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.

Besueshmëria e ulët më mes të shoqërive tregtare dhe Tribunalit të Arbitrazhit në
Kosovë peng i qasjes dhe perceptimit jo të moderuar
Dr.sc.Armand Krasniqi,
Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik,
armand.krasniqi@uni-pr.edu
Abstrakt
Arbitrazhi në shoqëritë bashkëkohore është metodë e zakonshme për zgjidhjen e kontesteve
nga sfera e tregtisë vendore dhe ndërkombëtare. Konstituohet si mjet privat i zgjidhjes së kontesteve
eventuale bazuar në marrëveshjen paraprake të palëve për t'ia referuar atë në arbitrim një gjykate
private. Metoda e tillë zakonisht preferohet për një seri arsyesh procedural dhe financiare.
Institucioni i arbitrazhit duhet t'i plotësojnë kërkesat e drejtësisë në mënyrë që të vendosin në pajtim
me ligjin dhe në këtë funksion ato duhet të miratojë procedura fleksibile e të shpejtë të procedimit.
Arbitrazhit mund të jetë më një kosto më lartë se një procesi gjyqësor në një gjykatë të rregullt por
subjekteve u konvenon dhe parimisht pajtohen që të qëndrojnë në këtë procedurë për të fituar në
kohë dhe thjeshtësi procedurale. Në Kosovë Tribunali i Përhershëm Arbitrazhit është institucion i ri.
Deri me tani është kompletuar legjislacioni primar por është e domosdoshme që të kompletohet edhe
legjislacioni sekondar. Pavarësisht nga themelimi i këtij asociacioni dhe përparësive që ofron,
subjektet biznesore të vendit nuk i besojnë mjaftueshëm për shkak se qasje e tyre është tradicionale.
Punim ofron disa opinione se cilat janë shkaqet e këtij mosbesimi në mes të këtyre dy aktorëve. Për t'i
identifikuar këto jemi mbështetur në të dhëna empirike të siguruara nga anketa me 82 respodentë.
Është vërtetuar se shoqëritë tregtare në masë të madhe nuk kanë njohuri të mjaftueshme ose
hezitojnë që ta kontraktojnë kompetencën e këtij tribunali. Deri me tani ky asociacion ka gjykuar një
numër të vogël të rasteve. Institucionet profesionale duhet angazhohen në rritjen besimit dhe imazhit
të Tribunalit të Arbitrazhit në Kosovë. Kjo në kuptim të vetëdijesimit të subjekteve për favoret dhe
sigurinë që sjellë kjo metodë që çështjet kontestimore të jenë paraprakisht të kontraktuara që t’i
zgjedhin këto forume.
Fjalët e rëndësishme: Tribunal, arbitrazh, gjykatë, konventa ndërkombëtare, ligji, vendimi
JEL Klasifikimi: K 2

1. Hyrja
Arbitrazhi që në kohëra më të hershme njihet si njëra ndër mënyrat më specifike të
zgjedhjes së kontesteve nga sferat e ndryshme të jetës shoqërore. Si një institucion i tillë, kryesisht
për shkak të përparësive thelbësore dhe autoritetit, roli i tij ka marrë dimension të përgjithshëm
shoqëror dhe është pranuar si njëra ndër format e sigurta për zgjedhjen e kontesteve që paraqitën
në kuadër të marrëdhënieve juridike - ekonomike. Si për shtetet ashtu edhe për subjektet biznesore
më fare nuk janë të diskutueshme përparësitë që ofron në raport me zgjedhjen e kontesteve
eventuale nga gjykatat e rregullta.
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Arbitrazhet nacionale në raste më të shpeshta janë të lidhura më Odat ekonomike ose
tregtare të vendit të caktuar. Por, ka edhe asociacione arbitrazhi që veprimtarinë e vet e zhvillojnë
edhe në kuadër të ndonjë organizate profesionale vendore dhe ndërkombëtare.

Arbitrazhet institucionale janë asociacione të përhershme të cilat kanë listë të arbitrave nëpërmjet
të cilëve e sigurojnë funksionimin permanent të kësaj gjykate. Këto institucione kanë rregullore
specifike. Në këtë mënyrë ato u lehtësojnë palëve kontraktuese që me vullnetin e tyre t'i
kontraktojnë arbritrat e caktuar dhe t'i zbatojnë rregulloret në fjalë. Ndër institucionet më të
njohura të arbitrazheve tipike institucionale janë Arbitrazhi i Tregtisë Ndërkombëtare me seli në
Paris, Qendra për zgjedhjen e Kontesteve nga sfera e investimeve më seli në Uashington, Qendra
Regjionale për arbitrazhin tregtare në Kuala Lampur, etj, dhe në vendin tonë Tribunali i Përhershëm i
Arbitrazhit të tregtisë ndërkombëtare në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës më seli në Prishtinë.
E veçantë e këtij asociacioni është se palët mund të nominojnë kandidatë për arbitra edhe nga ata
që nuk janë të përfshirë në Listën e Arbitrave, të cilën e ofron Tribunali. Tribunali i Odës Ekonomike
të Kosovës momentalisht në listën e vet të përhershme ka 27 arbitra të profileve nga fushat e
ndryshme. Në kuadër të kësaj liste dominojnë juristë, profesorë universitarë, ish-gjykatës dhe
avokatë. Po ashtu këtu janë të përfshirë përveç arbitrave vendore, edhe arbitra të huaj me renome
ndërkombëtare. Deri me tani arbitrazhi ka zgjidhur konteste nga fusha të ndryshme të drejtës
ekonomike, kryesisht konteste nga kontrata e shitjes dhe ndërtimit. Realisht, numri i çështjeve që i
adresohen tribunalit është i vogël. Nga rezultatet një hulumtimi nëpërmjet metodës së anketimit me
respodentë të caktuar ka rezultuar që ekziston një hendek i madh mosbesimi në mes të subjekteve
biznesore dhe këtij asociacioni. Shkaqet janë të shumta por ato më dominuese mbase mund të
ndërlidhën me ndikimin e traditës nga e kaluara e sistemit ekonomik socialist dhe së dyti "frika" nga
metodat e reja edhe pse vlerësohen më efikase dhe të sigurta.
2. Procedura e arbitrazhit sipas ligjit të arbitrazhit të Republikës së Kosovës
Ligji për Arbitrazhin në Kosovë përcakton marrëveshjen për arbitrazhin si "marrëveshjen e
arritur ndërmjet dy ose më shumë personave, që disa ose të gjitha kontestet juridike, të cilat kanë
lindur ose që mund të lindin ndërmjet tyre, do t’i nënshtrohen arbitrazhit". (neni 2).1 Kontesti mund
të zgjidhet përmes arbitrazhit vetëm nëse ekziston një marrëveshje në mes të palëve (neni 5.1).
Çështje kryesore e rëndësisë së veçantë për arbitrazhin është se palët qëllimisht janë pajtuar për
shfrytëzimin e arbitrazhit dhe heqin dorë nga e drejta për shqyrtim gjyqësor në gjykatat e vendit.
Përcaktimi nëse palët janë pajtuar lirshëm për arbitrazh është kushti i mbuluar në nenin 6 të Ligjit të
Kosovës për arbitrazhin i cili shtjellohet më poshtë.2 Ligji mbi procedurën kontestimore përmban
dispozita të ngjashme (neni 511.1). Ligji i Kosovës për arbitrazhin kërkon që marrëveshja e arbitrazhit
të lidhet në formë të shkruar (neni 6.1). Ligji inkorporon amendamentet e Modelit të UNCITRAL-it
për ligjin për arbitrazh, të bëra në vitin 2006, të cilat përcaktojnë se marrëveshja e arbitrazhit
konsiderohet të jetë në formë të shkruar nëse ajo dokumentohet përmes……(neni 6.2). Kjo
mënjanon nevojën për nënshkrim dhe mundëson që ky dokumentim të bëhet përmes metodave
moderne të komunikimit (telekomunikimit, komunikimit elektronik, etj.). Sidoqoftë nëse një
konsumator është palë në marrëveshjen e arbitrazhit, atëherë marrëveshja e arbitrazhit
1

http://www.kosovo-arbitration.com

2

Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve në Kosovë – USAID 2010 f-6
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konsiderohet të jetë lidhur në formën e shkruar vetëm nëse të gjitha palët në atë marrëveshje e
nënshkruajnë personalisht dokumentin që përmban klauzolën e arbitrazhit (neni 6.3) Ligji i Kosovës
për arbitrazhin më tej përcakton se në rast të mospërmbushjes së kërkesave në lidhje me formën e
marrëveshjes së arbitrazhit, tribunali i arbitrazhit nuk pranon rastin. (neni 6.4). Në pajtim me
Modelin e UNCITRAL-it për ligjin për arbitrazh, marrëveshja për arbitrazh mund të jetë në formë të
përfshirjes së klauzolës për arbitrazh brenda kontratës kryesore apo si marrëveshje e veçantë për
arbitrazh. Përderisa kjo nuk është përcaktuar në mënyrë eksplicite në Ligjin e Kosovës për
arbitrazhin, ajo nënkuptohet duke iu referuar klauzolës për arbitrazh në nenin 6. Ligji mbi
procedurën kontestimore kërkon që marrëveshja për arbitrazh të lidhet me shkrim dhe mundëson
që kjo të bëhet edhe përmes metodave moderne të komunikimit (neni 511). Po ashtu thekson se
marrëveshja për arbitrazh është e vlefshme në rast se ajo përfshihet në cilindo vend në kontratë
(neni 512).3
1.1. Palët e përfshira në marrëveshje
Si personat fizikë ashtu edhe ata juridikë mund të jenë palë në marrëveshjen për arbitrazh.
Përkufizimi "persona juridikë" përfshinë personat juridik të përcaktuar sipas të drejtës private dhe të
drejtës publike (neni 2).
1.2. Fusha e arbitrazhit
Ligji për Arbitrazhin në Kosovë aplikohet për arbitrimin e kontesteve në të gjitha çështjet
civile dhe biznesore përveç nëse një gjë e tillë ndalohet shprehimisht me ligjet tjera (neni 5.2).
Kontestet të cilat nuk i takojnë këtyre dy kategorive (civile – juridike dhe biznesore – juridike) nuk
mund t’i nënshtrohen arbitrazhit. Fushëveprimi i gjerë i Ligjit për Arbitrazhin në Kosovë është në
pajtim me Modelin e UNCITRAL-it për ligjin për arbitrazh (neni 1), që thekson se termi "komercial"
duhet të interpretohet ashtu që të mbulojë çështjet që dalin nga të gjitha marrëdhëniet e natyrës
komerciale, pavarësisht faktit nëse ato janë apo nuk janë të natyrës kontraktuese. 4 Ligji për
procedurën kontestimore përcakton se palët mund të pajtohen që të zgjidhin një kontest i cili del nga
marrëdhënia juridike materiale (neni 511.2).
1.3. Ndarja e klauzolës së arbitrazhit
Neni 14.1 i Ligjit për arbitrazhin në Kosovë aplikon parimin e ndarjes. Për qëllim të
përcaktimit të vlefshmërisë së marrëveshje së arbitrazhit dhe kompetencës së tribunalit të
arbitrazhit për zgjidhjen e kontestit i cili i është parashtruar, klauzola e arbitrazhit e cila është pjesë e
kontratës trajtohet si marrëveshje e veçantë dhe e pavarur e kontratës.5 Si rezultat i kësaj, vendimi i
tribunalit të arbitrazhit se kontrata është e pavlefshme nuk nënkupton ipso jure pavlefshmërinë e
marrëveshjes së arbitrazhit.
1.4. Efekti i marrëveshjes
Në pajtim me Modelin e UNCITRAL-it për Ligjin për arbitrazh, Ligji për arbitrazhin Kosovës
kërkon nga gjykata që të hedh poshtë padinë nëse i padituri në përgjigjen e tij ndaj padisë thirret në
marrëveshjen e arbitrazhit, përveç nëse gjykata konstaton se marrëveshja e arbitrazhit është e
pavlefshme ose që çështja kontestuese nuk mbulohet nga marrëveshja e arbitrazhit (neni 7). Para
fillimit të procedurës së arbitrazhit, tribunali i arbitrazhit vendosë mbi kompetencën për zgjidhjen e
kontestit i cili është parashtruar dhe mbi vlefshmërinë e marrëveshjes së arbitrazhit (neni 14). Ligji
për procedurën kontestimore ka dispozita të ngjashme (neni 514 dhe 520). Nëse i padituri nuk
paraqet përgjigjen e tij ndaj padisë dhe asnjëra palë nuk merr pjesë në seancën e dëgjimit ose nuk
dorëzon provat brenda afatit të caktuar, tribunali i arbitrazhit mund të vazhdojë procedurën e
arbitrazhit dhe të nxjerrë vendimin përkatës (neni 26).
Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve në Kosovë – USAID 2010 f-10
Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve në Kosovë – USAID 2010 f-10
5 Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve në Kosovë – USAID 2010 f-12
3
4
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2. Përgatitja e mostrës, pyetësorit dhe anketimit
Tribunali i Arbitrazhit në Republikën e Kosovës është themeluar si asociacion i specializuar
në kuadër të Odës Ekonomike në Prishtinë. Qëllimi, kompetencat dhe procedurat janë rregulluar më
Ligjin për Arbitrazhin Nr. 02/L-75 të datës 26 janar 2007.6 Që nga themelimi e deri me tani numri i
çështjeve të adresuara për arbitrim ka qenë vetëm 4.7 Fakti i numrit tepër të vogël të rasteve të
zgjidhura dhe niveli edhe më i ulët i interesimit të subjekteve biznesore për adresimin dhe
kontraktimin e modelit të arbitrazhit na ka bërë përshtypje që sigurojmë dhe analizojmë opinionin e
subjekteve biznesore të vendit se cilat konkretisht janë shkaqet dhe faktorët me ndikim në
inferioritetin e tyre ndaj asociacionit të Arbitrazhit. Me ndihmë dhe këshillat e zyrtarëve të
Administratës Tatimore dhe Doganave të Kosovës për çështjen në fjalë kemi ardhur në përfundim se
mostra e të anketuarave do jetë e besueshme nëse arrijmë që t'i përfshijmë 100 respodentë
gjegjësisht 100 top subjektet biznesore aktive në operacionet biznesore në vend dhe jashtë vendit.
Në bazë të këtij plani nga subjektet e anketuara kemi arritur që t'i marrim 91 anketa të shpërndara
dhe nga ky numër i kemi hequr edhe 9 meqë, pas kontrollit të tyre, kanë rezultuar si jo të rregullt.
Matja e rezultateve është bërë me metodën ISPS. Pas kësaj faze i kemi marrë këto rezultate:
Nga numri i përgjithshëm i subjekteve biznesore të anketuara, 42% e tyre kishin formën
juridike shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, 46% ndërmarrje individuale dhe 12% shoqëri ortakërie.
Nga të gjitha subjektet e lartpërmendura 46% e tyre janë karakterizuar me veprimtari tregtare, 39%
me veprimtari prodhuese ndërkaq 15% me veprimtari shërbyese.
Nga të gjitha subjektet e anketuara 80% e tyre kanë rezultuar të janë të regjistruara dhe
kanë lejet për punë të export/importit ndërkaq 20% e tyre nuk janë të regjistruara për këto
operacione.
Në lidhje me numrin e kontesteve tregtare me të cilat janë ballafaquar shoqëritë tregtare në
5 vitet e fundit, ka dal se 46% e tyre nuk kanë pasur asnjë kontest, 42% kanë pasur nga 1 - 10
konteste, 7% e tyre janë ballafaquar me 11 - 20 konteste dhe vetëm 5% e tyre me më shumë se 20 të
tilla.
Ndër faktorët të cilët kanë qenë më ndikim në marrjen e vendimit nga ana e subjekteve, për
mënyrën e zgjedhjes së mosmarrëveshjeve, ka rezultuar se 51% e tyre koston e kanë vlerësuar si
faktor dominant, ndërkaq 49% e tyre mendojnë se është koha kishte ndikim relevant. Në këtë pyetje
61% e subjekteve e kanë preferuar procedurën e negocimit, 17% procedurën gjyqësore, 17%
ndërmjetësimin, 3% pajtimin dhe vetëm 2% e tyre arbitrazhin.
Për sa i përket pyetjes; nëse më herët keni paraqitur lëndë në gjykatë, sa kohë ju ka marrë
deri në përfundim të zgjedhjes së kontestit gjyqësor, 45% e subjekteve të anketuara kanë deklaruar si
procesi u është vonuar 1-2 vite, 45% kanë deklaruar brenda 1 viti, 5% brenda gjashtë muajsh dhe 5%
më shumë se dy vjet. Në këtë pyetje 52% e të anketuarve janë në dijeni për shërbimet e
ndërmjetësimit, pajtimit dhe arbitrazhit që ofrohen në Kosovë, ndërsa 48% nuk janë në dijeni të
këtyre shërbimeve. Në këtë pyetje subjektet biznesore të cilat janë përgjigjur që nuk janë në dijeni
për shërbimet e ofruara në Kosovë për alternativat e sipërshënuara dhe se a do t’i marrin parasysh
këto shërbime për mosmarrëveshjet e ardhshme, 53% e tyre janë përgjigjur me PO, 37% janë
përgjigjur me JO dhe 10% janë përgjigjur me ndoshta. Në këtë pyetje 79% e subjekteve nuk kanë
zgjidhur mosmarrëveshje nëpërmjet arbitrazhit dhe vetëm 21% e atyre që kanë zgjedhur arbitrazhin
kanë deklaruar që rastin e ka marrë një arbitër i specializuar. Në këtë pyetje subjektet të cilat kanë
zgjedhur arbitrazhin për zgjidhjen e kontestin janë përgjigjur se 65% të tyre procesi ju ka marrë 6
muaj, 30% ju ka marrë 12 muaj dhe vetëm 5% të tyre ju ka marrë më shumë se 18 muaj.

6

Ligjin për Arbitrazhin Nr. 02/L-75 të datës 26 janar 2007; për më shumë shih në
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2007_02-L75_al.pdf
7 Për më shumë shin në: http://www.kosovo-arbitration.com/en/case-law
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Në këtë pyetje 86% e subjektet e anketuara janë deklaruar se autoriteti të cilin e kontaktojnë
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve është Gjykata Themelore. 11% deklarojnë Tribunalin e Arbitrazhit
dhe 3% e tyre organet e tjera kompetente.
Përcaktimi i subjekteve biznesore që ndonjë kontest eventual t'i besohet në zgjidhje
Tribunalit të Arbitrazhit që ka të bëjë me besimin dhe autoritetin e këtij institucioni ka rezultuar se
67% e tyre janë përgjigjur pozitivisht, 28% janë përgjigjur me ndoshta dhe 5% e tyre janë dhënë
përgjigje negative.
Duke i ditur avantazhet që ofron Tribunali i Arbitrazhit në pyetjen nëse ndërmarrjet do t'i
përfshinin metodat e arbitrazhit në zgjidhjen e kontesteve të ardhshme, 51% e ndërmarrjeve janë
përgjigjur pozitivisht, 41% e tyre negativisht dhe 8% me përgjigje neutrale.
Në pyetjen që ka pasur të bëjë me subjektet të cilat i shfrytëzojnë shërbimet e Tribunalit të
Arbitrazhit dhe vlerësimin e këtyre shërbimeve ka dal se 56% e subjekteve i kanë vlerësuar si shumë
të mira, 26% e tyre të mira dhe 18% e ndërmarrjeve i kanë vlerësuar si jo të mira.
Ajo çfarë e vërteton faktin se subjektet tona biznesore tradicionalisht nuk po bëjnë hapa në
drejtim të rritjes së besimit ndaj Tribunalit të Arbitrazhit në relacion me Gjykatat e rregullta është
vërtetuar në një përqindje të lartë. Konkretisht, 86 e tyre janë deklaruar se i besojnë autoritetit të
gjykatave të rregulla dhe vetëm 11 janë deklaruar se i besojnë Tribunalit të Arbitrazhit në vend.
3. Analiza e rezultateve
Nga të dhënat e përpunuar konstatohet se mostra dhe numri i respodentëve ka qenë në
relacion real në numrin e subjekteve biznesore aktive që merren me operacionet biznesore në tregti
të jashtme dhe të brendshme. Nga ky këndvështrim del se mostra ka qenë reprezentative dhe mbi të
gjitha e besueshme. Procesit të përgatitjes të pyetësorit, mostrës dhe teknikave të distribuimit të
tyre në subjekte aktive i kanë ndihmuar zyrtarët e Administratës Tatimore të Kosovës dhe Doganave
të Kosovës.
Duke e analizuar formën juridike dhe veprimtarinë e subjekteve të anketuara ka dal se 46% e
tyre kanë qenë ndërmarrje individuale, 42% shoqëri më përgjegjësi të kufizuar dhe vetëm 12%
shoqëri ortakërie. Nga kjo pasqyrë interesante del një pjesëmarrje e madhe e subjekteve juridike si
ndërmarrje individuale! Kjo për rrethanat kosovare është reale sepse pjesa me e madhe e
ndërmarrjeve të tilla në vend janë të regjistruara në këtë formë edhe pse tipi i tillë i ndërmarrjes
është i paraparë vetëm për subjekte për veprimtari individuale, artizanale, ndërmarrëse, etj,.8
Ndërkaq pjesëmarrja e subjekteve biznesore në cilësinë e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është
shumë me e madhe në përqindje në raport me numrin e tyre të regjistruar në vend. Ajo se çfarë
është e rëndësishme për çështjen që është analizuar ka dal se me masën me 80% të të anketuarve
kanë qenë subjektet biznesore që kanë leje për ushtrimin e export / importit ndërkaq 20% e tyre jo
gjegjësisht operojnë vetëm në tregun e brendshëm.
Duke e pasur parasysh strukturën shoqërive tregtare kanë dal rezultate të cilat dëshmojnë
se ato ende nuk kanë arritur që të fitojnë besimin e duhur që çështjet eventuale kontestimore t'ia
adresojnë për arbitrim Tribunalit të Arbitrazhit në Odën Ekonomike në Kosovë. Nga të dhënat ka
rezultuar se 46% e subjekteve fare nuk kanë qenë pjesë e proceseve të caktuara gjyqësore në gjykata
të rregullta ndërkaq 44% e tyre, nga themelimi i tyre, kanë janë ballafaquar me nga 1 deri në 20
raste gjyqësore. Nga kjo del se subjektet biznesore në kuadër të operacioneve të caktuara biznesore
nuk e kontraktojnë gjegjësisht nuk e përfshinë klauzolën e kontraktimit të kompetencës së Tibunalit
të Arbitrazhit në vendit. Më tutej, ka rezultuar se përcaktuese që çështjet e tilla kontestuese t'i
adresohen gjykatave të rregullta kanë qenë bindja e tyre për koston më të ulët dhe kohën me të
8

Në Raportin Statistikor të Agjencisë për Statistikat në Republikën e Kosovës (TM3-2015) rikonfirmohet fenomeni i
dominimit të formës juridike të ndërmarrjeve individuale në raport me forma të tjera. Në këtë raport del se në mesin e 2286
ndërmarrjeve të të gjitha llojeve 1722 janë ndërmarrje individuale, 17 shoqëri të ortakërisë, 529 shoqëri me përgjegjësi të
kufizuara, 2 shoqëri aksionare etj,. Për më shumë shih në:
file:///C:/Users/user/Downloads/Repertori%20statistikor%20mbi%20ndermarrjet%20ekonomike%20ne%20Kosove%20TM
3-2015.pdf
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shpejtë. Në anën tjetër, lidhur me atë se nëse çështjen kontestuese nuk do i adresohej gjykatës së
rregullt, 61% e tyre janë deklaruar se preferojnë procedurën e negocimit 17% të ndërmjetësimit 3%
të pajtimit ndërkaq vetëm 2% arbitrazhit. Nga kjo rezulton se forma e arbitrimit në arbitrazh është
më e jo e preferuara.
Të dhënat na kanë dhënë indikacione interesante. Ka dalë se 52% të respdentëve të
anketuar kanë njohur për mundësinë që t'i zgjedhin kontestin nëpërmjet procesit të ndërmjetësimit,
pajtimit ose arbitrazhit ndërkaq, 48% e tyre janë deklaruar se nuk kanë njohuri. Ndërkaq, pikërisht
numri i subjekteve që kanë njohuri për shërbimet që i ofron Tribunali i Arbitrazhit në vend, 53% e
tyre kanë shprehur shenja gatishmërie që në të ardhmen t'i marrin në konsideratë ato ndërkaq
numri prej 37% kanë dhënë përgjigje negative gjegjësisht nuk kanë shprehur interesim për këto
shërbime. Po ashtu, në mënyrë të padyshimtë ka del se në masë të madh forma e kontraktimit të
gjykatës së arbitrazhit nuk është e preferueshme për subjektet biznesore kosovare dhe rrjedhimisht
ato as që ju vije në mend kjo mënyrë e zgjedhjes së kontesteve.

4. Përfundime
Arbitrazhi është një nga mënyrat alternative dhe efikase për zgjidhjen së kontesteve
biznesore. Bizneset në kushtet e ekonomisë globale bindshëm janë të interesuara në zgjedhjen e
shpejtë dhe jo-burokratike të kontesteve nëpërmjet të kësaj forme. Prandaj, aktualisht arbitrazhi
është procedurë e cila dominon në kontestet në mes të bizneseve. Në Republikën e Kosovës janë të
hapura dy qendrat e arbitrazhit që funksionojnë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës
Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ato janë themeluar si asociacione relativisht të reja. Institucionet
ligjdhënës vendore kanë nxjerrë një kornizë ligjore legjislative mesatarisht të kompletuar për t'i
funksionalizuar këto asociacione në planin institucional. Me gjithë themelimin e tyre, subjektet
biznesore të vendit në shkallë të lartë nuk po e përqendrojnë vëmendjen dhe veprimtarinë që në
marrëveshjet paraprake me partnerë të pajtohen lidhur me llojin dhe mekanizmat alternative për
zgjidhjen e kontesteve eventuale. Në shikim të parë duket se ky hendek i thellë i krijuar ne relacionin
në mes të mënyrave të rregullta gjyqësore dhe alternative është provizor dhe sipërfaqësor por
çështja është më e ndërlikuar. Hendeku i krijuar e ka gjenezën diku në mes perceptimeve dhe
ndikimeve të vjetruara socialiste tradicionale të shoqërisë kosovare ndaj rolit të gjykatave të
rregullta në një anë dhe vështirësive që të krijojë besimin ndaj Tribunalit të Arbitrazhit në Kosovë
gjegjësisht përparësive që ofron ky asociacion me kapacitete e veta. Pikërisht pjesë e këtij studimi ka
qenë vërtetimi i hendekut të mosbesimit ndërmjet subjekteve biznesore dhe mënyrave alternative
të zgjedhjes së kontesteve.

Është interesante që forma juridike më e popullarizuar e organizimit të subjektit
biznesor është ajo e ndërmarrjes individuale. Si të tilla ato nuk e kanë subjektivitetin juridik
por nga ligji klasifikohen si persona fizikë. Kjo formë juridike ofrohet për ndërmarrës persona fizik që të ushtrojnë ndonjë veprimtari artizanale ose ndonjë lloj të caktuat të
ekonomisë familjare. Por tek ne numri më i madh subjekteve biznesore janë të tipi të tillë të
cilat, në anën tjetër, ushtrojnë veprimtari nga më të ndryshmet biznesore, kanë numër
relativisht të madh të të punësuarve dhe qarkullimi financiar i tyre është i lartë. Realisht,
themeluesit e këtyre ndërmarrjeve nuk janë të ndërgjegjshëm që me regjistrimin e një
ndërmarrje të tillë ata ngarkohen me përgjegjësi të plotë edhe individuale për detyrimet që i
krijon ndërmarrja. Në fakt ky fenomen nuk ka si të shpjegohet ndryshe veç si padituri e
themeluesve për favoret dhe disfavoret që sjellin format e caktuara juridike të shoqërive
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biznesore,. Një situatë krejtësisht e njëjtë rrefkëtohet edhe më paditurinë dhe mosbesimin
që kanë këto subjekte ndaj asociacionit të arbitrazhit.
Nga të dhënat e siguruara nga pyetësorët është rikonfirmuar se në Kosovë ka një
numër mestar të kontesteve ndërmjet subjekteve biznesore. Si të tilla ato, në shumicën e
rasteve, i adresohen gjykatave të rregullta. Nga respodentët e anketuar ka rezultuar se
vetëm 11% e tyre preferojnë që t'i drejtohen Tribunalit të Arbitrazhit edhe pse të dyja
kategoritë kanë njohuri relativisht të mirë për rolin dhe përparësitë e arbitrazhit. Është
interesante që pjesa më e madhe e respodentëve kanë shprehur gatishmërinë që të
zbatojnë forma të ndryshme alternative për zgjedhjen e kontesteve. Në këtë mënyrë 61% e
subjekteve e kanë preferuar procedurën e negocimit, 17% procedurën gjyqësore, 17%
ndërmjetësimin, 3% pajtimin dhe vetëm 2% e tyre arbitrazhin. Nga kjo ka rezultuar se besimi
në arbitrazhin është në nivelin më të ulët. Kjo argumentohet nëse ndërlidhet edhe me
numrin shumë të vogël të rasteve të adresuara dhe zgjidhura në Tribunalin e Arbitrazhit të
Kosovës.
Rezultate interesante respektivisht kontroverse kanë dalë edhe në opinionin e
respodentëve në kuptim të bindes së tyre se një proces i zhvilluar në gjykatë është me kosto
më të lirë dhe zgjidhet në afatin kohorë më të shpejtë se sa në Tribunlin e Arbitrazhit në
Kosovë. Ky opinion në përkon më realitetin dhe del se përfaqësuesit ose administratorët e
subjekteve biznesore as që janë interesuar për t'i krahasuar këta faktorë.
Duke e pasur parasysh dominimin e logjikës tradicionale për adresimin e kontesteve
në gjykata të rregullta, në një masë të caktuar, kemi krijuar bindjes se në Kosovë përdorimi i
fjalës Tribunal mbase në përmasa të gjëra popullore tingëllon jo aq mirë gjegjësisht
reflekton pasiguri ose frikë. Kjo për faktin se termi "tribunal" nuk ka qenë i popullarizuar dhe
shumë rrallë është përdorur në fjalorin tonë. Për herë të parë termi "tribunal" në masa
popullore është dëgjuar për Tribunalin ndërkombëtar për krime e të luftës në ish Jugosllavi
me seli në Hagës! Me siguri që kjo nuk është shkaku i vetëm por njëri ndër më kryesorët.
Themelim Tribunali i Arbitrazhit në Kosovë në kuadër të Odës Ekonomike është ndihmuar
nga USAID. Ndihma e kësaj organizate amerikane ka qenë e jashtëzakonshme që në vendin
tonë të fillojnë punën asociacionet që ofrojnë zgjedhje alternative të kontesteve biznesore.
Por përdorimi i termit "Gjykata e Arbitrazhit" në vende të termit "Tribuali i Arbitrazhit" për
mentalitetin kosovar do ishte shumë më i pranueshëm dhe këtë asociacion do e bënte që në
fillim më të besueshëm. Nga ky pikëvështrim ndoshta subjektet përgjegjëse do krijonin një
perceptim tjetër.
Në proceset që ka kalon vendi është e nevojshme që të ndërmerren masa më serioze
për ndërgjegjësimin e subjekteve të biznesit që ato t’i drejtohen arbitrazhit si një metodë e
besueshme e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. E tërë pikërisht për shkak të avantazheve që
kjo metodë ekspozon në ato terma për të cilat biznesi është më i interesuar. Me konkretisht
duhet vlerësuar kohën dhe efiçencën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, kostot e ulëta
krahasuar me rrugën gjyqësorë, kontrollin e procesit, konfidencialitetin si dhe finalitetin e
vendimit që do të përftohej.
Mund të përfundohet që në Republikën e Kosovës sot ekziston një kornizë ligjore
legjislative mesatarisht e kompletuar për themelimin dhe funksionin e Tribulait të
arbitrazhit. Kjo kornizë përfshinë Ligji për Arbitrazhin, Ligjin për Procedurën Kontestimore
dhe Ligjin për Procedurën Përmbarimore. Në mënyrë që të përmirësohet imazhi dhe të
rritet besnimi i Tribunalit të Arbitrazhitdo të duhej që tri çështje të konsideroheshin më
prioritet. E para, nxjerrja dhe kompletimi i legjislacionit sekondar, e dyta të promovohet
ekzistenca dhe funksionaliteti i tribunalit dhe e treta të rritet besimi i subjekteve biznesore
21

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

që çështjet kontestimore eventuale t’i adresojnë në Tribunalin e Arbitrazhit të Republikës së
Kosovës.
Nëse institucionet ligjdhënëse së bashku me Odën Ekonomike dhe Tribunalin e Arbitrazhit
do planifikonin plotësimin ose ndryshimin e Ligjit për arbitrazhin do të duhej të mendohet që të
bëhet ndryshimi i termit "Tribunal" më termin "Gjykatë".
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REFORMAT E POLITIKËS FISKALE NË KOSOVË,DOMOSDOSHMËRI PËR SHENDETËSIMIN E
FINANCAVE DHE TË BIZNESIT
Dr. Shefket Jakupi,
Dekan - Departamenti i Ekonomisë,

Kolegji “ILIRIA” Prishtinë, Kosovë
E-mail: shefket.j@gmail.com

PhD Kandidat Qeram Cibaku
Ministria e Zhvillimit Urban, Tiranë, Shqipëri
E-mail: qcibaku@yahoo.com

Abstrakti

Politika fiskale paraqet njërën nga komponentët më të rëndësishme të politikës ekonomike dhe si e
tillë ajo duhet të trajtohet në kontekst të saj.
Për këtë ekzistojnë së paku dy arsye:
E para, politika ekonomike i përcakton synimet dhe kriteret e politikës fiskale me qëllim të vlerësimit
të kontributit të saj në realizimin e politikave ekonomike dhe
E dyta,duke përcaktuar lidhshmërinë midis qëllimeve dhe instrumenteve, teoria e politikës
ekonomike e sqaron procesin e realizimit të qëllimeve të politikës ekonomike, pjesë e të cilit proces
është edhe vetë politika fiskale.Për këtë arsye ,në vazhdim në mënyrë mjaft të drejtpërdrejt do të
trajtojmë ndërvarësinë në mes të politikës ekonomike dhe të politikës fiskale.
Fjala politikë në jetën e përditshme përdoret për të sqaruar parimet mbi të cilat udhëhiqen
aktivitetet e ndryshme në realizimin e qëllimeve të vëna nga autoritetet e caktuara duke përcaktuar
bartësit e aktiviteteve, madhësinë e tyre si dhe masat e mjetet me të cilat duhet të realizohen ato
qëllime.
Për të arritur mirëqenie dhe stabilitet politik, qeveritë kombëtare synojnë arritjen e ekuilibrit
ekonomik. Kosova është ndër shtetet më të reja në Evropë që ka kalur në ekonominë e tregut, ku
procesi i tranzicionit ka filluar nga një pikë startuese shumë e vështirë.
Gjatë viteve të pas luftës është shënuar një rritje ekonomike e karakterit simbolik, e cila iu është
atribuar kryesisht remitancave, investimeve në infrastrukturë dhe privatizimit. Investimet,
pavarësisht nga rritja e vazhdueshme, konsiderohen si të pamjaftueshme për të rritur prodhimin
vendor.
Ky model i rritjes nuk ka qenë në gjendje të përmbush nevojat e zhvillimit të shtetit dhe dështoi të
zbërthehet në standard më të mirë të jetesës për qytetarët duke pas parasysh se as papunësia apo
varfëria nuk janë ulur. (Raporti i Progresit për Kosovën, Komisioni Evropian 2011).
Fjalët kyçe: Politika fiskale, politika ekonomike, mirëqenie,tatime, ekspansion, stabilitet ekonomik.
Hyrja
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Në ditët tona, politika ekonomike përcakton procesin në të cilin formohen qëllimet shoqërore,bëhet
zgjedhja e instrumenteve,nxirren vendimet e Qeverisë dhe mirren masat e nevojshme për
implementimin e atyre qëllimeve9.
Politika fiskale është përdorimi i shpenzimeve dhe taksave qeveritare të cilat ndikojnë aktivitetin
ekonomik. Përcaktimi i politikës fiskale në një vit të dhënë kohor faktikisht merr parasysh si të
kaluarën (gjendjen aktuale social- ekonomike), ashtu edhe implikimet për të ardhmen
(qëndrueshmërinë fiskale).
Politika fiskale mund të jetë ekspansioniste ose shtrënguese.
Një politikë fiskale ekspansioniste nënkupton shkurtime të taksave direkte dhe indirekte si dhe rritje
të shpenizimeve qeveritare. Këto politika do të inkurajojnë më shumë shpenzimet dhe do të rrisin
aktivitetin ekonomik krahas konsumit. Nga ana tjetër, një politikë fiskale shtrënguese gërsheton
rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve qeveritare.
Këto politika do reduktojnë nivelin e kërkesës agregate dhe ndihmojnë në uljen e inflacionit. Të
zgjedhësh midis dy tipeve të politikës fiskale nuk është një vendimi i lehtë, si për sa i përket gjendjes
aktuale të ekonomisë, ashtu edhe vendimeve politike. Zgjedhja e politikës fiskale është një nga
çështjet më të debatueshme rreth rolit të qeverisë në jetën ekonomiko- sociale të një vendi, jo
vetëm nga ekspertët e fushës së ekonomisë, shoqëria civile, grupet e interesit, por edhe nga një
gamë më e gjerë njerëzish. Në këtë artikull do të diskutohen disa nga çështjet mbi të cilat debati
rreth politikës fiskale mbetet i hapur.
Punimi përbëhet nga katër çështje. Në çështjen e parë do të trajtohet roli që luan politika fiskale në
rritjen ekonomike. Analiza do të fokusohet si në rrafshin teorik, ashtu edhe në rolin që ka luajtur
politika fiskale në Kosovë, dukë shkuar edhe me tej në disa sugjerime për të ardhmen.
Në çështjen e dytë do të trajtohet politika fiskale në këndvështrimin afatgjatë, qëndrueshmëria
fiskale.Gjithashtu do të analizohet statusi i politikës fiskale në Shqipëri, e parë në kontekstin e
qëndrueshmërisë fiskale.
Në çështjen e tretë, ceket roli që luan politika fiskale në çështjet sociale. Në një vend me nivel
varfërie të lartë dhe me një ekonomi që kërkon investime të mëdha, zgjedhja e politikave buxhetore
përbën një çështje të debatueshme. Roli i politikës në zgjedhjen e politikës fiskale do të trajtohet në
çështjen e fundit. Kjo çështje do të fokusohet në rolin që luan vullneti politik në zhvillimin e vendit.
Punimi mbyllet me konkluzionet.
Administrata tatimore e Kosovës, u themelua më 17 janar të vitit 2000 nën drejtimin dhe
administrimin e UNMIK-ut, e që nga shkurti i vitit 2003, u bartën kompetencat e udhëheqjes tek
Ministria për Ekonomi dhe Financa , mirëpo, atëherë nuk ekzistonin kushte e mundësi për reforma
të thella e strukturore.
Që nga Janari i vitit 2005 politika tatimore fillon me ndryshimet e para tatimore apo me zbatimin e
tatimeve të reja, siç janë Tatimit në të Ardhura të Korporatave (TAK) dhe Tatimi në të Ardhura
personale (TAP) dhe kjo gjendje ka vazhduar deri në fund të vitit 2008 apo ne fillim te vitit 2009.
Nga janari i vitit 2009 në Kosovë ka filluar se zbatuari Ligji i ri, me zbritje në normat tatimore,
gjithashtu, janë ulur edhe normat e tatimit në dividentë, interesa, qira, lojëra të fatit, fitime kapitale,
shitje të pasurisë së paprekshme etj, nga 20% në 10%. Ndërsa TVSH-ja pëson një rritje nga 15%
në 16% e që realisht shkakton një ngritje të lehtë të çmimeve në vend. Ndërsa, nga mesi i vitit 2012
ka pasur një ngritje të normës prej 5 % në 9 % ,të çdo tre mujori por jo me pak se 37.5 euro për tre
9

Pero Jurkovic,Javne Financije ,Zagreb 2002,marrë nga K.E.Building,Principles of Economic Policy,Printice-Hall,Enlewood
Cliffs1958,page 1
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mujor e që është bërë për bizneset që nuk paguajnë tatimin në baza reale, të cilat merrën me
veprimtari shërbyese, si: shërbimet, veprimtaritë profesionale, të zanatit, të argëtimit dhe të
ngjashme, ndërkaq që për veprimtaritë tregtare norma mbetet e njëjtë prej 3%.
Reformimi i sistemeve tatimore është njëri nga segmentet më të rëndësishëm të vendeve
në tranzicion shoqëror-ekonomik të udhëhequr nga aspirimi për t’u anëtarësuar në Unionin
Evropian.
Përgjatë viteve të fundit në politikën tatimore të Kosovës në vazhdimësi janë zbatuar reforma, pas
pajisjes së tatimpaguesve me numrat fiskal, hyrjes në fuqi të pakos ligjore, pajisjes së bizneseve me
arka fiskale si dhe projekteve që janë duke treguar rezultate mjaft të mira, siç janë E-Deklarimi, One
Stop Shop, Qendra e Thirrjeve, si dhe Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve, etj.
Kriza financiare e cila mund të paraqitet në një vend, me të drejtë mund të thuhet se prek çdo
segment të ekonomisë, pa përjashtuar efektet edhe në sistemin tatimor të Kosovës.
Kësaj vale nuk i shpëtuan as Institucionet e tjera financiare. Ky ishte një sinjal se që nga Janari i vitit
2005 politika tatimore fillon me ndryshimet e para tatimore apo me zbatimin e tatimeve të reja siç
janë Tatimit në të Ardhura të Korporatave (TAK) dhe Tatimi në të Ardhura personale (TAP) dhe kjo
gjendje ka vazhduar deri në fund të vitit 2008 apo ne fillim te vitit 2009.
Zgjedhja e temës u orientua nga problematika aktuale si dhe praktikat e suksesit me risitë që ofrojnë
vendet e zhvilluara në fushën e sistemit tatimor.
Në argumentimin tonë për këtë zgjedhje të bërë, morëm në konsideratë:
vështirësitë në gjetjen e burimeve të sistemit tatimor, ngase shumica e bizneseve nuk kanë
informata të duhura për sistemin tatimor dhe rregullativën ligjore.
- Përvojat e vendeve të zhvilluara krijojnë mundësinë që të eliminohen shkaktarët të cilët e
pengojnë zhvillimin që prej themelimit të sistemit të tatimit, ku Kosova ka synuar që ta ketë
një sistem të harmonizuar me sistemin tatimor e kornizën ligjore të BE-së, si dhe me
standardet evropiane.
- Ekzistenca e punimeve të pakta teoriko- empirike të më parshme mbi këtë temë në vendin
tonë, nga studiues e kërkues të fushës.
Ndër arsyet e zgjedhjes së temës mund të përmendim se :
Aktualisht, sistemi tatimor në Kosovë konsiderohet se është mjaft i thjeshtë dhe i harmonizuar.
Megjithatë, mbetet ende për t’u bërë sa i përket trajtimit të disa problemeve me rëndësi strategjike,
si: zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të saj të TI-së, harmonizimi i procedurave të pagesave për të hyrat
që shfrytëzohen nga bankat dhe autoritetet tatimore, shfrytëzimi i një sistemi efikas për regjistrimin
e tatimpaguesve dhe ndërtimi i një sistemi elastik për menaxhimin e rrezikut.
-

POLITIKA FISKALE – OBJEKTIVAT, INSTRUMENTET DHE EFEKTET

Shpenzimet dhe taksat e shtetit ndikojnë drejtpërdrejtë në performancat e përgjithshme ekonomike
meqë ato përbëjnë një pjesë të madhe të aktivitetit në ekonominë kombëtare. Politika fiskale
bashkë me politikën monetare janë dy komponentë themelore të politikës ekonomike shtetërore, të
cilat shfrytëzohen për qëllime makroekonomike: influencimin e produktit të përgjithshëm vendor,
nivelin e punësimit, të ardhurën dhe nivelin e çmimeve.
Politika fiskale lidhet me veprimet e qeverisë në ndryshimin e kompozicionit të të hyrave dhe
shpenzimeve publike, me qëllim të menaxhimit të kërkesës agregate për të mbajtur rritje të
qëndrueshme ekonomike me punësim relativisht të lartë, pa gjenerim të inflacionit, pa rritje të
borxhit publik dhe me bilanc të kënaqshëm të pagesave.
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Varësisht nga ecuritë ekonomike, politika fiskale mund të jetë ekspansioniste dhe e shtrënguar. Një
ekspansion fiskal do të thotë shkurtim i taksave ose rritje e shpenzimeve publike me qëllim të
stimulimit të rritjes së konsumit, respektivisht rritjen e kërkesës agregate. Kjo ndodh kur qeveria
vëren ngecje apo shtim të ngadalshëm ekonomik ose kur papunësia është e lartë.
Ndërsa, politika fiskale shtrënguese do të thotë ulje e shpenzimeve publike dhe rritje e taksave. Kur
qeveria synon uljen e kërkesës agregate për të ngadalësuar shtimin ekonomik apo uljen e inflacionit,
përcaktohet për drejtimin e politikës fiskale shtrënguese. Nëpërmjet politikës fiskale shtrënguese
ulet oferta e parasë, e cila më tutje ul shpenzimet dhe kërkesën agregate. Njësoj, ulja e ofertës së
parasë bënë presion edhe në ngritjen e çmimeve të gjithmbarshme në ekonomi.
Kur qeveria përcaktohet për politikën fiskale, ajo bënë paraprakisht vlerësimin e një numri të madh
faktorësh përfshirë dhe ecurinë e variabëlve dhe indikatorëve kryesore ekonomik dhe financiar, për
shkak të ndikimit të tyre në shumën e të hyrave të grumbulluara përmes taksave me të cilat
përmbushen nevojat e financimit të programeve qeveritare.
Një çështje tjetër me rendësi për qeverinë është përcaktimi lidhur me deficitin buxhetor, pra a do të
mbulohen shpenzimet e rritura ose të pambuluara të qeverisë me financim nga huaja apo përmes
emetimit të parasë (financimi monetar i deficitit).
Vendimet lidhur me politikat fiskale në masë të madhe varen jo vetëm nga konsideratat politike si,
besueshmëria dhe roli që luan qeveria në ekonomi, por edhe nga reagimet publike lidhur me
drejtimin dhe veprimet e qeverisë. Vendimet e tilla mund të ndikohen edhe nga faktorët e jashtëm
që do të thotë se qeveria duhet të merr parasysh trendët global ekonomik dhe politikat fiskale të
vendeve tjera, të cilat mund të kenë efekt në ri lokacion të kompanive vendore përmes beneficione
fiskale.
Objektivat e politikës fiskale

Në procesin e formulimit të politikës fiskale, politikëbërësit përcaktojnë objektivat të cilat synojnë t’i
realizojnë dhe instrumentet me të cilat ato objektiva bëhen të realizueshme, duke iu përmbajtur
detyrimisht principeve të menaxhimit fiskal si: transparencës lidhur me objektivat, implementimit të
politikës fiskale dhe publikimit të llogarive publike;
a. stabiliteti i procesit të bërjes së politikës fiskale;
b. efikasiteti ndikimit të politikës fiskale në ekonomi;
c. përgjegjësia në menaxhimin e financave publike;
d. efikasiteti i modelimit dhe implementimit të politikës fiskale;
e. drejtësia (paanësia) duke përfshirë atë ndërmjet gjeneratave.
Objektivat e politikës fiskale lidhen me rritjen e mirëqenies së përgjithshme shoqërore si qëllim
parësor i çdo shoqërie bashkëkohore. Kjo mirëqenie sigurohet vetëm në kushtet e një mjedisi që
domunohet nga stabiliteti ekonomik, politik dhe social. Pra, kur shpalosim objektivat e politikës
fiskale kemi parasysh :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

përmbushjen e nevojave publike përmes një sistemi të shëndoshë të financimit publik;
realizimin e punësimit të plotë;
rritjen e normës së zhvillimit dhe akumulimit ekonomik;
ruajtjen e stabilitetit të çmimeve;
stabilitetin e bilancit të pagesave;
përmirësimin e kushteve të punës duke përfshirë përmirësimin e strukturës kualifikuese të
fuqisë punëtore dhe përparimin teknologjik;
26

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

g. stimulimin e kursimeve;
h. stimulimin e investimeve;
i. rritjen e aftësisë konkurruese të produkteve dhe shërbimeve vendore;
j. rritjen e cilësisë së shërbimeve në arsim dhe shëndetësi.
Realizimi i këtyre objektivave varet nga: aftësia e qeverisë për bashkërenditjen e tyre me
instrumentet fiskale për të influencuar kompozicionin dhe nivelin e kërkesës agregate; saktësia e
analizave makroekonomike lidhur me trendët e indikatorëve kryesorë ekonomik dhe financiar;
rregullimi dhe marrëveshjet institucionale për koordinimin e politikave makroekonomike, etj.
Instrumentet dhe efektet e politikës fiskale

Përmes politikës fiskale, shteti mund të ndikojë drejtpërdrejtë në ekonomi. Kur ai vendos për taksat
që i grumbullon, transfertat, të mirat dhe shërbimet që i blen, financimin deficitar, në fakt
angazhohet në politikën fiskale. Çfarëdo ndryshimi në nivelin e këtyre instrumenteve ka efekt të
drejtpërdrejt në rrjedhat e përgjithshme ekonomike.
Përmes instrumenteve të politikës fiskale ndikohet mbi punësimin dhe në nivelet e çmimeve, në
rishpërndarjen më të mirë të të ardhurës dhe pasurisë, në shtimin ekonomik, në rritjen e kursimit,
në nivelin e investimeve, në çështjet e edukimit, arsimit, kulturës dhe shëndetësisë.
Veprimi i politikës fiskale në rritjen ekonomike

Masat e politikës fiskale mund të orientohen në përballimin e vështirësive afatshkurtra të nxitura
nga rrjedhat e dëmshme në ekonomi dhe përmirësimin e tyre, respektivisht eliminimin e
shkaktarëve të atyre rrjedhave dhe vendosjen e stabilitetit me masat e politikës stabilizuese.
Përveçse në rrjedhat afatshkurtra, politika fiskale mund të orientohet edhe në rritjen afatgjate të
BPV respektivisht të ardhurës për frymë. Në këtë rast bëhet fjalë për normën e shtimit ekonomik.
Rritja ekonomike matet kryesisht me rritjen e BPV brenda një periudhe të caktuar. Kjo rritje do të
thotë njëkohësisht rritje e shpenzimeve dhe të ardhurave publike, përmirësim i kushteve jetësore
dhe ngritje e standardit të jetës.
Me masat e politikës ekonomike dhe politikës fiskale tentohet arritja e një norme optimale dhe e
matur e përparimit ekonomik, por jo ajo maksimale. Norma maksimale arrihet me punësim të plotë
të të gjithë faktorëve të prodhimit, gjë që do të ishte praktikisht e pamundur. Me rastin e hartimit
dhe formulimit të politikës fiskale duhen marrë parasysh edhe faktorë tjerë si ruajtja e ambientit
jetësor.
Prandaj, nuk mund të bëhet fjalë për një inkuadrim dhe aktivizim të plotë të të gjithë faktorëve të
prodhimit si në kushte ideale. Norma optimale e rritjes ekonomike do të thotë shfrytëzim i faktorëve
të prodhimit duke marrë parasysh edhe faktorë tjerë me ndikim në interesat e përgjithshme
shoqërore.
Efekte tjera të aplikimit të instrumenteve të politikes fiskale
Instrumentet e politikës fiskale mund të aplikohen edhe për qëllime tjera si në fushën e politikës së
edukimit, arsimimit, për qëllime demografike, kulturore, ndërtimore, shëndetësore dhe komerciale.
Shteti paraqitet si punëdhënës në ndërmarrjet publike, në administratën publike, në organet e
ruajtjes së rendit dhe sigurisë. Përmes politikës doganore, shteti rrit eksportin dhe zvogëlon
importin, e me këtë zvogëlon deficitin në bilancin e pagesave dhe përmirëson vlerën e valutës
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kombëtare. Me politikën fiskale ndikohet edhe në zhvillimin rajonal dhe në përmirësimin e
strukturës ekonomike.
Reformimet dhe ndryshimet e politikës fiskale

Politikat fiskale në Kosovë është e domosdoshme që të reformohen dhe ndryshohen, mirëpo duhet
pasur kujdes që çdo ndryshim duhet bëhet me profesionalizëm dhe në përputhshmëri me
standardin jetësor dhe atë të zhvillimit ekonomik të vendit, pasi në të kundërtën kjo reflekton
negativisht në jetën e qytetarëve.
Bazuar në definicionin e politikave fiskale, ato nënkuptojnë përdorimin e të ardhurave dhe
shpenzimeve në përputhje me qëllimet dhe objektivat e politikës ekonomike. Nga kjo del se politikat
e mirëfillta fiskale nënkuptojnë prioritetin e qeverisë për të planifikuar me kujdes çdo taksë dhe
tatim që parashohin politikat ekonomike qeveritare, në mënyrë që të kemi të hyra të mjaftueshme
për të mbuluar shpenzimet publike apo të dalat publike.
Jemi të mendimit që Kosova po ballafaqohet me tri sfida kryesore sa i përket hartimit të politikave
fiskale, si njëri nga nënsistemet më të rëndësishme të politikave ekonomike të shtetit.
Këto ndryshime për përfaqësuesit e bizneseve janë të domosdoshme, por sipas tyre çdo ndryshim
fiskal nuk do të përmirësonte gjendjen në ekonominë e Kosovës, pa luftimin e korrupsionit dhe
krimit të organizuar.
Ndryshimet e pritshme po ndodhin në një kohë kur Kosova po përballet më vështirësi në zhvillimin
ekonomik. Autoritetet kosovare pohojnë se me këto ndryshime synojnë t’i lirojnë nga disa taksa
prodhuesit vendës që sipas tyre janë burim i vendeve të reja të punës.
Për përfaqësuesit e bizneseve këto paralajmërime janë të duhurat, pasi sipas tyre ekonomia e vendit
është në një gjendje shqetësuese si pasojë e problematikave të akumuluara.
Si rrjedhojë e këtyre politikave fiskale Kosova ka mbetur mbrapa në reformat fiskale, ndonëse një gjë
e tillë është e domosdoshme.
Qeveria synon ndryshimin e politikave fiskale, duke stimuluar investimet e reja, punësimin dhe
tërheqjen e kapitalit nga jashtë. Prandaj, ajo gjatë pjesës së parë të mandatit, parasheh
përshkallëzimin e TVSH-së. Një veprim i tillë nënkupton uljen e normës së TVSH-së për produktet
bazike, si: buka, qumështi, vaji, uji i pijshëm. Qeveria e Kosovës parasheh uljen e pragut të TVSH-së,
për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nga 50 deri në 20,000 euro, e cila do t’u mundësojë shumë
bizneseve që të operojnë më lehtë dhe të rriten. Sipas këtij programi, kjo do të rriste bazën tatimore
për rreth 1,500 biznese dhe do të krijonte të hyra shtesë.
Në kuadër të reformave pritet që në tri vitet e ardhshme të riorganizohen e bashkohen Administrata
Tatimore dhe Doganat, ndërsa mbledhja e TVSH-së të zhvendoset në brendi të vendit, pas shitjes së
mallrave.
Përmes lirimeve doganore, Qeveria synon të lirojë nga obligimi doganor importin e pajisjeve të
Teknologjisë së Informacionit. Heqja e ngarkesës doganore për këto pajisje do të siguronte rreth 30%
rritje të këtij sektori.
Politikat e institucioneve të vendit e posaçërisht ato fiskale duhet të jenë në shërbim të fuqizimit të
sektorit privat, duke pasur parasysh rëndësinë që ky i fundit ka për zhvillimin ekonomik dhe krijimin
e vendeve të reja të punës.
Diskutimet për uljen e pragut të TVSH-së, shtimin e përpjekjeve për luftimin e ekonomisë joformale,
analizimin e mëtejmë të propozimit për pushime tatimore, lehtësirat e tjera fiskale të cilat do të
mundësonin pozitë të barabartë konkurruese midis prodhuesve të industrive të caktuara dhe
produkteve të importuara.
Qeveria duhet të konsiderojë zgjerimin e listës së produkteve të liruara nga detyrimet doganore, më
konkretisht të lëndëve të para të cilat nuk prodhohen në Kosovë.
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Ndryshimet në Sistemin fiskal në Kosovë

Në mbledhjen e 20 të Qeverisë së Kosovës, datë 24 Mars 2015, Qeveria mori një varg vendimesh për
ndryshime fiskale. Ndër tjera, këto vendime kanë të bëjnë me aprovimin e projektligjeve të reja të:
a. Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH);
b. Tatimit në të Ardhurat e Korporatave;
c. Tatimit në të Ardhurat Personale.
Ndryshimet më të mëdha sa i përket këtyre projektligjeve pritet të ndodhin tek Projektligji për TVSHnë. Së pari, sipas nenit 6 të këtij Projektligji, ulet pragu i TVSH-së nga 50,000 euro (sa është në ligjin
aktual), në 30,000 euro. Pra, çdo biznes i cili realizon qarkullim mbi 30,000 euro brenda vitit, do të
detyrohet të regjistrohet për TVSH dhe të paguaje për pjesën e cila tejkalon këtë shumë.
Buxheti i Kosovës do të përfitojë nga kjo ulje e pragut të TVSH-së ngase një numër më i madh i
bizneseve do të detyrohen të paguajnë TVSH-në. Në anën tjetër kjo politikë fiskale do të rëndojë mbi
bizneset e reja dhe të vogla, veçanërisht atyre të shërbimeve, të cilat kanë nivel më të vogël të
furnizimeve. Janë pikërisht bizneset e reja të cilat kanë nevojë për lehtësira fiskale dhe të cilat
potencialisht krijojnë vende të reja pune.
Ligji nr. 05/l -037 për tatimin mbi vlerën e shtuar:
Me 1 shator 2015, ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ mf-nr. 03 / 2015 për zbatimin e ligjit
nr.05/l-037 për tatimin mbi vlerën e shtuar, TVSH-në. Norma e uljes nga 16 % ne 8% dhe ajo
standarde nga 16 % në 18 % .
Personat e detyruar për regjistrim për TVSH:
Një person është i detyruar për t’u regjistruar për TVSH, kur personi në mënyrë të pavarur kryen
aktivitet ekonomik në Kosovë, në pajtim me nenin 4 të Ligjit dhe qarkullimi i të cilit (duke përfshirë
edhe qarkullimin e furnizimeve të liruara të TVSH-së) në tërësi, brenda vitit kalendarikë tejkalon
vlerën prej 30,000 €. Para kësaj ka qene qarkullimi 50,000 €.
Ndryshimi i normës se TVSH-së:
1.TVSH ngarkohet me normën standarde prej tetëmbëdhjetë për qind (18%).
2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni Norma e reduktuar në TVSH llogaritet dhe paguhet prej
tetë për qind (8%) për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, si dhe importit të tyre.
KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Konkluzione

•

•
•

Ndërhyrja e shtetit në rrjedhat ekonomike përmes politikës fiskale arsyetohet me
rregullimet e bëra në drejtim të mënjanimit të dukurive që bëhen pengesë për ruajtjen e
mirëqenies së përgjithshme të shoqërisë. Këto dukuri lidhen me veprimin jo perfekt të
tregut në: mbrojtjen e shtresave të varfra të shoqërisë, krijimin e vendeve të punës, evitimin
e monopoleve dhe rritjen e konkurrencës së mirëfilltë, rishpërndarjen më të drejtë të
pasurisë, e tjerë.
Politika fiskale përbën një komponent të politikës ekonomike shtetërore që shfrytëzohet për
qëllime makroekonomike për ta ndikuar nivelin e produktit, punësimit dhe çmimeve.
Politika fiskale shtrënguese aplikohet për të mbyllur hendekun e ekspansionit në atë mënyrë
që ndikohet në uljen e kërkesës agregate përmes shkurtimit të shpenzimeve publike.
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Ndërsa, hendeku i recesionit mbyllet përmes ekspansionit fiskal duke rritur shpenzimet
publike për të ndikuar në rritjen e kërkesës agregate.
• Çështja e deficitit buxhetor dhe mbulimi i tij përbën problem të veçantë meqë lidhet
drejtpërdrejtë me inflacionin si dukuri me efekte negative në ekonomi, dhe nivelin e kursimit
të popullsisë i cili është i domosdoshëm për investime në të ardhmen.
• Jo rrallë ngjan që shtetet të rezultojnë të pasukseshsëm në drejtimin e politikës fiskale, qoftë
për shkak të informacioneve jo të sakta apo parashikimeve të gabuara lidhur me efektet që
rezultojnë nga masat, por edhe për shkak të veprimeve të ndërmarra për arritjen e
objektivave të politikës fiskale. Një tjetër arsye e dështimit është mungesa e koordinimit të
politikës fiskale me politikën monetare, duke vepruar gjatë gjithë kohës si ngulfatës në
rezultate të njëra tjetrës.
Rekomandimet
Më këtë punim jemi munduar që të kalojmë në retrospektivë te kaluarën e sistemit tatimor,
tranzicionin, te arriturat dhe sfidat e sistemit tatimor në përgjithësi dhe të tatimit në të ardhura
personale në veçanti.

✓

✓
✓

✓

✓

Kosova si shtet i ri ka arritur të krijoj një sistem të qëndrueshëm tatimor dhe mjaft
konkurues me vendet e tjera në rajon, për nga normat e ulëta të tatimit. Strukturave të
shtetit të Kosovës i mbetet edhe më tutje mjaft punë për të siguruar të hyra më të mëdha
nga tatimet, në mënyrë që të siguroj buxhetin e vet, si një shtet që aspiron të hyjë në BE.
Sfida më e madhe dhe më e vështirë për strukturat e administrimit fiskal të Kosovën është
shtrirja e tyre në pjesën veriore të vendit dhe vjelja e tatimeve atje në përputhje me ligjet në
fuqi.
Ekzistenca e një administrate efektive tatimore është gjithashtu thelbësore, jo vetëm për
lehtësimin e tregtisë, përmirësimin e klimës së të bërit biznes, krijimin e një mjedisi i cili i
tërheq dhe i siguron investimet e huaja, por edhe të funksionimit të sistemit të të hyrave në
të gjitha nivelet e qeverisë. Administrata tatimore e Kosovës duhet që të rialokojë
kapacitetet humane, duke shtuar prezencën e inspektorëve në teren, në mënyrë që numri i
të punësuarve jo formalë te ketë si prirje zvogëlimin e mundshëm. Kapacitetet e
administratës tatimore në Kosovë akoma janë në dis-harmoni me detyrat që shtrohen para
saj dhe me nevojën e rritjes së efikasitetit manaxhues në grumbullimin e tatimeve;
Reformat tatimore në Kosovë janë të domosdoshme si në aspektin e politikës tatimore, po
ashtu edhe në aspektin profesional nga organet tatimore. Si përfundim, për zbatimin sa më
të efektshëm të reformave tatimore duhet të vazhdohet të intensifikohen përpjekjet më
shumë në përmbushjen e disa parakushteve: të sigurohet infrastruktura institucionale;
aftësimi profesional i stafit të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) me anë të trajnimeve
të ndryshme me ekspertizë ndërkombëtare; shkëmbimi i përvojave me institucionet
homologe tatimore të vendeve të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim që e kanë kaluar fazën
e tranzicionit; vetëdijesimi i obliguesve tatimor apo parimi i vet-deklarimit, etj.
Themelimi i sistemit të tatimit në Kosova ka synuar që ta ketë një sistem të harmonizuar me
sistemin tatimor e kornizën ligjore të BE-së, si dhe me standardet Evropiane. Për këtë qëllim,
ky sistem, që prej fillesave, ka kaluar nëpër një numër filtrash ndryshimesh e përmirësimesh,
edhe me mbështetjen e donatorëve, sidomos sa i përket hartimit të legjislacionit, politikave
dhe ngritjes së kapaciteteve, me synimin që të zhvillohet një sistem i gjithmbarshëm modern
i një administrate për mbledhjen e të hyrave.
Aktualisht, sistemi tatimor në Kosovë konsiderohet se është praktikisht mjaft i thjeshtë dhe i
harmonizuar. Megjithatë, mbetet ende për t’u bërë sa i përket trajtimit të disa problemeve
me rëndësi strategjike, si: zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të saj të TI-së, harmonizimi i
procedurave të pagesave për të hyrat që shfrytëzohen nga bankat dhe autoritetet tatimore,
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si dhe zhvillimi dhe shfrytëzimi efikas i një sistemi për regjistrimin e tatim paguesve dhe një
sistemi për menaxhimin e rrezikut.

✓

Qeveria e Kosovës krahas ndryshimeve fiskale duhet të marrë masa që të përmirësojë
sundimin e ligjit, si një faktorë i cili ka ndikim të madh në rritjen e investimeve vendore dhe
të huaja. Pragu i TVSH-së duhet të përcaktohet në përputhje me iniciativat për krijimin e
vendeve të reja të punës dhe për këtë arsyeje duhet të kthehet në vlerën prej 50,000 euro;
✓ Para dhe pas implementimit të këtyre politikave fiskale, Ministria e Financave duhet të
vlerësojë përkatësisht monitorojë në mënyrë të vazhdueshme efektet e këtyre reformave në
rritje të investimeve dhe punësim. Nga zhvillimi i politikave fiskale ka pjesë të ardhurash që
buxhetit i humbet. Këto efekte me vlerë zbritëse llogariten si të ardhura, që buxheti nuk do
t’i përfshijë në të ardhmen. Por, nga ana tjetër kur miratohen politikat fiskale me lehtësira
për investimet, duhen konsideruar me detaje instrumentet e mire administrimit (si pjesë të
strategjisë vizionare të zhvillimit ekonomik). Kjo ndërthurje i jep mundësi buxhetit të fitojë
pjesë të tjera edhe më të mëdha të ardhurash në të ardhmen, si dhe për periudha afatgjata
duke ndikuar në forcimin dhe konsolidimin fiskal.
✓ Ajo që duhet te arrijë ekonomia është forca e efektit nxitës të lehtësirave fiskale për
rikuperim të shpejtë të vlerës së investuar dhe kompaktësimit të vlerës së shtuar nga
investitorët. Këto elementë vërehen, nëse depërtojmë në vlerat e investimeve dhe
shpërndarjen e tyre në ekonomi.
✓ Janë evidente disproporcionet në mes të hyrave që vilen në kufi dhe atyre brenda Kosovës.
Vjelja e tatimeve brenda Kosovës mund të thuhet se akoma është e vogël. Ndryshimi i këtyre
raporteve është parakusht i sigurimit të një buxheti të qëndrueshëm ndaj kërkesave publike
gjithnjë në rritje;
✓ Vjelja e tatimit në pronë, të tatimit në fitim dhe atijë në paga është ende në fazën fillestare
dhe duhet ende përpjekje për të rritur efiçencën e vjeljes së këtyre. Veçmas evidentohen
mjaft vërejtje që kanë të bëjnë me lartësinë e normave të tatimeve në raport me aftësinë
paguese të qytetarëve dhe me lartësinë e bazës tatimore.
✓ Kanë mbetur akoma të pa zgjidhura çështjet që kanë të bëjnë me filozofinë e lehtësirave
tatimore për pajisje dhe për bujqësi, probleme që burojnë nga një sistem i unifikuar tarifash
tatimore që dekurajon investimet.
✓ Midis problemeve kyçe është evazioni fiskal, i cili meriton vëmendje dhe masa konkrete e të
përhershme.
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Aspekte krahasuese të zhvillimit te dispozitivit ligjor për institucionin kushtetues të
auditimit: rasti i Shqipërisë
PhD Kandidat Qeram Cibaku
Ministria e Zhvillimit Urban, Tiranë, Shqipëri
E-mail: qcibaku@yahoo.com

Dr. Shefket Jakupi,
Dekan - Departamenti i Ekonomisë,
Kolegji “ILIRIA” Prishtinë, Kosovë
E-mail: shefket.j@gmail.com

Abstrakti:
Institucioni Suprem i Auditimit në Shqipëri (KLSH), i themeluar në vitin 1925, bën pjesë në organet
kushtetuese që i kontribuojnë llogaridhënies publike dhe shërben si syri i Kuvendit. Eshtë në
“habitatin” e këtij organizimi vlerësimi i zbatimit të ligjshmërisë, rregullshmërisë dhe performancës
financiare. ALSAI ka pësuar transformime të çmueshme, veçanërisht këtë dekadën e fundit. Falë
këtyre përmirësimeve dhe progresit në ligjin organik, auditimet e tij janë shëndrruar sipas
vlerësimeve të publikut në instrument të dobishëm kundër parregullsive dhe mashtrimeve të
zyrtarëve të shtetit. Gjatë jetës 90-vjeçare autoriteti i auditimit të financave ka pësuar transformime
e metamorfoza në princip, emërtesë, objekt, etj. duke e vendosur atë brenda apo jashtë Qeverisë dhe
duke e shëndrruar në trajtat Këshill Kontrollues, Komision i Kontrollit Shtetëror, Inspektim i Shtetit,
Ministri të Kontrollit, Shërbim i Kontrollit të Shtetit, KLSH, etj. Në dallim nga vendet e ndryshme të
rajonit,KLSH ka aderuar më herët në institucionet profesionale ndërkombëtare (INTOSAI) dhe ka
përthithur standardet e praktikat më të mira të këtij organizimi si korniza të veprimtarisë auditive.
Kuadri rregullativ u përmirësua ndjeshëm në fund të vitit 2014, duke e përafruar me normat juridike
më të mira të rajonit dhe më gjërë. Pavarësisht diversitetit, larmisë dhe modeleve të institucioneve
supreme audituese që jetojnë në rajon, [të tilla, si Zyra të Auditimit Shtetëror, Gjykata të Llogarive,
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, etj.], ato kanë pikëtakime e ngjashmëri në kuadrin dhe në praktikën
e tyre, aspekte këto të paraqitura përmes këtij punimi.
Fjalët e rëndësishme: auditim, Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH ose ALSAI), fonde publike, buxhet,
standarde, mirëqeverisje, përgjegjshmëri, etj.

1. Hyrja.

Institucionet Supreme të Auditimit (SAI) mandatohen si autoritete të pavarura të
mbikëqyrjes publike dhe konsiderohen komponentë kritik në sistemin e llogaridhënies
financiare kombëtare. Paralelisht me verifikimin se si administrohet kuleta publike, këto
promovojnë dhe inkurajojnë normat e qeverisjes efektive nga institucionet e agjencitë e
qeverisjes së përgjithshme dhe rajonale. Në këtë mënyrë, SAI-t demonstrojnë gjithnjë e më
tepër vëmendje ndaj aspiratës qytetare. Më së miri këtë fakt e mishërojnë priambula dhe
rekomandimet e Akordit të Johanesburgut me temë vlerat dhe përfitimet nga SAI. Në këtë
akt, jo vetëm kumtohet përgjegjshmëria dhe transparenca si pjesë e detyrueshme e
demokracisë, por edhe objektivi parësor i këtij përfitimi, që e konsideron SAI-n “partner që
bën ndryshim në jetën e qytetarëve”. Për të gjithë këto rrethana, institucionet e larta
kombëtare të auditimit pozicionohen pothuajse gjithnjë si opozitë në "podiumin përballë
32

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Qeverisë”, “në anën e kërkuesve të llogarisë ndaj saj", duke i shtyrë entet shpenzuese
shtetërore për llogaridhënie e transparencë më të gjerë. Institucioni Suprem Auditiv (në
rastin e Shqipërisë, KLSH-ja), ndihmon në përmirësimin e qeverisjes financiare, kontribuon
në detektimin e dekurajimin e korrupsionit dhe jetësimin e prioriteteve nëpërmjet
mirëmenaxhimit të sektorit publik. Si burim i besueshëm i informatës kontabile e fiskale dhe
këshillues i pavarur dhe krah i Parlamentit, shërbimi i auditimit kombëtar, duke mbajtur
përgjegjëse qeverisjen për përdorimin e burimeve të pamjafta publike dhe përmbushjen e
objektivave programore të ratifikuara nga Kuvendi, priret të mbetet termometri i
përgjegjshmërisë së shtetarëve dhe purgatori (pastruesi) ligjor i shpirtrave mosbesues...
2/ I. TIPARET E KORNIZËS SË RE LIGJORE.
Korniza e brendshme organike e ligjore e KLSH-së ka ardhur në përmirësim vetëm pas rrugëtimit
saktësisht 17 vjeçar dhe pas një “shtratifikimi” afro dyvjeçar në zyrat e Kuvendit. Ligji i ri me nr. 154/
2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së” shënjestron progres në instrumentat e
jurisprudencës së auditimit shtetëror. Edhe pse, versioni fillestar i draftit të ballafaquar në tryezat e
debatit profesional dhe paraqitur për miratim Kuvendit të Shqipërisë, sipas mendimit tonë, në disa
aspekte ishte më i avancuar se dokumenti i miratuar nga ligjvënësi, duhet thënë që në fillim se,
dokumenti i hartuar nga ALSAI, me këshillim teknik të DG Budget dhe SIGMA-s, ka reflektuar
rekomandimet e frytshme të tryezave të debatit me profesoratin, ekspertizën profesionale vendase
e të huaj, opinionet e grupeve të shoqërisë civile dhe forumeve mediatike, etj.
I shoqëruar me maratona debatesh në seancën plenare, në Komisionin Parlamentar për Ekonominë
dhe Financat (25.3.2014), Komisionin e Integrimit Europian (7.4.2015), Komisionin për Çështjet
Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut (21.4.2015), ligji u rikthye sërish në Kuvend
për rishqyrtim të dekretit nr. 8851, datë 19.12.2014, të Presidentit të Republikës, por pa sukses,
sepse Kuvendi me vendimin nr. 7/2015, datën 29.1.2015 e rrëzoi dekretin. Meritojnë të nënvizohen
konsideratat dhe opinionet që janë shprehur për ligjin nga deputeti Florion Mima, që e ka cilësuar
projektligjin “një vepër arti të shkruar tejet me kujdes dhe në përputhje me të gjitha standardet
dhe terminologjinë bashkëkohore”, apo nga akademiku Anastas Angjeli, i cili duke çmuar rëndësinë
e këtij dokumenti për forcimin e “bashkëpronësisë” së auditit shtetëror në mirëqeverisje, ka
nënvizuar se “kemi pranuar frymën e një dokumentit të ri dhe të një reforme në KLSH”.
Korniza e re ligjore mbi auditimin kombëtar përshkohet nga filozofia e dokumenteve themelore të
kësaj fushe, të tilla si, Deklarata e Limës mbi udhëzuesit e auditimit, Deklarata e Meksikës, Rezoluta e
OKB-së A/66/209, direktivat e temës “Auditimi kombëtar dhe qeverisja kombëtare” të Kongresit 21
të INTOSAI-t (Kinë 2013), Kuadri i Standardeve Profesionale të INTOSAI-t dhe normat e tjera
bashkëkohore, që gjenerohen si guidanca dhe udhërrëfyes analitik të përbotshëm. Boshti i kësaj
kornize, demonstron stadin respektiv të konsolidimit relativ të demokracisë në Shqipëri.
II. LIGJI NR. 154 / 2014 versus 8270 /1997.
Disa nga ndryshimet thelbësore, cilësisht të vlerësueshme, që derivojnë nga analiza krahasuese e
dispozitivit të ri ligjor mbi audimin kombëtar (ligji i KLSH-së, nr. 154/2014), në përballje me “relievin”
e shtruar nga legjislacioni i mëparshëm mbi kontrollin e shtetit janë:
 1. Korniza e përgjithshme e dispozitës ka pësuar rikompozim e ndryshime të rrënjësishme
strukturore përkundrejtë ligjit organik pararendës, nga sintetizimi i lëndës në një numër optimal
artikujsh (nenesh). Kështu, nga 25 nene dhe 9 krerë që përmblidhte ligji i vjetër, ligji i ri konsolidohet
në 44 nene me 7 krerë, (nga 42 nene që kishte drafti i paraqitur Kuvendit). Një analizë e shpejtë e
“lëndës juridike” të krijon bindjen se, në raport me ligjet e SAI-ve ballkanike apo më gjerë, ky akt nuk
kategorizohet tek ligjet e shkurtër. Sjellim në vëmendje se ligji italian nr. 20, datë 14.1.1994 mbi
“Corte dei conti”-n ka 8 artikuj me 26 nene, ligji gjerman mbi Bundesrechnungshof-in i 11 korrikut
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1985 ka 24 artikuj, ai kroat 28 artikuj, ligji për Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës vetëm 8
artikuj, ligji slloven dhe ai maqedonas me 45 nene, ndërsa ai sllovak i 1993 me 25 nene, etj.
Por nga ana tjetër, nuk konsiderohet as ligj shumë i gjatë, krahasuar, të themi p.sh me ligjin turk nr.
832 /1967 që normon Gjykatën e Llogarive Sayistay formuluar mbi 108 artikuj dhe 11 ankese, ligjin
organik të institucionit të lartë të auditimit në Malin e Zi me 60 artikuj, Bosnje Hercegovinës me 52
të tilla, ligjin bullgar të vitit 1998 që përmblidhet në 67 nene, ligjin polak me 98 nene, ligjin e
Luksemburgut të modifikuar në vitin 1999 , ku rradhiten 104 nene brenda 22 kapitujve, etj.
 2. Përsoset terminologjia, duke injektuar konceptet, morfologjinë, nocionet, termat dhe
përmbajtësit semantikor të dokumentit të ri, në sinkron me terminologjinë e fjalorthit gjuhësor
profesional që zhvillohet në bashkëkohësi nga shërbimet e auditimit suprem në vendet e përparuara
europiane. Kësisoj, bie zhargoni i vjetër “kontroll” (në kuptimin e kësaj dispozite) dhe kalohet në
dhënien e nuancës kuptimore të konceptit “auditim”, si mishërues i diapazonit të shërbimit të
sigurisë dhe konsulencës dhe legjitimues i judridiksionit të KLSH. “Gjuha e re” është në sintoni e
harmoni me akte të tjera “të kësaj sofre”, të tilla si ligji për auditimin e brendshëm publik, për
menaxhimin e sistemit buxhetor, për inspektimin financiar, për menaxhimin financiar e kontrollin,
etj. Po kështu, përtërihet themeli i kushtetutshmërisë së aktit. Ligji i mëparshëm nr. 8270 i vitit
1997, ngrihej mbi dispozitat kryesore kushtetuese të rëna nga fuqia juridike (ligji nr. 7491 /1991),
ndërsa ligji i ri kompozohet sipas Kushtetutës së vitit 1998.
 3. Në ligj manifestohet zgjerimi i menusë së standardeve, duke njohur si norma pune jo
vetëm Standardet e Auditimit të INTOSAI-t, (të pranuara këto në “gjysmëthellësi” edhe nga
përmbajtja e ligjit të mëparshëm), por edhe një repertor profesional më përfshirës. Tanimë aktiviteti
i KLSH-së duhet të përmbahet dhe zhvillohet, bazuar në një kuadër të gjerë, sa vijon: Standardet
INTOSAI-t, Standardet e Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (IFAC) dhe Rezolutat plotësuese
të Kongreseve Ndërkombëtare (INCOSAI dhe EUROSAI-t). Në këtë mënyrë, përndryshe nga neni 21 i
ligjit të vjetër, që detyronte shërbimin e auditimit të brendshëm publik për zbatimin e standardeve
të INTOSAI-t10, ky dokument legalizon Standardet e shpallura nga IIA Florida si norma pune në
auditimin e brendshëm, kurse paketën e I NTOSAI-t si normë detyruese për auditimin e lartë të
shtetit.
 4. Ridimensionohet objekti, statusi ligjor dhe qëllimi i funksionimit të institucionit të KLSHsë, duke kaluar nga auditimi i përdorimit të fondeve publike (neni 3 i ligjit të mëparshëm), tek
magjistrali i auditimit të përdorimit të fondeve publike + auditimi i pronës publike dhe shtetërore +
auditimi i sistemeve të MFK-së + informimi i publikut përmes raporteve, (neni 7/3 i ligjit nr.
154/2014). Statusi ligjor i KLSH, është kompozuar në bazë dhe rilevancë të praktikave më të mira, si
institut i shërbesës publike që i nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjeve. Ai është shestuar dhe
është në sinkron me të njëjtën logjikën e formulimit të ligjit gjerman të auditimit, ku ceket se:
“Bundesrechnungshof do të jetë autoritet suprem federal dhe institucion i pavarur i auditimit
qeveritar, që i nënshtrohet vetëm ligjit. Brenda fushës së funksioneve të tij statutore,
Bundesrechnungshof do të ofrojë ndihmë Parlamentit dhe Qeverisë Federale në vendimmarrjen e
tyre”.
 5. Karakteristika tjetër e këtij diskursi shënohet në lidhje me caktimin dhe angazhimin e
gjykatës kompetente, për shqyrtimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve apo konfliktit të
kompetencave.
Pёr vlerёsimin e pajtueshmёrisё sё dispozitave tё caktuara ligjore me Kushtetutёn e vendit, edhe më
parë, kryetari i KLSH në ushtrimin e atributeve ligjore, i ka parashtruar disa herё, drejtëpërdrejtë ose
nё cilёsinё e e subjektit tё interesuar, kёrkesa tё veçanta trupёs sё Gjykatёs Kushtetuese, në
konformitet me të drejtën e legjitimuar nga neni 134 i Kushtetutës (mbi vënien në lëvizje të kësaj
Gjykate), e cila ёshtё shprehur nё bazё tё kompetencave dhe juridiksionit, pёrkatёsisht me vendimet
nr. 33, datё 09.05.2001; nr. 212, datё 29.10.2002 dhe nr. 19, datё 03.05.2007.
10

-INTOSAI është themeluar në vitin 1953 dhe KLSH ka aderuar formalisht në këtë organizatë ndërkombëtare profesionale që prej vitit
1984, ose 31 vjetë pas themelimit të saj. Anëtarësia u bë efektive vetëm pas vitit 1992.
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Përfundimisht, akti i ri rankon një tjetër gjykatë kompetente që do të angazhohet, sepse kalohet nga
shqyrtimi i Gjykatës së Apelit, (në bazë të parashtrimeve të dispozitës së mëparëshme), tek zgjidhja e
mosmarrëveshjes së kompetencave ndërmjet KLSH-së dhe institucioneve të tjera shtetërore publike
në një organ më të lartë, nga Gjykata Kushtetuese e vendit.
 6. Pikësynohet zgjerimi i dimensionit të pavarësisë dhe zhvillohet diametri i sovranitetit
financiar të ALSAI-t, sipas asaj fryme që shpalos Seksioni 7 i Deklaratës së Limës, ku nënvizohet se,
Institucioneve Supreme të Auditimit duhet tu sigurohen mjetet financiare të nevojshme për
përmbushjen e detyrave të tyre, të kenë të drejtë të aplikojnë direkt tek organet kompetente për
buxhetin kombëtar dhe të përdorin fondet në dispozicion ashtu si e gjykojnë të arsyeshme.
Kësaj qasje konceptuale i qëndrojnë si “nënshartesa” priambula e deklaratës së Kongresit të XIX të
INTOSAI-t, ku vuloset se “është e domosdoshme për një demokraci të shëndetshme, që secili vend të
ketë një SAI , pavarësia e të cilit është e garantuar me ligj” dhe Parimi nr. 8 i Deklaratës së Meksikës
mbi Pavarësinë, që shrehimisht cilëson se “SAI-t menaxhojnë buxhetin e tyre dhe e ndajnë atë në
mënyrë të përshtatshme”.
 7. Për herë të parë në dispozitivin me fuqi nga fillimi i vitit që shkoi, identifikohen
kategoritë klasike, ose tipologjitë e aplikueshme të auditimeve (nenet 11-14 dhe neni 3/6), të tilla
si Auditimi Financiar, i Përputhshmërisë, i Performancës, i IT-së, Rregullshmërisë, në ekuivalencë me
aktivitetin e gjithë SAI-ve të Ballkanit, në zbërthim të parimeve themelore të audimit të sektorit
publik (ISSAI 100, pika 22) dhe sipas shtjellimeve të Kreut I, Seksioni 4 të Deklaratës së Limës. Për të
parën herë gjejnë vend në legjislacionin shqiptar të SAI-t, Auditimet e Teknologjisë së Informacionit
dhe ato të Performancës, (kjo e fundit në sinonimi të plotë përvojat më të mira , si me artikullin 7/3
të ligjit kroat, që shpreh se: “Auditimi përfshin vlerësimin e ekonomisë dhe efikasitetit të
operacioneve, vlerësimin e efektivitetit të përmbushjes së objektivave të përgjithshme e individuale,
në lidhje me transaksionet, programet dhe projektet financiare”.
Pas shumë ndryshime që kanë ndodhur këto dekadat e fundit në fushëveprimin dhe funksionimin e
SAI-ve, vëmendje e veçantë po tregohet për auditimet e Performancës. Një tablo e këtyre
zhvillimeve përshkruhet në këtë analizë përgjithësuese të zyrtarëve të lartë të NAO-s: “Në Irlandë u
miratua në vitin 1993 Akti (amendamenti) për Kontrollorin dhe Auditorin e Përgjithshëm, duke u
zgjeruar pavarësinë në post dhe vendosur auditimet e performancës në një bazë statutore. Në Itali
ndryshimet e rëndësishme të legjislacionit të auditimit të miratuara në vitin 1994 zgjeruan rolin e
Corte dei Conti dhe ndihmuan zhvillimin e auditimit të performancës, ndërsa në Belgjikë Gjykata e
Auditimit ka qenë në gjendje për të kryer auditime të performancës qysh nga viti 1998. Ndryshimet
legjislative të ndërmarra gjatë viteve të fundit në Danimarkë (1991 dhe 1996) e kanë vënë theksin
mbi pavarësinë e Auditorit të Përgjithshëm dhe përmirësimin e të drejtave të aksesit [qasjes]; në
Spanjë (1982 dhe 1988) e Portugali (1989 dhe 1997) rregullimin e procedurave të këtyre Gjykatave
respektive. Në Finlandë ndryshimet legjislative të viteve 1991, 1993 dhe 1995 përditësuan ligjin e
mëparshëm të auditimit dhe zgjeruan pavarësinë e SAI-t, dhe Kushtetuta e re që erdhi në fuqi në vitin
2000 e zjgjeroi këtë pavarësi. Ndryshimi më i rëndësishëm institucional është zhvendosja e zyrave të
auditimit shtetëror nga autoriteti i tyre nën Qeverinë, për të qenë të lidhur me Parlamentin”11.
 8. Nga përqasja mes dy ligjeve, vihet re se, dokumenti i ri ka një parashtrim të qartë të të
drejtave të institucionit për marrje masash të karakterit strukturor dhe riadresohet roli dhe
kontributi i KLSH-së përkrah agjencive të tjera ligjzbatuese, në forcimin e luftës kundër korrupsionit.
Me ngulitjen në ligj të normës për tju drejtuar organeve të hetimit dhe të ndjekjes penale, arrihet
rivendikimi (kthimi) i atij atributi, që kishte zanafillë nenet 29 e 34 të Dekret Ligjës së Republikës
së Zogut, “Për Këshillin Kontrollues”, mbi ndërshkimin e paudhësive kundrejtë arkave, llogarive të
provincave dhe ministrive, apo ndaj “teshave shtetërore”... Dispozita aktuale, e ngarkon KLSH-në, t’u
përcjellë organeve të posaçme të shqyrtimit administrativ, sipas fushave përkatëse të kompetencës,
gjetjet mbi shkeljet që janë objekt shqyrtimi, së bashku me dokumentet përkatëse të auditimit; t’u
drejtohet organeve të ndjekjes penale në rastet kur ndjekja e mëtejshme e zbulimeve nga auditimi
11

- NAO, State audit in European Union, UK, viti 2000, faqe 7,
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është kompetencë e tyre; t’i drejtohet gjykatës me padi; t’i propozojë inspektimit financiar dhe
njësive të auditimit të brendshëm publik të kryejnë inspektime dhe auditime brenda kompetencave të
tyre, etj.
 9. Rikualifikohen marrëdhëniet e partneritetit institucional, midis shërbimit të auditimit
shtetëror dhe auditimit të brendshëm publik, si dy aleatë ndërinstitucional që nxisin llogaridhënien
publike dhe përmirësojnë mirëqeverisjen shtetërore. Autoriteti i lartë i auditimit, nën dritën e
rregullimeve të seksionit 3 të Deklaratës së Limës, jo vetëm teston sistemet dhe provat e auditimit
të brendshëm, (nëpërmjet mbikëqyrjes së veprimtarisë si autoritet epror kompetent), por nxit
bashkëpunimin kapilar ndërinstitucional dhe përdoron gjetjet që kanë rezultuar nga kjo strukturë,
pas garantimit që standardet e nevojshme janë zbatuar në mënyrë integrale.
 10. Përndryshe nga klauzolat e ligjit të mëparshëm nr. 8280/1997, premtimi solemn për
veprimet e ardhshme është gdhendur e sjellë në formë kreative tek ligji i auditimit suprem, përmes
formulës së betimit të Kryetarit të KLSH-së para Kuvendit. Fraza është kuruar estetikisht dhe ofruar
si kredo, zotim e frymë dinjitoze, brenda atij momenti ceremonial ndaj një barre përgjegjësie për
besnikëri, ku ngjizen dhe balancohen brenda një uniteti të përpiktë: fuqia shtetërore dhe përulja
përpara lirive njerëzore. Konvencioni i betimit është impresion frymëzues dhe ka përafrim e një lloj
analogjie në trajtë, me nenin 70 të ligjit hungarez për auditimin shtetëror.
 11. Fuqizohet patundshmëria në detyrë të Kryetarit të institucionit të epërm auditiv
(garantimi i respektimit të mandatit kushtetues) dhe rregullohen shkaqet e procedurat e largimit
nga ky funksion, me propozim te Presidentit dhe vendim te Kuvendit.
Në shtjellimin e këtij argumenti, kujtojmë se, në Kongresin e 19-të të INTOSAI, (Meksikë 2007), është
adoptuar një normë e posaçme detyruese–legjislative, në mbrojtje të pacënueshmërisë dhe
pavarësisë së kryetarëve të organizmit ligjzbatues, SAI-t, me këtë palcë konteksti:
“Legjislacioni i zbatueshëm përcakton kushtet për emërime, ri-emërime, punësime, shkarkime dhe
dalje në pension të drejtuesit të SAI-t dhe anëtarëve të institucioneve kolegjiale, të cilët janë
• caktimin, ri-emërimin, ose largimin, përmes një procesi që siguron pavarësinë e tyre nga Ekzekutivi,
• dhënien e emërimeve me kushte të caktuara dhe mjaft të gjata, për të lejuar ata të kryejnë
mandatin e tyre pa frikën e shpagimit, dhe
• imunizimi ndaj çdo ndjekje penale për ndonjë vepër, të kaluar ose të pranishme, që rezulton në
kryerjen normale të detyrave të tyre, në varësi të rastit”.
Në raport me dispozitën e vjetër [të rënë nga fuqia], ku mundësia e shkarkimit të Kryetarit të KLSHsë nga Kuvendi, shqyrtohej nga Gjykata Kushtetuese, (dhe vetëm kur vertetohej se ekzistojnë shkaqet
ligjore, deklarohej shkarkimi i tij nga detyra), përqasja me nenin 23.2 të ligjit të ri ka një mbrapshtim,
a “zbritje marshi”, meqenëse ligjvënësi ka shmangur shqyrtimin nga Gjykata Kushtetuese dhe është
mjaftuar thjeshtë me rikthimin në pozicionin e mëparshëm të punësimit të drejtuesit të këtij instituti
mjaft të rëndësishëm për vendin.
 12. Diskrecioni i organit për paracaktimin e rradhës, llojit të auditimeve, nomeklaturës së
subjekteve që i nënshtrohen auditimit, rregullohet me nene të veçanta të kuadrit të ri ligjor ku janë
fiksohen gjithashtu dhe të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të audituara ndaj procesit të
auditimit që kryen KLSH-ja. Predominimi i të drejtave të SAI-t në qasjen dhe shfrytëzimin e
dokumentacionit zyrtar, ushtrimi i atributeve juridiksionale, siç parashikohet me ligj, deri në
auditimin e veprimtarive të klasifikuara si sekret shtetëror nga audituesit e pajisur me certifikatën e
sigurisë, janë aspekte të reflektuara tanimë.
Në këtë plan ka mjaft pikëtakime me kuadrin ligjor për institucionet e auditimit të BosnjeHercegovinës, që në nenin 19 të ligjit të vitit 2006, cilësohet se “Zyra Auditimi mund të kërkojë nga
institucioni i audituar për të dhënë me shkrim brenda një periudhe të caktuar kohore: Çdo
informacion; Çdo dokument ose informatë, duke përfshirë të dhënat në formë elektronike, të cilat
mbahen nga institucioni ose që janë nën kontrollin e institucionit”. Pokështu, art. Nr.7 i ligjit organik
për institucionin e auditimit në Republikën e Malit të Zi, pavarësisht karakteristikave të veçanta të
organizimit administrativ e strukturor, afrohet në mison dhe objekt. Më hollësisht, Institucioni bën
auditimin e dokumenteve dhe aktiviteteve të subjektit të audituar, të cilat kanë ose mund të kenë
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efekt financiar në: Të ardhurat dhe shpenzimet; pronën shtetrore; nivelin e borxhit, dhënien e
garancive dhe super-garancive; përdorimin efikas të fondeve të caktuara për subjektet e audituara,
etj.
Korniza e re ofron jo vetëm autonomi të brendshme funksionale, të përshtatshme në ushtrimin e
funksionit, por e bashkëshoqëron atë me një skenar të qartë të përgjegjësive shtetërore. Në nenet
26-28 të ligjit, reflektohet progresi i përgjithshëm teknologjik dhe e drejta për akses të pakufishëm
mbi të gjitha bartësit e informacionit zyrtar dhe e shfrytëzimit e administrimit të mjaftueshëm të tij
nga çdo qelizë shtetëtore. Në këtë mënyrë, u jepet dritë dhe prakticitet kërkesave që burojnë nga
Deklarata e Limës, mbi auditimin e përpunimit të të dhënave elektronike, e më gjerë.
Nëpërmjet përcaktimeve të nenit 10/ dh, legjitimohet autonomia e pakufizuar e KLSH-së, për
auditimin e fondeve të akorduara nga ana e BE-së ose agjencive të tjera të huaja, deri tek
përdoruesi i fundit, në përputhje me veprimet e njohura nga neni 3 i ligjit italian mbi kompetencat e
gjykatës së llogarive, artikulli 61 i ligjit bullgar, neni 3/11 i ligjit të ZAP të Kosovës, artikulli 2/2 i ligjit
organik të Sllovakisë, etj.Neni 7 i dispozitivit të shfuqizuar, mjaftohej vetëm me ushtrimin e kontrollit
mbi personat juridikë për hua, kredi ose detyrime të tjera të garantuara nga shteti. Vizioni i ri
udhërrëfen SAI-n deri në auditimin e qelizës më fundore të njohur si shpenzuese e fondeve të huaja,
(mision që deri më tani realizohej përgjithësisht nga monitorimet e FLCO dhe Agjencisë së Auditimit
të Programeve të BE-së/ MF).
 13. Janë fiksuar në ligjin e SAI-t skemat operuese dhe metodike, është disiplinuar konsultimi
i detyrueshëm paraprak dhe marrja e opinioneve për çdo rast që vendimmarrja e organizmave
ekzekutiv shtetëror prek funksionin e SAI-t. Formulimi dhe përfshirja e kësaj norme në ligj, e bën
aktin të prevalojë kundrejtë Rregullores së Këshillit të Ministrave, miratuar me VKM nr. 584/2003.
Ky profil i ri kompozicional, e sheh KLSH-në jo vetëm si ent penalizues represiv, por edhe si
këshillëdhënës, pasi me rekomandimet e tyre auditët e shtetit nxisin aksione reaktive përmirësimi.
Të mjaftohemei që, vetëm gjatë periudhës 2008-2015 nga ky organizëm janë propozuar 427
ndryshime në legjislacion, 12353 rekomandime të natyrës organizative, 1965 masa administrative e
6740 sanksione të karakterit disiplinor. Për harkun 8 vjeçar të mësipërm, në 222 raste është kërkuar
në organin e akuzës marrja nën përgjegjësi penale e 661 shtetasve për vlera dëmesh financiare që
kalojnë 695 milionë euro.
 14. Në ligjin nr. 154/2014, janë ngulitur termat e trajnimit të vijueshëm profesional, me
synim përditësimin e dijeve dhe inkurajohet certifikimi i audituesve shtetëror (neni 39). Ky veprim e
sjell KLSH-në në standardin e certifikimit, përvoja këto të aplikuara dhe në shërbimin e auditimit të
jashtëm jopublik (IEKA) dhe atij të brendshëm publik. Në draftin e paraqitur Kuvendit në nëntor
2012, ekzistonte referenca “auditues shtetëror i certifikuar” (nenet 3, 34, 35 e 36 të projektit të
krasitur). Eksperiencat më të mira të ngjashme mbi “shugurimin” e auditëve të certifikuar janë
prezente në shumicën e legjislacioneve ndërkombëtare të kësaj fushe, që kemi konsultuar. Le të
hedhim vështrimin në dy prej këtyre akteve:
✓ Ligji për Gjykatën e Auditimit të Sllovenisë ka nominuar një seri rregullash e kriteresh për
lëshimin e Certifikatave për titullimin e audituesve, (nenin 22 i tij): Gjykata e Auditimit lëshon
certifikata për titujt e Auditorit të Shtetit dhe Auditorit Shtetëror të Certifikuar.
✓ Të njëjtin ekspoze e ndeshim dhe në nenet 16- 20 të Ligjit e SAI-t të Kroacisë: Auditimi do të
kryhet nga Auditorët e Çertifikuar të Shtetit.
 15. Liria e informimit dhe skema e transparencës zgjerohet nëpërmjet instalimit të më
shumë nyjave dhe linjave komunikuese, nga ky funksion besimi për publikun dhe Kuvendin.
Standardi Ndërkombëtar i Auditimit ISSAI 20 "Parimet për transparencë dhe llogaridhënie", thekson
nevojën që, ISA të raportojnë publikisht rezultatet e punës audituese në kohën e duhur, duke
përdorur mediat, faqet e internetit, dhe mjetet e tjera.
Praktikat e zhvilluara nga institucionet kushtetuese të auditimit (për shembull, seksioni 48 i ligjit turk
mbi Gjykatën e Llogarive, artikulli 28/16 i ligjit slloven, art. 16/6 i ligjit të Bosnjë Hercegovinës, art.
33/4 i ligjit maqedonas, neni 15 i ligjit kroat, neni 4/6 i ligjit italian, art.32 i ligjit hungarez,neni 6 i
ligjit kosvar, etj.), ratifikojnë detyrimin konstant për zbulimin e raporteve të zakonshme vjetore ndaj
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Parlamentit të tyre.Nga ana tjetër, inkurajohet rruga alternative e lëshimit të raporteve elektronike
në publik, konferencat e shtypit, njoftimet dhe informacionet mbi auditimet dhe gjetjet, etj. Për vitin
2014, (ndonëse kjo normë ende nuk ishte aprovuar nga ligjvënësi), janë rregjistruar afro 900
njoftime zyrtare, artikuj problemorë e analiza profesionale shterruese mbi zbulimet dhe efikasitetin
e rekomandimeve të KLSH, që ilustrojnë idenë se ky organ ka ushqyer opinionin publik me çdo të re
nga këndi i auditimit.
Në këtë prizëm vjen si ndihmës “Kodi i praktikave më të mira të transparencës në politikat
financiare“, (lëshuar nga FMN në vitin 1999), ku shpalosen mekanizmat praktike të transparencës
dhe i shërben zbulimit të informacioneve mbi funksionimin dhe rezultatet e auditimeve të SAI-t, etj.
 16. Normat e reja rregullative, në dallim nga dispozitat e mëparshme mbi kontrollon
shtetëror, [posaçërisht ato të kreut V], u japin vendin e duhur kritereve të aplikueshme në
raportimin e auditimit. Nëpërmjet sistemit të raportimit, synohet t’i çelet udhë dhënies së opinionit
mbi llogaritë financiare të shtetit (ose “certifikimit të llogarive të shtetit”, për pjesën e
institucioneve të qeverisjes qëndrore). Ky stad konsiderohet si hop cilësor pasi demonstron
referenca, simbolika dhe pikëprerje ligjore të përafërta me rregullat e autoriteteve të ndryshme
europiane të auditimit, si p.sh:
✓ Panorama e dhënën nga artikulli 32, të Ligjit LXVI, viti 2011 mbi SAO-n, (Zyra e Auditimit
Shtetor të Hungarisë), ka një shpalosje origjinale mbi raportimin: “Zyra e Auditimit Shtetëror do të
përgatisë raporte mbi auditimet që kryen. Këto raporte përmbajnë faktet e konstatuara, si dhe të
gjeturat e konkluzionet në bazë të tyre. Raportet i paraqiten Asamblesë Kombëtare, si për auditimet
e kryera me kërkesë të Qeverisë, edhe për ato që nënshkruhen nga Kryetari i Zyrës së Auditimit të
Shtetit. Auditët do të jenë përgjegjës për vërtetësinë dhe vlefshmërinë e të dhënave dhe gjetjet e
përfshira në raportet që ata nënshkruajnë.
✓ Pikëtakime e ngjashmëri me këtë model ndeshen gjithashtu edhe në ligjin bullgar të
auditimit shtetëror, (artikujt nr. 48 dhe 49), në lidhje me raportin final të auditimit përcaktojnë si
kompetenca të institucionit auditues (BNAO), të shqyrtojë draft raportin me opinionet e përfundimet
dhe miraton me vendim raportin përfundimtar të auditimit, bazuar në vlerësimin e plotë të provave,
opinioneve dhe shpjegimeve.
✓ Zyra e Auditimit e Bosnje Hercegovinës, [sipas nenit 16 të ligjit organik], dorëzn raport
vjetor mbi auditimin e ekzekutimi të buxhetit, brenda 90 ditëve pas marrjes së raportit vjetor mbi
ekzekutimin e buxhetit.
✓ Enti Shtetëror i Auditimit në Maqedoni, është i detyruar të paraqesë raportin e auditit për
shqyrtim në Kuvend, jo më vonë se 30 Qershori i vitit aktual për vitin paraprak,etj.

3. Përfundime:
✓ KLSH ka konsoliduar prestigjin institucional, falë një ekspertize i 90 vjeçare (veprimtari me
dritë-hijet e veta sipas kohërave), e prezantuar më së miri në minimuzeun dhe akademinë solemne
të organizuar nga ana e institucionit për këtë jubile në 2015. Nga SAI ushtrohet e plotë dhe në
përputhje me standardet ndërkombëtare, autonomia në caktimin e objektit të auditimit, raportimi i
përvitshëm para Kuvendit të Shqipërisë mbi zbatimin e buxhetit të shtetit, dhënia e vendimeve dhe
rekomandimeve për institucionet apo subjektet e audituara, etj.
Jo vetëm kurorëzohet numri i angazhimeve (rreth 160 auditime mesatare vjetore), por edhe dallohet
“ngritja e stekës” në ndëshkimin e parregullsive ligjore, (vetëm gjatë periudhës janar - dhjetor 2015
janë kallëzuar penalisht në 51 raste, 159 zyrtarë).
Ushtrimi i rreptë i normave të integritetit, demonstrohet nga forcimi i sjelljes së brendshme
organizative, deri në auditimin e sistemeve të integritetit me metoldologjinë IntoSAINT. SAI po
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aplikon një skenar të mirorientuar trainimesh profesionale cilësore, ku përfshihet nominalisht çdo
uditues. Nga ana tjetër, vërehet rritja në vijimësi e nivelit të socializimit, duke thyer e rrëzuar mitin e
frikës a tabunë e vjetër mbi “akullsinë konstante auditive”, që i shkon për shtat “ironisë”: “Aladini
preku një llambë dhe xhindi u shfaq. Me fat tim, në qoftë se unë duhet të prek një llambë, mua
ndoshta do të më shfaqet një auditues i financave”...
Përqafimi i një rangu të gjerë aktivitetesh institucionale, panairet e promovimet e kolanës KLSH dhe
ngjarjet në ditën botërore të librit (nisma “Shto një libër në bibliotekën tënde”), janë përafrime
dashamirëse ndaj librit. Eventet social-kulturore, kujtesat a homazhet historike kombëtare (përuljet
rigorozisht të përvitshme, në përjetësim të veprës së poetëve martirë Blloshmi e Leka), paketat e
veprimtarive në jubileun e 100 vjetorit të Pavarësisë, ansambleja solemne e 90 vjetorit të ALSAI-t,
ekspozitat e pikturës, komunikimi interkulturor dhe aktivitetet e Sofrës së Labërisë, suporti ndaj
kategorive vulnerabël, janë pjesë e vlertë e kësaj game veprimtarish të ALSAI-t.
Një “ekspansion” i kënaqshëm vërehet në raportet e partneritetit profesional me SAI-t analogë në
Rajonin e Ballkanit, e më gjerë: “federalizimi i eksperiencave”, marrëveshjet e bashkëpunimit (të
nënshkruara e të mishëruara me një mori aktivitetesh të përbashkëta), shkëmbimet e trainimeve,
mikpritja e delegacioneve të huaja, dekorimet nga kreu i shtetit i presidenteve të disa SAI-ve që janë
shquar me kontribute të prekshme në hapat e progresit të KLSH, aksesi në libraritë virtuale dhe
asistimi e shtimi i komunikimit nëpërmjet programeve të edukimit në distancë (e-learning),
eksperiencat e dobishme kooperuese me IDI-n, fijet e bashkëpunimit me GAO (mesazhi i
Kryekontrollit të Zyrës së Auditimit të Qeverisë Amerikave Z.Gene Denaro), etj., janë preludi i
rrugëtimit të mirorientuar të KLSH-së.
✓ Pavarësisht nga modeli dhe viti i themelimit të SAI-t ( në Greqi në 1883, Bullgari në 1880, në
Shqipëri në vitin 1925) apo janë të pas viteve ’90-të ( Maqedoni në 1997, Mal të Zi në 2004, Kroaci
në 1994, Kosovë në 2009 etj), të gjithë këto institucione kanë zgjedhur e pranuar Standardet
ndërkombëtare për praktikat Profesionale të NTOSAI-t, pavarësisht nëse janë efektivisht anëtarë të
tij ose jo.
✓ Të dallueshme nga larmia e formave apo tipologjive të roganizimit të autoriteteve supreme
auditive, si Gjykata të Llogarive [Greqi, Itali, Slloveni, etj], Zyra të Auditimit Kombëtar ose Shtetëror
[Kroaci, Shqipëri, Maqedoni,Byullgari, etj]; Zyra e Auditorit të Përgjithshëm [Kosovë, etj], si dhe të
identifkueshme për lirinë e përzgjedhjes së llojeve të auditimit [Bosnjë Hervcegovina: auditime
financiare, performance dhe të tjera specifike; Maqedonia: pajtueshmërie, performance, financiare;
Shqipëria: financiare, pajtueshmërie, rregullshmërie, performancës, IT-së; Bullgaria: Financiare,
pajtueshmërie, implementimi dhe specifike], ato mbeten mekanizma të mirëqeverisjes dhe forcimit
të përgjegjshmërisë publike. SAI-t janë agjentë të Parlamentit dhe këshillues të qeverive.
4. Referencat:
1.
2.
3.
4.

Fletorja Zyrtare RSH, 2015, Nr. 217, faqe 12899-12909.
KLSH, 2015, Buletini i Auditimeve Nr.4/2014, faqe 65-68.
KLSH, 2016, Buletini i Auditimeve Nr.4/2015, faqe 65-71.
KLSH,[grup autorësh], 2012,Historiku i Kontrollit të Lartë të Shtetit 1925-2012, Mirgeeralb,
faqe 85-89,172-175.
5. NAO Britani e Madhe, 2000, State audit in European Union, faqe 7.
6. Supreme Audit Institutions and Stakeholder Engagement Practices, September 2014.
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Lugina e Preshevës,e kaluara , e sotmja dhe kahet e procesit të mëtëjmë

PhD (c) Ramiz Fazliu
Kolegji “ ILIRIA” Prishtinë
Abstract
Lugina e Preshevës është një hapësirë territorial dhe etnike kompakte shqiptare e cila
banohet me shumicë shqiptare,e cila shtrihet nëtrekandshin; Lindje të Kosovës,Veri të Maqedonisë
dhe në jug të Serbisë. Kjo hapësirë qysh në Antikë ka bërë pjesë në territorinë e Dardanisë, e
cila kryesisht shtrihej përgjatë pellgut të lumejvë Moravës dhe Vardarit. Luginën e Preshevës e
përbëjnë komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës (këto tri komuna paraqesin tërësi politike,
por jo edhe territoriale dhe gjeografike). Lugina e Preshevës gjendet në trekëndshin Kosovë-SerbiMaqedoni. Regjioni i Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës kap një hapësirë prej 1.249 km katrorë me
rreth 80.000 banorë. Prej tyre shumica absolute e popullatës është shqiptare: 58% (në Preshevë
rreth 95%, në Bujanoc rreth 65% dhe në Medvegjë rreth 30%), ndërsa popullata tjetër është serbe
dhe rome.
Fjalë kyçe: Politka, Histori, Migracion, Gjeografi.

Pse Lugina e Preshevës?
Emërtimi Lugina e Preshevës është emërtim që përdorët për këtë hapësirë pas viteve
të nëntdhjeta, e sidomos pas përfundimit të konfliktit mës UCMB-së dhe forcave
paramilitare dhe militare të regjimit të Millosheviqit. Kjo hapësirë varësisht nga konteksti
historik apo gjeografik është emërtua me emërtime të ndryshme . kështu, p.sh. nëpër media
të shkruara apo edhe ato elektronike, në institucione zyrtare vendore dhe ato
ndërkombëtare rastis të dëgjojmë emërtime të ndryshme si:”Jugu i Sërbisë”, Kosovë
Lindore”, “ Rajoni i Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës”, “Lugina e Preshevës”, “Kosova
Lindore”, apo edhe si “Jugu i Sërbisë Qendrore”. Emërtimi Jugu i Sërbisë, vec kuptimit
gjeografik që përfshin ky territory, me termin “jugu”, përdoruesit në të vërtetë e
nënkuptojnë edhe si rajonin më të pazhvilluar e të prapambetur, jo vetëm në aspektin
kulturor,ekonomik po edhe atë shoqëror. Emërtimi “Jugu I Sërbisë”, përdoret edhe sot, jo
vetëm nga përfaqësuesit zyrtar serb por edhe

nga disa institucione dhe organizata

ndërkombëtare si UNDP, CHF (Community Habitat Finance), EUMM (Misioni Monitorues i
Unionit Evropian, OSBE etj. Emërimi “Kosovë Lindore” është relativisht i ri, dhe është futë në
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përdorim si rezultat i reagimit të popullatës vendase shqiptare ndaj emërtimit “Jugu i
Sërbisë”, dhe si nevojë e domosdoshme pas viteve të 90-ta, kur gjatë procesit të zhbërjes së
ish-Jugosllavisë ndodhi edhe ndarja e re e etnisë shqiptare , që deri në këtë kohë jetonin në
kuadër të një shteti si: shqiptarët në Maqedoni, në Kosovë dhe Mal të Zi, Kjo shtoi nevojën e
një qasje të re të shqiptarëve të kësaj treve në kërkim të identitetit të ri, i cili do të
shërbetnte përvec se si indentifikim edhe si pozicionim dhe mbrojtje përballë ambicieve
hegjemoniste të Millosheviqit. Për krijimin dhe mbrojtjen e këtij identiteti u bënë edhe
veprimet

e

para

politike

me

organizimin

e

pavarur

të

shqiptarëve

në

organizatampërkatësisht, parti politike si dhe organizimi dhe mbajtja e referendumit më 1
dhe 2 mars 1992 , për “ Autonomi Politike e Territoriale me të drejtë bashkimi me
Kosovën”. Ky emërtim u përdorë nga këtu e tutje deri në kohën e shpqrthimit të konfliktit të
armatosur , gjegjësisht, daljes në skenë të UCPMB-së( Ushtria Clirimtare për Preshevë,
Bujanoc e Medvegjë). Emërtimi “Kosovë Lindore”, është emërtimi më i plotë dhe
natyrshëm, icili ngërthen në vete dhe mbështetet në faktin se kjo trevë , në mënyrë krejtë të
natyrshme

sipas

të

gjitha

kritereve

relevante

(qoftë

atyre

gjeografike,etnike,kulturore,historike, politike etj). Emërtimi “Rajoni i Preshevës, Bujanocit e
Medvegjës”, në mënyrë analoge lidhet me organizimin e forcës ushtarake gjatë konfliktit të
armatosur në këtë rajon , e njohur si “Ushtria Clirimtare e Preshevës,Medvegjës dhe
Bujanocit” (UCPMB), kurse së fundmi termi “Lugina e Preshevës” , emërtimi actual ka
mbizotruar në të gjitha komunikimet zyrtare vendore dhe ato ndërkombëtare.Gjeneza e
këtij emërtimi , sipas shumë burimeve lidhet me Sekretaren e Shtetit znj. Medlin Olbrajt, e
cila në takimin që pati me përfaqësuesit e OSBE-së në vjeshtën e vitit 2000, ajo e përdori
këtë emërtim. Pas kësaj kohe, sikur u hoqën të gjitha dilemat rreth emërtimit të këtij rajoni
dhe lirisht mund të themi se emërtimi “Lugina e Preshevës”, është përqafuar nga të gjithë
shqiptarët dhe ka fituar të drejtën publike për përdorim.
E kaluar historike e Luginës së Preshevës
Në kohërat antike ky rajon ka qenë nën sundimin romak, që i takonte provincës
Dardanium, me qendër Shkupin . Gjatë dyndjeve slave ( shek.VI,VII dhe VIII (historian
bizantin Prokopie shkruan se: Popullata vendëse për t’u rezistuar barbarive slave ngriti
fortifikata në formën e kështjellave dhe kalave, prandaj edhe sot e kësaj dite janë të
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njohura vendet si Kalaja e Preshevës dhe disa sosh në Malësinë e Karadakut12.Deri në

shek.IX, rajoni i Preshevës mbetet nën pushtimin bizantin, ndërsa nga gjysma e dytë e shek
IX gjer ne shek X, kjo hapësirë pushtohet nga Mbretëria Bullgare, kurse prej shek.XI e deri në
shek.XII, sërsish kthehet nën sundimin bizantin. Në fund të shek. XII, pushtohet nga
Nemaniqët deri në vitin 1455, kur pushtohet nga turqit13. Gjatë kësaj kohje popullata
autoktone i takonte religjionit të krishter të përhapur nga romakët. Rajoni i Preshevës gjatë
kohës së sundimit Osman në Ballkan, ishte i përfshirë në kuadër të pashallukët të Shkupit,
kurse në përiudhën e organizimit të vilajeteve, herë i takonte vilajetit të Kosovës e herë atij
të Shkupit. Në këtë organizinm Presheva njihej si qendër e Kazasë , në të cilin hynte edhe
teritori i Bujanocit14. Pas vitit 1918, përkatësisht me krijimin e Jugosllavisë së Versajës, këto
teritore administrativisht u përfshinë në kuadër të zhupës (rrethit) të Shkupit, dhe Presheva
e kishte statusin e qendrës së rrethit.Me ndarjen administrative-territoriale të Jugosllavisë
së parë në banovina, rajoni i Preshevës bashkë me Bujanoc i përkiste banovinës së Vardarit,
dhe qendër e kishte Shkupin 15 . Pas luftës së dytë botërore, shqiptarët e Preshevës
,Bujanocit e Medvegjës u ndanë sërish nga popullota shqiptare e Kosovës dhe Maqedonisë,
sepse, Jugosllavia e II-të, si shtet federal, në aspektin administrative-territorial përbëhej prej
6 republikave dhe dy krahinave autonome

me nëndarje në rrethe

dhe qarqe. Me

organizimin e sistemit komunal (1952) por edhe më vonë me ndryshimet dhe reformat tjera
administrative mbi ndarjen dhe organizimin territoprial (1952-1955), shqiptarët e këtij rajoni
ngelën në kuadër të Sërbisë dhe administrativisht funksiononin si: qendra rrethi apo
komuna. Edhe sot, mbrenda kuadrit të ndarjes administrative e territorial këto qendra të
këtij rajoni funksionojnë si komuna.
Kundërshtitë teorike për etnogjenezën e rajonit
Po tërhoqëm një paralele në mes të historiografisë shqiptare dhe asaj serbe për
shumë ështje që ndërlidhen me shqiptarët, nisë nga etnogjeneza apo edhe nga e kaluara e
tyre, hasim në divergjenca të mëdha dhe të pakalueshme, sepse tek histrorianët shqiptar
dominon teza e argumentuar me kritere historike,etmografike dhe arkeologjike se këto

Daci, S. Thëngjilli, P. Historia e Perandorisë Bizantine (395 – 1453). Prishtinë: 2002.fq 89.
Shukri Rahimi, Gjurmime historike të Rilindjes Kombëtare, Prishtinë, 1986
14
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15
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territorre i përkisnin fisit ilir të dardanëve. Dardanët kanë jetuar nga Velesi (Maqedoni) e
deri në Knjazhevac (Serbi lindore). Vec studiusëve shqiptarë edhe studiusi Arvanitas nga
Athina , Aristid Kola, në librin e tij “Arvanitasit dhe prejardhja e grekëve”, që u ribotua më
shumë se dhjetë herë, i për shkruan dardanët kështu: ” Njëri prej fiseve në dinamike ilire
ishin dardanët. Ata ishin më të fuqishëm rreth lumejnjëve të Vardarit, Drinit të Bardhë dhe
Misias”. Ndërkaq, historianët serb I përmbahen tezës se “shqiptarëty e sotëm e kanë ardhur
në këto territore pasi janë shpërngulur nga Shqipëria veriore”.Shqiptarët siaps tyre këtu
kanë filluar të vijnë para fundit të shek. XVIII, e vecanërisht, gjatë shek.XIX e deri në clirimin
e Vranjës më 187916. Mirëpo,është e rëndësishme të dimë cfarë ka ndoshur gjatë kësaj
periudhe kohore, ku sipas studiusëve serb përmendet ardhja e shqiptarëve! Dihet mirëfilli
se ushtria serbe fillon dëbimin e shqiptarëve nga viset e Toplicës, Nishit,Masuricës,
Prokuplës, etj. Për këto dëbime dhe shpërngulje massive që sot sigurisht do të quheshin “
pastrime etnike”, kanë ekzistuar edhe programe të vecanta në formë të elaborative e
Memorandumeve, si dhe marrëveshje tashmë të njohura në mes Serbisë (më vonë edhe të
Mbretërisë Jugosllave) me Turqinë. Këtë më së miri e dëshmon fakti se në kohën e Qeverisë
së Milan Obrenoviqit, i cili e bëri pastrimin e plotë të shqiptarëve nga pjesëtr e Vilajetit të
Kosovës përkatësisht , të Sanxhakut e Nishit (1877-1878), dhe me atë rast, me tërbim të
paparë shpopulloheshin terriore shqiptare prej më shumë se 700 vendabanimesh të
Toplicës, Pusta Rekës, Ngushticës së Gërdelicës, Masuricës e Vranjës. Të njëjtin fat e patën
edhe shumë vendvanime nga Rajoni i Preshevës , në të cilat vendbanime pastaj u vendosën
kolonët serb ( shembull rasti i fshatit Gramadë në komunën eBujanocit)17.Shpërnguljet ishin
massive dhe sipas shumë burimeve të kohës të përndjekurit nga këto treva llogariteshin
rreth 200.000 banorë. Njëra prej periudhave më të dhimbshme për shqiptarët e trevës së
Luginës së Preshevës”.
Mbetet periudha e luftrave ruso-turke e vitit 1877-188818. Dëbimi i shqiptarëve mga
Nishi, Leskovci,Masurica e Surdulica …, nuk kanë mbetë pa u përmendur edhe në shtypin e
kohës. Lidhur me popullatën shqiptare të këtyre viseve, historian britanez Noel Malcom
thotë: “Duke vazhduar itinerarin në drejtim të akrepave të orësë rrotull Kosovës, mund të
16

Kristaq Prifti, Popullsia e Kosovës 1831-1912, Akademia e shkencave të Shqipërisë Tiranë 2014, fq 43.
Sabit Uka, Dëbimi i Shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit dhe vendosja e tyre në Kosovë:(1877/1878-1912),
Prishtinë 1995,fq 87.
18
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arish në Luginën e sipërme të Moravës, në një rajon të Serbisë jugore të Nishit. Edhe ky
rajon ka pasur një pakicë të konsiderueshme shqiptare muslimane në përiudhën e fundit
osman, deri në luftërat e viteve shtatëdhjeta të shek.XIX-të, dhe të ndryshimeve territorial
të vitit 1878 (vendimet e Kongresit të Berlinit), që I bënë tq mundshëm pushtetit serb t’i
dëbotnte nga këto troje shqiptarët masovisht. Ekzistojnë shumë vlerësime për numrin e stë
shpërngulurve shqiptarë, varësisht cilave burime u referohei, por një është e vërtetëse,nga
ky rajon ka ndodhur një pastrim etnik i të gjitha fshatrave, dhe të dhënat pfalisin për një
nunmër prej 500-700 venbanime të shqiptarëve.Dëbimi sic u përmend përvec Nishit,
Leskovcit, Masuricës e Surdulicës, përfshiu edhe Kurshumlinë,Prokuplen, Vranjën etj19. Ky
dëbim nuk përfudoi vetëm me shpërngulje – zhvendosje të popullatës, por ndaj tyre u bënë
edhe masakra të tmerrshme, ku pa përjashtim pësuan të gjitha moshat fëmijë,gra e pleq.
Këtoveprime që ndërmori Serbia, ishin plotësisht të planifikuara me elaborate (programe) të
posacme që nga koha e Ilija Garashaninit, Vasa Qubriloviqit, Ivo Andriqit e deri te programet
e eshaloneve ushtarako-policiore serbe

në kohën e Rankoviqit

e së fundmi edhe

Millosheviqit.
Aspiratat serbe për shpërnguljen e shqiptarëve
Me këto veprime Serbia pretendonte së pari, të jetë shtet i pastër njënacional, e
dyta, që ajo t’i neutralizonte hapat e portës,dhe e treat, ti zbatonte vendimet e kongresit të
Berlinit, me synim që të krijoheshin mundësi më të përshtatshme për veprimet e
mëvonshme të saj për të depërtuar në Kosovë, të cilën e arriti më 1912, ndërsa, më vonë
synonte për zgjerim dhe shtrirje deri në detin shqiptar duke përshirë viset e Shkodrës dhe
Durrësit. Mbase vlen të përmenden drejtimet kah shkuan shqiptarët e viseve të
shpërngulura; Ata kryesisht lëvizën në drejtim të lindjes përkatësisht Turqisë (Stambollit –
Anadoll), po edhe drejt vilajeteve tjera shqiptare të Kosovës, Shkupit e madje edhe atë të
Janinës. Shikuar gjeografinë e sotme të këtij rajoni, vërejmë se ai është tkurrur shumë, tani
Lugina e Preshevëa”, përfshinë tri komuna, dhe ka rreth 1249 km katëror, kurse numri i
banorëve shqiptarë pas konfliktit të 2001. sillet rreth 60.000 sish20. Fenomeni i shpërnguljes
vazhdon edhe sot e kësaj dite, dhe kjo krejt si pasojë e konfliktit të ngrirë dhe gjendjes së

19

Po aty…
Hivzi Islami, Arsim Ejupi, POPULLSIA DHE VENDBANIMET SHQIPTARE TË LUGINËS SË PRESHEVËS - Gjendja
dhe rrjedhat bashkëkohore, Prishtinë 2014, fq.98.
20
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tanishme as luftë e as paqë. Të përmendim me këtë rast vetëm Medvegjën si komunë në
kuadër të së cilës tani llogaritet se jetojnë rreth 8oo banorë shqiptarë. Në aspektin
gjeopolitik ky rajon është I një rëndësie të vecantë, ngase nëpër territorin e Luginës kolojnë
dy arteriet kryesore të transportit ndërkombëtar, ajo e hekurudhës dhe autostrada, dhe që
të dyja janë pjesë e koridorit 10, që e lidhin vijën e Budapestit me Beogradin me Shkupin,
përkatësisht Selanikun e Athinën e përtej me Stambollin21. Prandaj, ky element është
shumë me ndikim për zgjidhjen e problemeve të popullatës shqiptare të këtij rajoni, sepse
këtu praktikisht bëhët shkëputja e komunikimit sllav. Element tjetër shtesë për sigurinë dhe
kontrollin e kësaj pjesë është edhe vendosja e trupave të KFOR-it, përkatësisht trupave
amerikane në “kampin e Bonstillit”në Kosovë, në mes të Gjilanit dhe Ferizajtit. Pozicion ky
shumë i favorshëm për mbikëqyerje rajonale të disa shteteve ( Kosovë, Maqedoni,Serbi,
Bullgari e më gjërë.)
Vitet e shpresave për një perspektivë të re
Gradualisht, që nga fillimi i viteteve të 70-ta për qytetarët shqiptar të kësaj treve,
pati një avancim të prekshëm në fushën ekonomike,kulturore she shoqërore në
përgjithësisht. Kjo për arsye se pas ndryshimeve konstitucionale n ëish Jugosllavi, filloi të
kultivohet një frymë paksa më liberale, që reflektohej në raport me mekanizmat shtetëror
po edhe në jetën dhe raportet e përditshme qytetare. Për fat të keq, ajo që u përjetua si një
frymëmarrje e relaksuar në këtë trevë gjatë atyre viteve,qe shumë jetëshkurtër, e tillë ishte
deri në vitin 1981, kur në Kosovë rinia studentore doli në mbrojtje të kërkesave fillimisht
sociale , për të marrë trajtën e kërkesave thelbësisht politike, në kërkim të avancimit të
pozitës kushtetuese të Kosovës. Gjendja e re e krijuar në Kosovë u reflektua drejtëpërdrejt
në zhvillimet e mëtejme në Luginë,gjithnjë me premise të përkeqësimit të shkallëshkallshëm që pashmangshëm evoloi në vitet 2000 në konflikt të armatosur.
Organizimi politik në Luginën e Preshevës në vitet e 90-ta
Edhe në Luginën e Preshevës sikur në pjesët tjera t ëish Jugosllavisë , po edhe pjesët
ku jetonin shqiptarët në vitet e “90-ta, u ndie nevoja për organizim të ri plural në organizata
dhe parti politike, të cilat dolën si alternativë e ish-sistemit po edhe si nevojë e kohës.

21
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Fillimisht u krijuan dy subjekte politike, Partia për Veprim Demokratik (PVD) dhe Partia
Demokratike Shqiptare (PDSH). Në vitet e para veprimtaria e këtyre dy partive ishte e
lidhur me interest e qytetarëve të Luginës , dhe në bashkërendim me partitë tjera simotra
ku ishin të organizuar shqiptarët në hapësirat e ish Jugosllavisë. Me qëllim të
bashkërendimit të veprimeve të subjekteve politike shqiptare , edhe partitë politike të
Luginës iu bashkangjitën Këshillit Koordinues të partive shqiptare n ëish Jugosllavi. Si
rezultat i këtyre veprimeve të bashkërenduara dhe gadishmërisë qytetare me 1 dhe 2 mars
të vitit 1992, u organizua Referendumi , që kishte platformë për Autonomi Politike
Territoriale, me të drejtë bashkimi me Kosovën, Mbajtja e referendumit u kalua pa ndonjë
vështërsi të caktuar, mirëpo jetësimi i verdiktit të popullit tash e 24 vjet nuk u realizua as
sot e kësaj dite, Arsyeja e mosrealizimit të këtij plebisshiti ( mbi 98% u deklaruan pozitivisht
popullata shqiptare) qëndron se pikrisht subjektet që edhe ishin bashkëorganizuese të
referendumit, me veprimet ose mosveprimet e tyre ranë ndesh me qëllimin përfundimtarë
të tij, por duke mos përjashtuar edhe regjimin serb i cili me metodat tani të njohura të
manipulimit politik . Pas konfliktit të armatosur organizimi politik I shqiptarëve të Luginës u
fragmentarizua, kështu u përcan partitë egzistuese dhe dolën subjekte tjera dhe tani
aktualisht në Luginën e Preshevës janë të regjistruara diku rreth 13 subjekte politike, ndërsa
active me veprimtari mundë të themi nuk janë as gjysma e tyre. Disa prej tyre paraqiten
vetëm në kohën e zgjedhjeve locale me shpresë për të fituar ndonjë privilegj të pushtetit
local.
Shkaqet që sollën konfliktin e armatosur në vitin 2000
Për një kohë jo dhe shumë të gjatë pas viteve të 90-ta , u krijua një bindje se me
mjete politike do të jetë e pamundur të zgjidhen problemet e shtresuara të qytetarëve, dhe
jo vetëm atyre shqiptarë n ëish Jugoslavi. Kështu gradualisht, vendin e politikës e zunë
luftërat clirimtare të zhvilluar nga popuj të shumtë kundër regjimeve shtetëror serbe dhe
maqedonase . të gjithë ne jemi dëshimtar se dekada e fundit es shek.XX, kaloi me luftëra të
përgjakshmepërfshin pothuajse

ku më shumë e ku më pak të gjitha territoret e ish

federatës jugosllave.
Për fat të keq, zjarret e luftës së përgjakshme përfshinë edhe shqiptarët. Luftat e
zhvilluara, varësisht prej intenzitetit që patën, nuk dallonin shumë sepse edhe ata ndaj të
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cilëve luftohej qoftë regjimi serb apo maqedon dasllonin fare pak, për të mos thënë fare.
Regjimi serb në krye me Millosheviqin për vite me radhë vazhdoi politikën e shtypjes, duke i
shfrytëzuar të gjitha format e dhunës dhe segregacionit si dhe mekanizmat shtetëror për
pastrim etnik të shqiptarëve në këtë trevë. Kësisoji, vazhdoi dhe thellohet diskriminimi
institucional përmes centralizimit të skajshëm të pushtetit, i tërë pushteti përqendrohet në
organet dhe institucionet qendrore të Beogradit. Organet e pushtetit local zhvishen
plotësisht nga pushteti, ndërsa, shqiptarët nuk përfaqësohen me asnjë përfaqësues në
niveklin shtetëror. Reprsioni policor e ushtarak, vrasjet, plackitjet, kushtëzimet e
maltretimet fizike, arrestimet e dënimet arbitrare, uzurpimet e objekteve shkollore dhe
publike nga ushtria dhe shfrytëzimi I tyre si kazerma ushtarake dhe stacione politicore, u
bënë barrë e padurueshnme për qytetarët shqiptarë. Përjashtimi nga puna i shumë
shqiptarëve në institucionet dhe organet shtetërore e arsimore, krejt me pretekst të
moslojalitetit ndaj shtetit serb,që në fakt ishte mosbesim ndaj kësaj pjese të qytetarëve por
që nuk thuhej zyrtarisht.
Vec kësaj ndodhi cenzurimi dhe mohimi i vlerave kuklturore,historike e kombëtare
nga programet educative-arsimore dhe tekstet shkollore, e përcjellur kjo me terrin e plotë
informative, pa asnjë shtëpi apo organ të informimit public në gjuhën shqipe, pengimi i
frekuencave të mediumeve elektronike nga Kosova,Maqedonia dhe Shqipëria deri në
ndalimin e shpërndarjes dhe shitjes së shtypit ditor e periodic.Shto kësaj, presionin nga
serbët e “ardhur” nga Kosova pas luftës e të vendosur në këtë pjesë, që shfryenin mllefin
mbi qytetarët local, për të gjitha ato që kishin ndodhur në Kosovë.Ishte kjo politik e
orkestruar mjaft mirë nga politikbërësit në Beograd, e manifestuar edhe me ngecje
ekonomike e sociale,krijuan të gjitha parakushtet për shpërthim të konfliktit të armatosur
në vitin 2000.Kësisoji, të gjitha këto padrejtësi i shtynë shqiptarët që të vetëorganizohen
dhe të vetëmbrohen

përmes organizatës

ushtarake të quajtur “Ushtria Clirimtare e

Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit”(UCPMB). Fillimit të konfliktit që tashmë ishte i
pashmangshëm, pasi sihin shterrur të gjitha format dhe mjetet tjera politike i shërbeu vrasja
e vllezërve Saqipi nga Dobrosini , nga ana e policëve kur po ktheheshin prej malit.
Më 26 janar 2001 në varrimin e vllezërve Saqipi, për herë të parë u paraqit grupi i
armatosur i veshur me uniform ushtarake, me shenjën(emblemën)
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dykrenëshe në fushën e zezë që ndërlidhej me ish UCK-në e Kosovës. Është kjo kohë e
zhvillimeve të reja në këtë rajon, që e identifikojmë si kohë e konfliktit të armatosur në mes
të UCPMB-se dhe policies e ushtrisë sërbe. Konflikti i armotosur vazhdoi për një periudhë
prej disa muajsh deri sa u involvuan e faktorët relevantë ushtarak dhe diplomatic
ndërkombëtar, me qëllim të ndërprerjes së konfliktit dhe arritse së marrëveshjes eventuale
politike. Në këtë kohë deri sa konflikti i armotusur në Luginë kishte marrë shtrirje territorial
dhe rritje të intenzitetit, shtohej rreziku që ky konflikt të eskalonte dhe të merrte përmasa
të paparashikuara, jo vetëm për shqiptarët e Luginës por edhe më gjërë dhe kishte
indikacione se në konflikt shumë lehtë mund të rrëshqiste edhe Kosova, ngase paqa ishte
ende e brisht, dhe zhvillimet politike e të sigurisë Brenda Kosovës (veriu i saj, enklavat serbe,
strukturat paralele , zgjedhjet e parapara nacional) nuk i shkonin në favor qetësimit të
situatës, përkundrazi,shtonin mundësinë e eskalimit. Duke vlerësuar se konflikti mund të
zgjerohej, faktori ndërkombëtar, në radhë të parë ai amerikan u angazhua drejtpërdrejtë në
koordinim me udhëheqjen politike të Kosovës në parandalimin e një krize të re , dhe
zgjidhjen e saj me mjete politike dhe në rrugë institucionale.
Në këto rrethana vetiu lindi ideja dhe njëkohësisht edhe nisma për formimin e
Këshillit Politik. Në formimin e këtij mekanizmi rol të vecantë, madje rol kryesor pati ish
udhëheqësi i Drejtorisë politike të UCK-së, e tani lider i PDK-së, z. Hashim Thaci, i cili me
angazhimin e tij personal dhe përvojën e fituar në sfidat e mëherëshme, ndihmoi në afrimin
dhe angazhimin e diplomacisë së SHBA-ve, përmes shefit të Zyrës Amerikane në atë kohë
ambassador Kristofer Dell. Kështu me 24 mars 2001, u realizua takimi me përfaqësuesit e
UCPMB-së dhe subjekteve përkrahëse bashkë me subjektet politike të Luginës. Në takim
ishin të pranishëm edhe zyrtarët e lartë të Departamentit te Shtetit , z. Xhejms Rubin dhe
ambasadori kristofer Hill. Takimi rezultoi me marrëveshje për formimin e Këshillit Politik për
Preshevë, Medvegjë e Bujanoc, i cili si institucion politik mori përsipër përfaqësimin e
interesave politike e kombëtare, jo vetëm për parandalimin e konfliktit por edhe angazhimin
për zgjidhjen

politike

të cështjeve në raport me Qeverinë serbe dhe faktorin

ndërkombëtar. Konflikti në Luginën e Preshevës i filluar nëmuajtë e fundit të vitit 2000
përfundoi në muajin maj të vitit 2001, me arritjen e marrëveshjes për t’i dhënë fund
konfliktit, e njohur si “Deklerata për marrveshje” apo sic ne e njohim “Marrëveshja e
Konculit, e nënshkruar mës autoriteteve serbe
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prezencën e përfaësuesëve (të dërguarëve special të Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s
dhe KFOR-it.
Përmbajtja e Deklaratës “marrëveshjes” së Konculit maj 2001
Sipas dokumentit të Konculit të vitit 2001, Qeveria e beogradit obligohet që t’u
përgjigjet disa kërkesave të shqipitarëve të këtij rajoni si:
-

Demilitarizimi i rajonit (bashkarisht me liderët e Luginës dhe Bashkësisë
ndërkombëtare)

-

Amnesty për të gjithë pjestarët e UCPMB-së dhe kthimin e tyre të lirë në shtëpi

-

Kthimin e të gjithë të shpërngulurëve në vendbanimet e tyre

-

Lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe kapitalit

-

Përdorimin e simboleve kombëtare

-

Përdorimin e gjuhës shqipe

-

Shkollimin në gjuhën amëtare

-

Investimet në ekonomi,infrastrukturë etj.

-

Inkuadrimin e shqiptarëve në të gjitha segmented e jetës administrative dhe
politike22.
Mirëpo, sic dëshmon shpesh historia jo fort e largët e shqiptarëve, ndodhi që individ

nga segmente të caktuara politike të Luginës, e për fat të keq edhe të Kosovës, ndërhynë në
forma të ndryshme dhe bënë që Këshilli të përcahet pikrisht për cështjet kryesore. Kësisoji,
këto interferime bënë që Shtabi I UCPMB-së , të ndahet në dy pjesë, në pjesën e shtabit të
Karadakut të Preshevës dhe atë të Bujanocit e Medvegjës. Kështu , përmes manovrimeve
dhe corganizimit të strukturave më të larta komanduese të UCPMB-së, rjedhimisht ndodhi
defaktorizimi i këtij institucioni aq të rëndësishëm, për zgjidhje të suksesshme politike në
dobi të shqiptarëve të këtij rajoni.
Pas këtyre zhvillimeve dramatike, faktori shqiptar ishte i corganizuar dhe këtë vakum
e shfrytëzoi Qeveria serbe, dhe tani ishte ajo që diktonte hapat e veprimeve të mëtejme.
Prandaj,ishin serbët ata qeë ofronin plane konkrete për kinse tejkalimin e situatës duke

22

http://www.albaniapress.com/lajme/7670/KOSOVA-LINDORE-DHE-MARREVESHJA-E-KONCULIT-.html
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krijuar të ashtuquajturin Trupin Koordinues , ku pjesmarrja e shqiptarëve do të jetë formale
, pa asnji ndikim në marrjen e vendimeve.
Ku trup shumë shpejt doli edhe me Plan konkret të veprimit , në të cilin përshkruhej
projekti serb për zgjidhjen e problemeve të Luginës . Vec kësaj sipas këtij plani parashihej
fillimisht zvogëlimi i “zonës së sigurisë”, e më vonë edhe heqja e plotë e saj deri në kufi me
Kosovës . Ky plan i ofrohet edhe faktorit ndërkombëtar përmes KFOR-it, dhe shumë shpejtë
merr mbështetjen e tyre dhe realizohet lehtësisht. Kështu, edhepse me “marrëveshje “
ishte deklaruar se rajoni duhej të demilitarizohet , sot forcat ushtarake dhe policore të
Serbisë pa ndonji kufizim e kontrollojnë të gjithë vijën kufitare me Kosovën , e cila që nga
lufta ishte “zonë e sigurisë” dhe trupat serbe nuk kishin të drejtë prezence në brezin
kufitar prej 5 km , brezit tokësor dhe 15km atij ajror. Tashmë shqiptarët ishin në pozitë të
pafavorëshme, për pasojë sa nuk u përjashtuan nga rrjedhat e mëtëjme të procesit. Duke
qenë kështu, ata tani filluan nisma të reja për krijimin e mekanizmave të tjera por pa
rezultate konkrete. Kështu , së pari e krijuan Këshillin Koncesual e më vonë edhe Këshillin
Nacional dhe së fundmi edhe Asociacionin e Komunave me shumicë shqiptare analoge me
ate të Kosovës pas marrëveshjes së Brukselit për komunat me shumicë serbe. Të gjitha këto
nisma që shqiptarët e Luginës së Preshevës i bënë lirisht mund të themi vetëm declarative
sepse deri më tani nuk u pa asnji rezultat konkret në përmbushjen e kërkesave politike për
shqiptarët e këtij rajoni. Së fundmi, një zgjidhje e qëndrueshme dhe stabile për rajonin e
Luginës së Preshevës, do të jetë e vështirë pa forcimin dhe bashkërendimin e të gjithë
faktorëvëve relevant kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe gjithsesi rol të pazëvendsueshën
në zgjidhjen fatlume kanë Qeveria e Kosovës dhe e Republikës së Shqipërisë.
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Abstract
The first report on the state of organized crime and economic crime in South Eastern Europe
was prepared the summer of 2005, within the CARPO project, a regional project for police
co-financed by the Council of Europe and European Commission . First content report on the
situation Crime was presented to the Ministers of Interior and Security of Europe at their
High Level, in September 2005 in Brijuni, Croatia.

•

This report is the final result of the commitment and representatives close cooperation with
various

•

institutions (Police, intelligence units, Tax and customs administration, specialized
prosecutors and

•

the State Supreme Audit) from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo ,
Montenegro, and

•

the '' Former Republic of Macedonia '' (which now and away will be called as' 'project
areas').

•

Organized crime and economic crime related to two closely with the profit motive and
generate large

•

amounts of illegal benefits .These two forms of crime seriously threaten the development of

•

democracy and the rule of law and human rights, but also their State security and economic

•

development in South Eastern Europe and beyond.

•
•

Prevention and punishment of organized crime and economic crime are based largely on a
thorough

•

understanding of these phenomena cross-border, in a clear willingness decisive and national
policies

•

and strategies against crime, in accordance with European and international standards as
well as

•

implementation of them.
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•

•

Key words: threat, organized crime, terrorism, human rights, regional, criminal organizations, drugs,
economic crime, corruption

•

The Council of Europe has been for a long time i worried about the long term effects of
organized

•

crime and economic crime, such as Eastern Europe.

•
•

The goals of this report are:

•

To update the report on the state of organized crime and economic crime in South East
Europe 2005,

•

focusing on the issuese essential for the region,

•

To highlight new developments, threats, analytical gaps and other issues related to the crime
that are

•

of concern worrying for the region of Southeast Europe.

•

To increase public awareness and public participation in strategies against organized crime
and economic crime.

•

Globally, organized crime and economic crime is a dynamic concept that fits with environment
constantly a permanent change is increasingly structured so heterogeneous and highly
flexible.

•

It consists of a variety of criminal activities, such as illicit drugs, trafficking in human beings,
smuggling of persons and economic crimes.

•

The traditional Balkan drug trafficking has become a two-way street, increasing traffic volume
.

•

Mainly , heroin and cannabis are moving in the direction towards the European Union, which
is the main

•

market of the consumption of illegal drugs, while synthetic drugs are being moved in the
direction eastwards, increasingly in the form of multi-drug trafficking (load cocktail).

•

Turkish and Albanian groups of organized crime dominate in this area of crime, but all crime
groups have increased cooperation between them.Ethnic groups Albanian organized crime
they are verging more and more control of European markets cocaine.

•

Domestic drugs markets are growing rapidly, along with the number of drug users, who
increasingly are multiple drug users (poly-users) Accordingly, measures should be added not
only retribution, but as prevention measures and public awareness on the dangers of HIV /
AIDS.

•

Trafficking in human beings for sexual exploitation has become the secret (clandestine) and
sophisticated

•

He poses new challenges, in terms of internal trafficking and recruitment local. This brings
political

complications, since it requires not only punitive measures, but also a better
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prevention and public policies should address the health issues caused by sex domestic
market.
•

Victims appear to undergo a physical treatment less violent, but they are being subjected to
more psychological pressures , especially the threat for the life of their families in their country
of origin, forced marriage and the requirements for asylum to stay longer guaranteed .

•

A serious concern is the number of trafficked children (under 18 years), since traffickers and
their associates, partially Frustrated by HIV and AIDS victims are choosing increasingly
innovative.

•

Illegal migration has been in charge of national and international agendas for some time, inter
alia, due to recent expansion and further the EU, the free movement of people and access to
labor markets, but also because the economic requirements, dictated by the fall of active
population across EU countries.

•

The complexity of motion that many people, across long distances requires multinational
criminal rganizations and sophisticated.

•

With the maturation of Criminal markets , criminal groups also attempt to consolidate existing
activities, to change the type of criminal activity.

•

Corruption as a low level, as well as high-level, thought that is a key tool for influencing and
insight to structures political and commercial.

•

In all project areas, corruption still poses major . The fact that l these countries have adopted
the modernized legal framework, have provided comprehensive anti-corruption strategy and
have created services for the fight against corruption (anti-corruption services), is promising,
however, the concrete level of their implementation in practical unreserved commitment of
law enforcement authorities in this respect still poses concerns .However, reliable figures and
comparable regarding the extent of corruption problems are not available

•

Law enforcement authorities in South East Europe report that organized crime and economic
crime are difficult to prevent and to be discovered.

•

Collection of evidence in order punishment of these cases, is a more complex process, in
particular, in the case of international crimes.

•

The measures developed by the project areas within the framework of the CARPO project,
but also in the context of other collaborations with the EU, the Stability Pact, the SECI Center,
the United Nations, or the monitoring mechanisms of the Council of Europe as Greco and
Moneyval, will help overcome these shortcomings, through:

•

- Improving the collection and analysis of information on organized crime

•

- and economic crime, in order to deepen the knowledge and understanding of these
phenomena in the

•

region.

•
•

2.1 Background and Purpose
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•

Organised crime and economic crime have been on the agenda of the Council of Europe for
at least two decades, and have been reaffirmed as the main concerns of the Third Meeting of
High Level, Heads of State and Government in May 2005. Also, these issues are dealt with
priority in the agenda of the EU, which is testified by the creation Eurpolit, Eurojust and
Frontec's and even more with the introduction of ten new countries to the EU.

•

Eastern Europe, despite some distinct features thought to organized crime and economic
crime they have not reached the same critical ratios in all areas of the project.

•

Generally accepted that organized crime and economic crime in South Eastern Europe
threaten democracy, the rule of law , human rights, stability and economic and social
progress in the region.

•

The complex nature and permanent change of serious crimes adds new threats to these
societies in transition and it has impact beyond limits of Southeast Europe. Exchange of
information widespread

between European authorities, law enforcement, improved analysis

of information criminal and a closer international cooperation have raised new concerns
related to organized crime and economic crime in South Eastern Europe., This and the
prospect of accession of these countries.

•

In the EU, dictate the need for a systematic and fundamental analysis of the scope, nature
and characteristics of organized crime and economic crime in the region, as well as its
international networks.

•

However, despite the improvements of national legislations in this field, it turns out that the
recognition of what constitutes organized crime and economic crime and in particular the
introduction of cross-border and international complications is still limited.

•

The 2005 report was the final result based on

the work done by the working groups,

composed of members of the competent agencies of law enforcement (mainly police) from
the project areas.

•

As well as in the case of preparing the annual reports of the Council of Europe on organized
crime in Europe, a questionnaire was sent to the working groups in all areas of the project, in
spring 2004.A series of activities were undertaken to members of groups work, with a view to
training them in width associated with strategic analysis of crime and the legal requirements,
institutional and practical in the collection, analysis and management of data on crime.

•

The main sources for crime situation report, 2006, were replies to the second questionnaire
(with extended) that was sent in April 2006, all partners CARPO - in each of the project areas,
comments the profiles of the first project countries but also public reports that the crime
situation, research and reports and other information, prepared by the Council of Europe,
Europol, Eurojust, the Stability Pact, many research institutions, which They focus on the
region, Internet searches and the media.

•

Report 2006, 'On the State of Organized Crime and Economic Crime in South-East'' -Satisfies
with fresh data and improves the analysis of the scope, nature, characteristics of organized
crime and economic crime in the region.
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•

Organized crime and crime economic are increasing, enriching their sphere of activity with
new types of crimes and the new borders, exploiting legal businesses legislated for their
criminal activities and using high technology, especially to isolate and for their encrypted
communications.

•

Organised crime and other forms of economic crime and serious crime are likely to remain a
priority for European societies and the more of the countries in transition, such as Eastern
European countries.

•

Conclusion

•

Organised crime is a dynamic concept which is continuously adapted to a changing
environment ,so that changes every day ,and to new possibilities offered for crime.

•

The traditional Balkan drug trafficking are turned into shining two-way street, in which heroin
and annabis are moving towards the EU, while cocaine and synthetic drugs are moving East
West.

•

Also being developed Economic crime which seriously affects all countries of region..Are
removing some opportunities for illegal trade in region .Anyway, enough other possibilities
continue to remain .Falsification of documents and key-instrument fake companies that used
for fiscal evasion and Money laundering -must be present in all countries of the region.

•

Other forms of economic crime -such as fraud in public procurement, privatization and
financial sector – believed to be increasing and continue to affect public trust in the market
economy and the criminal justice system.

•

Establishment of National Statistics Crime at EU level, the use of common terms and
definitions, the establishment of a common reporting system in line with the system used by
Europol and in the 25 EU Member paying appropriate attention to securing levels of
confidentiality.

•

Strengthening investigative skills in the areas of organized crime and economic. This may
include a major effort to overcome linguistic barriers, through a suitable training linguistic law.

•

The use of special investigative techniques, secret shares, Human intelligence , monitoring
systems for chemicals required as raw material for the manufacture of drugs, protection of
witnesses and victims, financial intelligence seizure of illegal income of crime, or p.sh High
Impact Operations, pan- approach sector focusing on priority areas, standard operating
procedures that, paying proper attention Privacy security levels.
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Siguria juridike e transaksioneve noteriale në Republikën e Kosovës
Adrianit Ibrahimi,
Universiteti i Prishtinës (Fakulteti Juridik), Kosovë, adrianniti@live.com
Abstrakti:
Qëllimi i këtij punimi është hulumtimi i sigurisë juridike të shërbiemeve noteriale në Republikën
e Kosovës. Në këtë drejtim është bërë studimi i aspektit teorik dhe praktik i shërbimeve noteriale në
vend si dhe legjislacionit në fuqi për këto transaksione juridike. Mbi këtë frymë natyrisht që janë
hulumtuar edhe praktikat e disa vendeve të huaja të cilat konsiderohet se kanë traditë të konsoliduar
juridike. Mbi këtë bazë janë bërë disa krahasime mes sistemit noterial të Kosovës dhe sistemit
noterial të Gjermanisë dhe Zvicrës.
Si rezultate të hulumtimit është konstatuar se me qëllim të rritjes së sigurisë juridike të
transaksioneve noteriale në Republikën e Kosovës duhet intensifikuar bashkëpunimin ndërmjet
organeve kompetente ashtu siç përcaktohet në pjesën e fundit të këtij punimi. Më tutje duhet krijuar
një sistem unik elektronik për qëllime të transaksioneve noteriale dhe sigurisë juridike të tyre.
Natyrisht që në fund është rekomanduar poashtu që të bëhet edhe amandamentimi i neneve
përkatëse të legjislacionit në fuqi.
Fjalët e rëndësishme: shërbimet noteriale, siguria juridike, sistemi elektronik noterial.

1. Hyrja
Ky punim ka për qëllim të nxjerr në dritë nivelin e sigurisë juridike së transaksioneve
noteriale në përgjithësi dhe të dokumenteve që u nënshtrohen përpunimit të detyrueshëm
noterial në veçanti. Së këndejmi ligji për noterinë i Kosovës si dokumente që i nënshtrohen
përpunimit të detyrueshëm noterial përcakton të gjitha punët juridike që konsistojnë në:
• Bartjen apo përvetësimin e të drejtave reale mbi pronën e paluajtshme;
• Themelimin e hipotekës mbi pronën e paluajtshme;
• Kontratat e martesës apo të pronës se përbashkët;
• Aktet nënligjore të kompanive të biznesit;
• Aktet tjera juridike (dokumentet tjera) të përcaktuara me ligjin në fjalë.
Në anën tjetër duhet theksuar se prej momentit të lidhjes së një kontrate (që ka për
objekt pronën e paluajtshme) deri në ekzekutimin e plotë të saj mund të kalojë një periudhë
e caktuar kohore. Andaj natyrshëm shtrohet pyetja nëse brenda këtij intervali kohor
palujtshmëria në fjalë mund t’i nënshtrohet edhe ndonjë transaksioni tjetër juridik?
Nga ky aspekt në punim do të theksohen disa nga rreziqet potenciale të cilave i
ekspozohen palët me rastin e kryerjes së shërbimeve të caktuara noteriale. Si shembull do
të marrim rastet kur para Noterit personi i caktuar do të lidhë kontratë për shitjen e
paluajtshmërisë së njëjtë, personave të ndryshëm. Ndërsa të gjitha kontratat e lidhura do t’i
nënshtrohen vërtetimit noterial (nga noterë të ndryshëm) edhe përkundër faktit se jo të
gjitha ato janë të ligjshme.
Situatat e tilla janë të pashmangshme karshi bazës ligjore pozitive. Andaj është e
kuptueshme që ligjvënësi rregullimin e situatave të këtij lloji nuk mund t’a mbështesë në
mirëbesimin e palëve. Nga ky këndvështrim është më se e nevojshme të hulumtohet
rregullimi juridik i transaksioneve noteriale të dokumenteve që i nënshtrohen përpunimit të
detyrueshëm noterial.
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Mbi bazën e kësaj në këtë punim fillimisht trajtohet kuptimi i shërbimeve noteriale në
Republikën e Kosovës. Tutje fokusi vendoset mbi sigurinë juridike të transaksioneve
noteriale mbi punët juridike që i nënshtrohen vërtetimit të detyrueshëm noterial. Në këtë
drejtim hulumtimi shërbehet edhe me përvojat e shteteve tjera në këtë fushë për të bërë
krahasime të caktuara me sistemin noterial të shtetit të vendit. Natyrisht që si rezultate të
punimit theksohen përfundimet dhe rekomandime përkatëse, me qëllim që këto të fundit të
shërbejnë në rritjen e sigurisë juridike të transaksioneve noteriale në të ardhmen.
2. Kuptimi i funksioneve noteriale në Kosovë
Organizimi dhe funksionimi i noterisë si veprimtari publike në Kosovë, kushtet dhe metodat e
punës së noterëve janë të rregulluara me Ligjin nr. 03/L-010 për Noterinë i Kosovës. Si i tillë ky ligj ka
hyrë në fuqi në muajin nëntor të vitit 2008 me qëllim të formimit të sistemit të Noterisë në Kosovë i
cili sistem do të kontribuonte në avancimin e sistemit të drejtësisë në përgjithësi.
Sidoqoftë shërbimi i noterisë është shërbim juridik dhe publik që e ka për qëllim mbrojtjen e
interesave të ligjshme të personave fizik dhe juridik në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e
Republikës se Kosovës.23 Megjithatë shërbimi noterial nuk është i pakuafizuar respektivisht jo ç’do
akt juridik në kuadër të marrëdhënieve juridiko civile duhet t’i nënshtrohet përpunimit noterial. Në
këtë drejtim ligji për noterinë përcakton në mënyrë specifike kornizat e shërbimit noterial. Mbi këtë
bazë neni 29 i Ligjit nr. 03/L-010 përcakton funksionet noteriale si në vijim:
• Procedimi i dokumenteve të caktuara me qëllim të sigurimit të provës, të forcës ekzekutive
të drejtpërdrejtë apo akordimit të vlefshmërisë në mënyrë që transaksionet e tilla të kenë
efekt juridik;
• Konfirmimi i fakteve dhe vërtetimi i nënshkrimeve, transkripteve dhe kopjeve të
dokumenteve dhe pranimi i deklarimeve të dhëna nën betim;
• Sigurimi i ruajtjes së parave të gatshme, urdhër pagesave, çeqeve, obligacioneve publike dhe
letrave të tjera me vlerë, dokumenteve apo gjërave të tjera;
• Trajtimi i të gjitha procedurave jokontestimore trashëgimore;
• Ofrimi i asistencës juridike;
• Përpilimi dhe vërtetimi i kontratave si dhe
• Kryerja e detyrave të tjera ashtu siç përcaktohet me ligjin në fjalë.
Po ashtu duhet të theksohet se ligji për noterinë i Kosovës një kategori të caktuar të punëve
juridike i sistematizon si dokumente që i nënshtrohen përpunimit të detyrueshëm noterial. Së
këndejmi dokumentet e noterizuara janë të detyrueshme në lidhje me transaksionet ligjore në vijim,
nën kërcënimin për anulim:
• bartja apo përvetësimi i pronësisë apo të drejtave të tjera reale mbi pronën e patundshme;24
• themelimi i hipotekës në pronën e patundshme;
• kontratat e martesës dhe marrëveshjet lidhur me raportet pronësore në mes të
bashkëshortëve apo personave që jetojnë në bashkësi jashtëmartesore;
• themelimi i organeve të përbashkëta dhe kompanive të biznesit si dhe themelimi dhe
ndryshimi i statuteve të organeve dhe kompanive të tilla. 25Nën dritën e kësaj, hulumtimi më
tutje do të fokusohet vetëm në sigurinë juridike të dokumenteve që i nënshtrohen
përpunimit të detyrushëm noterial. Në veçanti por jo vetëm do të hulumtojmë sigurinë e
punëve juridike që konsistojnë në bartjen apo përvetësimin e të drejtave mbi pronën e
paluajtshme (shitja, shkëmbimi, etj).26
23

Ligji nr. 03/L-010 për Noterinë i Kosovës, publikuar më 17 tetor 2008, neni 2, paragrafi
Me të drejta reale nënkuptojmë: Të drejtën e Pronësisë, të drejtën e servitutit, të drejtën e pengut, barrën
sendore dhe të drejtën e ndërtimit. Shih: Aliu, Abdulla, “E drejta civile”, Prishtinë 2013, faqe 302.
25
Ligji për Noterinë, neni 30, paragrafi 1.
26
Vermelle, Georges, “Kontratat”, Pjesa e posaçme, Tiranë, 2008, faqe 12.
24
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Nga ky këndvështrim me siguri juridike do të nënkuptojmë faktin nëse noteri me rastin e
kryerjes së funksioneve noteriale ka ose jo mundësi të vërtetojë të gjitha faktet relevante me qëllim
të shmangies së bishtrimeve eventuale nga palët. Si shembull me rastin e lidhjes së një kontrate te
noteri për shit-blerjen e një paluajtshmërie, me cilat mjete juridike i garantohet blerësit që prona në
fjalë nuk është me barrë pa dijeninë e tij?
Megjithatë duhet theksuar se Ligji nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve i Kosovës
rregullon edhe rastet e lidhjes së kontratave respektivisht realizimit të transaksioneve noteriale që
manifestohen me të meta të caktuara të vullnetit të palëve. Së këndejmi pala që ka lidhur kontratë
duke qenë e mashtruar, ka të drejtë që të kërkojë anulimin e kontratës si dhe shpërblimin për dëmin
e pësuar.27 Ngjajshëm kemi edhe rastet e lidhjes së kontratave nën lajthim me ç’rast lajthimi mund
të ketë të bëjë me një element konkret të kontratës (rastet më të shpeshta) apo me ndonjë element
ligjor.28
Sidoqoftë nuk ka dyshim që do të ishte në interes të të gjithë shoqërisë nëse do të evitoheshin
rastet e bishtrimit të shërbimeve noteriale qoftë nga ana e palëve apo edhe nga vet noterët. Në
anën tjetër vlen të theksohet që sistemi noterial i Kosovës si një sistem mjaft i ri në Kosovë,
megjithatë po tregohet si mjaft kontribues në kontekstin e avancimit të sistemit të drejtësisë në
përgjithësi. Mirpo poashtu duhet cekur se ka hapsirë të mjaftueshme për të qenë në hap me
zhvillimet shoqërore në përgjithësi dhe zhvillimet moderne tekniko teknologjike në veçanti.
3. Siguria juridike e dokumenteve që i nënshtrohen përpunimit të detyrueshëm noterial në Kosovë
Koha e lidhjes së kontratës ka rëndësi të veçantë qoftë për vërtetimin e aftësisë punuese të
palëve, caktimin e rrjedhjes së afatit të parashkrimit, ngritjen e padisë pauliana apo edhe caktimin e
vendit të lidhjes së kontratës.29 Megjithatë me rastin e kryerjes së transaksioneve të caktuara
noteriale, ekzekutimi i tyre jo çdo herë është i menjëhershëm.
Së këndejmi prej momentit të lidhjes së punës juridike para Noterit deri në realizimin e plotë
të saj (transaksionit noterial) mund të kaloj një kohë e konsiderueshme, zakonisht disa javë. Si
shembull mund të marrim rastin kur palët lidhin kontratë për shit-blerjen e një banese, ato mund të
merren vesh që ekzekutimi i kontratës të bëhet pas 2 (dy) javëve.
Tani shtrohet pyetja nëse brenda kësaj periudhe kohore i njejti objekt i kontratës mund t’i
nënshtrohet një transaksioni tjetër juridik (të natyrës noteriale apo ndonjë natyre tjetër)?
Respektivisht shtrohet pyetja nëse palët gjatë kësaj kohe u ekspozohen rreziqeve të caktuara
juridike?
Logjikisht gjatë kësaj kohe paluajtshmëria në fjalë që është objekt i kontratës mund t’i
nënshtrohet obligimeve të caktuara tatimore. Tutje mund t’i nënshtrohet ndonjë masë të
përkohshme nga ndonjë kreditor tjetër apo në të mund të regjistrohet hipoteka apo ndonjë barrë
tjetër juridike. Natyrisht që nuk përjashtohet as mundësia që prona e paluajtshme të bëhet sërishsh
objekt i shitjes nga po i njejti “pronar”. Me fjalë tjera koha që kalon nga dita kur palët si shembull
lidhin kontratë për bartje apo përvetësim të të drejtave mbi paluajtshmërinë deri në ditën kur këto
të drejta konstituohen respektivisht regjistrohen në regjistrat publik kadastral, palët mund t’i
ekspozohen rreziqeve të caktuara juridike.
Si rregull me rastin e kryerjes së shërbimeve noteriale në përputhje me ligjin, Noteri kërkon
nga palët dokumentet relevante që vërtetojnë të drejtat dhe detyrimet e tyre mbi bazë e të cilave do
të realizohet transaksioni noterial. Ndërsa në rast të dyshimit lidhur me vërtetësinë e dokumenteve
zyrtare të prezantuara nga palët, Noteri mund të referohet në regjistrat përkatës zyrtarë. 30
Rrjedhimisht nëse marrim si shembull konstituimin e të drejtave pronësore, për t’iu shmangur
bishtrimeve eventuale lidhur me vërtetësinë e çertifakatës së pronësisë apo të dokumentave tjerë
27

Ligji nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve i Kosovës, publikuar më 10 maj 2012, neni 49, paragrafi 2.
Shih më shumë: Légier, Gérard, “Detyrimet”, Tiranë, 2008, faqe 42.
29
Dauti, Nerxhivane, “E drejta e detyrimeve”, Pjesa e përgjithshme, Prishtinë, 2013, faqe 76.
30
Ligji për Noterinë, neni 38, paragrafi 2.
28
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relevantë, Noteri paraprakisht do të duhej të konfirmonte të drejtat pronësore të palës në regjistrat
kadastral të Zyrës Komunale Kadastrale përkatëse.31
Një veprim i tillë në fakt do të ishte në harmoni të plotë me nenin 38 të Ligjit nr. 03/L-010 për
Noterinë si dhe me Ligjin nr. 03\L-215 për Qasje në Dokumentet Publike. Ky i fundit garanton të
drejtën e secilit person fizik dhe juridik pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje pas
kërkesës në dokumentet e mbajtura, hartuara apo pranuara nga institucionet publike.32
Sidoqoftë në praktikë transaksionet noteriale manifestohen vetëm mbi bazën e
dokumenteve relevante fizike që i paraqesin vetë palët. Konfirmimi i vërtetësisë së dokumenteve
përkatëse mund të bëhet vetëm mbi bazën e kërkesës specifike për secilin transaksion noterial.
Mirpo nëse kemi parasysh numrin e madh të transaksioneve të kësaj natyre që realizohen në baza
ditore, padyshim që do të krijohej një mbingarkesë në sistemin kadastral si sistem kompetent për
ruajtjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave mbi të drejtat pronësore të paluajtshmërive. Në anën tjetër
do të ishte mbingarkesë edhe për sistemin noterial jo vetëm nëse marrim për bazë numrin e
transaksioneve noteriale por edhe urgjencën e tyre. Mirpo në fund fare do të ishte ngarkesë shtesë
edhe për vetë palët e marrëdhënies juridike.
Nga ky këndvështrim mendoj që pikërisht kjo është arsyeja e numrit të vogël të kërkesave për
qasje në të dhënat kadastrale për nevojat e transaksioneve të caktuara noteriale. Me fjalë tjera
pavarësisht asaj se infrastruktura ligjore ekziston, implementimi i saj në praktikë aktualisht
manifestohet me pengesa të caktuara të cilat u elaboruan më lart. Andaj deri në sanimin e tyre nuk
mund të thuhet se transaksionet noteriale janë plotësisht të sigurta.
4. Aspekte komparative
Zbatimi i normave juridike të së drejtës është kulturë juridike. Nëse në zbatimin praktik të së
drejtës ka vështirësi, atëherë në mënyrë të rregullt duhet të bëhet ndryshimi, plotësimi apo
suprimimi i ligjit.33 Në anën tjetër kultura juridike si superstrukturë shoqërore nëse është në nivelin e
duhur paraqet prekonditën themelore të sigurisë juridike në çdo vend. Andaj thuhet se nëse
egziston kultura juridike në një vend, aty ekziston edhe siguria juridike dhe anasjelltas.34
Sipas kësaj logjike kur të bëhet fjalë për sigurinë juridike të transaksioneve noteriale që
ndërlidhen me bartjen apo përvetësimin e të drejtave pronësore, mendoj që është me rëndësi të
konsultojmë praktikën e vendeve me kulturë juridike të zhvilluar. Në Gjermani si shembull sistemi
noterial është specifik për secilin “land”. Pra aq lande sa ekzistojnë ka aq sisteme noteriale mirpo të
cilat përbëjnë një sistem unik dhe të harmonizuar.35 Për dallim nga Kosova në Gjermani sistemi
noterial është i rregulluar jo vetëm me ligj por edhe me dispozita kushtetuese, me ligje në nivel
kombëtar, ligje në nivel të landeve si dhe akte të caktuara nënligjore.36
Sa i përket shërbimeve noteriale, ato ofrohen për çështje trashigimore (erbe), familjare
(familie), pastaj për bartjen apo përvetësimin e të drejtave mbi paluajtshmëritë (immobilien), në
fushën e ndërrmarësisë (unternehmen), në çështjet e ndërmjetësimit (mediation), kundërvatjese
(streitvermeidung) si dhe në çështjet e ashtuquajtura të përkujdesjes sociale(vorsogevollmacht).37
Karakteristikë tjetër e sistemit noterial në Gjermani është edhe rrjeti elektronik noterial i
quajtur “Das NotarNetz”. Përmes këtij sistemi elektronik ngritet njëkohësisht edhe efikasiteti i
31

Regjistrimin kadastral të palujtshmërive, matjet shtetërore dhe kadastrale, punët gjeodezike dhe kadastrale
si dhe përfitimin, regjistrimin, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e të dhënave kadastrale, në Kosovë e
rregullon Ligji nr. 04/L-013 për Kadastër i Kosovës, publikuar më 29 korrik 2011.
32
Ligji nr. 03/L-215 për Qasje në Dokumentet Publike, publikuar më 7 tetor 2010, neni
33
Alishani, Alajdin, “Studime nga e drejta e detyrimeve”, II, Prishtinë, 2006, faqe 75.
34
Po aty, faqe 130.
35
Kjo për faktin se Gjermania është shtet i tipit të përbërë (Federatë).
36
Web faqja zyrtare e Odës së Noterëve të Gjermani (Bundesnotarkammer), vegëza “Der Notar”,
http://www.bnotk.de/Notar/Berufsrecht/index.php , qasur më 10.III.2016.
37
Po aty, http://www.bnotk.de/Notar/Taetigkeiten/index.php, qasur më 10.III.2016.
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transaksioneve noteriale edhe siguria juridike e tyre. Nga ky kontekst si një ndër përparësitë e këtij
sistemi elektronik përmendet pikërisht regjistrimi i paluajtshmërive, veturave si dhe transaksionet
tjera noteriale në të. Natyrisht regjistrimi dhe ndryshimi i këtyre të dhënave bëhet në përputhje me
rregullativën ligjore. Në këtë mënyrë pamundësohet realizimi i transaksioneve noteriale të gabuara
mbi bazën e dokumenteve të pavërteta. Andaj viza vi edhe siguria juridike e transaksioneve noteriale
në përgjithësi është e një niveli të lartë.
Ngjajshëm me “Das NotarNetz” të Gjermanisë edhe në sistemin noterial në Zvicër ekziston “Das
Schweizerische Notarenregister” apo “Regjistri Noterial Zvicëran”. Funksioni i këtij të fundit
konsiston në qasjen e autorizuar të noterëve në të ashtuquajturat e-archives apo e-arkivet varësisht
nga nevojat e transaksioneve noteriale.38
Nëse kemi parasysh hovin e madh të zhvillimit tekniko teknologjik sidomos në dy dekadat e
fundit, mendoj që sistemet elektronike noteriale siç janë në Gjermani, Zvicër, Austri dhe në vende të
tjera me kulturë të zhvilluar juridike janë një zgjidhje moderne e problemeve me sigurinë juridike të
transaksioneve noteriale. Nga ky këndvështrim mendoj që krijimi i një sistemi të tillë elektronik
noterial do të ishte zgjidhje adekuate edhe në Republikën e Kosovës. Natyrisht implementimi i një
projekti të tillë do të duhej të kishte mbështjetjen e institucioneve kompetente shtetërore. Si
rezultat në njërën anë do të pamundësohej bishtrimi i transaksioneve noteriale ngase të gjitha
transaksionet relevante do të regjistroheshin në sistemin e përbashkët elektronik si dhe në anën
tjetër natyrshëm do të rritej efikasiteti i transaksioneve noteriale për arsye se edhe siguria juridike e
tyre do të ishte në një nivel shumë më të kënaqshëm.
Sidoqoftë një çështje në vete është edhe fakti nëse një sistem i tillë do të ishte ose jo në
përputhje me të drejtat dhe liritë e njeriut. Në Republikën e Kosovës sipas të drejtës së privatësisë
secili person gëzon të drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale.39 Megjithatë duhet theksuar se
shërbimi noterial është shërbim juridiko publik. Ndërsa kur të bëhet fjalë për bartjen apo
përvetësimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme, të gjitha bartjet apo përvetësimet bëhet
përmes regjistrimit të të drejtave përkatëse në regjistrat publik kadastral.
Në këtë drejtim duhet theksuar se regjistrat kadastral janë regjistra publik ku të gjithë
personat që kanë interes mund të kenë qasje sipas procedurës administrative të pëcaktuar me ligj.
Kjo e drejtë është e drejtë kushtetuese dhe si e tillë rregullohet edhe me Ligjin për Qasje në
Dokumentet Publike të Kosovës.40 Mbi bazën e kësaj mund të konstatojmë se sistemi elektronik
eventual thjesht do të lehtësonte shërbimet noteriale në kuadër të kornizave ligjore pozitive për
nevoja të transaksioneve noteriale në përgjithësi dhe aty që ndërlidhen me të drejtat mbi
paluajtshmëri në veçanti.

5. Përfundimi
Mbi bazën e hulumtimit mbi temën në fjalë, ky punim nxjerr në dritë përfundimet si
vijon:
1. Ligji për Noterinë i Kosovës parasheh se në rast të dyshimit për vërtetësinë e
dokumenteve të prezantuara nga palët, Noteri mund të referohet në regjistrat përkatës
zyrtarë. Mirpo për të pasur qasje në këta regjistra duhet të bëhet kërkesë e veçantë e cila i
paraprinë një procedure të veçantë administrative.
2. Pasur parasysh numrin e madh të transaksioneve noteriale sidomos për bartjen dhe
përvetësimin e të drejtave pronëse si dhe duke pasur parasysh procedurën administrative
që duhet të zhvillohet për ç’do kërkesë për qasje në regjistrat publik – kadastral, në praktikë

38

Web
faqja
e
Odës
Noteriale
në
Zvicër
(Schweizerischer
https://www.notarenregister.ch/public/Index?lang=de , qasur më 10.III.2016.
39
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, publikuar më 15 qeshore 2008, neni 36, paragrafi 4.
40
Po aty, neni 41, paragrafi 1.
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shumë transaksionet noteriale realizohen vetëm mbi bazën e dokumenteve relevante fizike
pa konfirmimin e të dhënave në regjistrat përkatës kadastral.
3. Mbi bazën e kësaj mund të konstatojmë se kjo që u tha më sipër paraqet deficit në
sigurinë juridike të shërbimeve noteriale në Republikën e Kosovës. Si rezultat palët
vazhdimisht janë të ekspozuar ndaj rreziqeve të caktuara juridike të cilat janë trajtuar në
këtë punim.
Konform konkludimeve të mësipërme, si rezultate të hulumtimit theksohen këto
rekomandime:
1. Të krijohet një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Odës së Noterëve të Kosovës dhe
Agjencionit Kadastral të Kosovës si dhe institucioneve tjera relevante me qëllim të rritjes së
sigurisë juridike të transaksioneve noteriale në Kosovë.
2. Të krijohet një sistem elektronik i cili Noterëve do t’u mundësonte një qasje më të
thjeshtë në regjistrat kadastral përkatës. Modalitetet tjera lidhur me sistemin të caktohen
duke shqyrtuar nevojat e shoqërisë si dhe praktikat e vendeve më të zhvilluara.
3. Të amandamentohet Ligji për Noterinë i Kosovës përkatësisht neni 38 paragrafi 2 i tij, në
mënyrë që sistemi elektronik për Noterë të jetë i përcaktuar edhe me ligj.
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Ndikimi i Tatimit mbi të Ardhurat e Korporatës në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës
Albina Selmanaj,
UNHZ - Pejë, Kosovë, albina.selmanaj@unhz.eu
Abstrakt
Përmbushja e obligimeve shtetërore bëhet kryesisht duke u bazuar në të ardhurat që
arkëtohen nga ana e shtetit nga persona fizik dhe juridik te cilët gjenerojnë të hyra dhe si të tilla
tatimohen duke përdorur lloje të ndryshme të tatimeve të aplikueshme. Aplikimi i normave tatimore
në të ardhurat e korporatave paraqet një aktivitet që është pjesë e paketës fiskale me anë të së cilës
tatimohen sipas ligjit të hyrat që realizon një ndërmarrje e organizuar në formën e korporatës.
Aplikimi i kësaj norme tatimore bëhet nga Administrata Tatimore e Kosovës. Ndryshimi i cili hyri në
fuqi nga viti 2009 e që aktualisht vazhdon, paraqet një ndryshim fiskal që u aplikua me qëllim që të
ndikohet në tërheqjen e investimeve të huaja direkte në mënyrë që të ndikohet në zhvillimin e
mëtejmë ekonomik të vendit.
Nga ana tjetër ishte e qartë që ndryshimi i vlerës nga 20% në 10% paraqet një mundësi të
madhe për boshllëk në BKK. Impakti që pati ky ndryshim u vërejt që në vitin e parë të aplikimit por që
nuk arriti të ketë ndikimin e pritur sidomos tek fakti për ndikimin pozitiv në zhvillimin e mëtejmë
ekonomik të vendit.
Fjalët e rëndësishme: buxheti, tatimet, TAK, korporata
JEL klasifikimi: E64, F21, H21, H25

1. Hyrja
Krijmi i kushteve të favorshme sidomos atyre të të bërit biznes është qështje kyqe për
zhvillimin ekonomik të një vendi dhe duke pasur parasysh këtë fakt shpesh shtete të
ndryshme duke përfshirë këtu edhe Republikën e Kosovës tentojnë të hartojnë politika
fiskale të përshtatshme për arritjen e këtij qëllimi.
Përmbushja e objektivave shtetërore arrihet vetëm në momentin e arritjes së krijimit
të të hyrave buxhetore shtetërore të mjaftueshme dhe kontrollimit të shpenzimeve në të
njëjtën kohë duke tentuar në përdorimin e mjeteve publike vetëm në të mirën e vendit.
Ndryshimi i normës së aplikueshme të Tatimit mbi të Ardhurat e Koropratave – TAK u bë me
qëllimin e stimulimit të Investimeve të Huaja Direkte duke krijuar lehtësira në shpërndarjen
e të ardhurave të aksionarëve që në këtë pikë paraqiste një avantazh fiskal që do të mund të
shfrytëzohej nga të huaj. Ky ndryshim edhe pse i mirë menduar nuk pati efektet e pritura
për arsye të ndryshme që do të shtjellohen ne vazhdim.
2. Të hyrat buxhetore dhe ndikimi i tatimeve në BKK
Buxheti paraqet një plan të detajuar të të hyrave dhe shpenzimeve financiare që do ti realizojë
ndërmarrja për një kohë të caktuar zakonisht periudha të shkurtra kohore. Parashikimi i hyrjeve dhe
daljeve monetare në këtë formë pra me anë të buxhetit bëhet në mënyrë që përdoruesi dhe
hartuesi i saj njëkohësisht të jenë të informuar për ndryshimet monetare që do ti përcjellin ata
brenda periudhave të ndryshme kohore.
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Buxheti është pasqyrë sistematike financiare e të hyrave dhe të dalave dhe të bashkësive më
të ngushta shoqërore –politike për një periudhë të caktuar, gjegjësisht për një vit buxhetor.41
Buxheti i Konsoliduar i Republikës së Kosovës paraqet një plan juridik qeveritar i cili aprovohet në
formë të ligjit buxhetor nga parlamenti. Projekti buxheti miratohet për afatin kohor një vjeçar dhe
përcaktohet në mënyrë të detajuar të hyrat dhe të dalat konkretisht shpenzimet shtetërore dhe
përkufizohen edhe kufijtë e shpenzimeve. Të hyrat që inkasohen janë të hyrat e mbledhura nga
organizatat buxhetore qeveritare dhe ato lokale.
Parimisht buxheti shtetëror krijohet nga të hyrat e shtetit konkretisht nga aplikimi i tatimeve,
taksave dhe kontributeve të cilat i arkëton shteti nga personat juridik dhe fizik. Në procesin e krijimit
të planit vjetor të buxhetit marrin pjesë çdo organizatë buxhetore e cila në detaje paraqet se cilat
janë burimet e saj të të hyrave dhe cilat janë shpenzimet e saj të ndara nëpër kategori të ndryshme
ndërkaq pala kryesore është Ministria e Financave që është përgjegjëse për përcaktimin e politikave
ekonomike dhe fiskale dhe njëkohësisht për menaxhimin e financave publike.
Mjetet me të cilat shteti i përcakton nevojat e veta (shtetërore, shoqërore) me kompetencën e
vet quhen të hyra publike ose shtetërore. Të hyrat publike njihen si të hyra në mjete monetare)
gjatë një viti, të cilat i shërbejnë shtetit dhe bashkësive shoqërore për mbulimin e nevojave
buxhetore shtetërore.
2.1 Burimi i realizimit të të hyrave në BKK

Të hyrat kryesore në BKK realizohen përmes arkëtimit të tatimeve në të cilat janë dy grupe
kryesore të hyrat nga tatimi në kufi në të cilën bëjnë pjesë: TVSH kufitare, akciza, norma doganore
ndërkaq në të hyrat e tatimeve vendore bëjnë pjesë: TVSH e mbledhura brenda vendit, tatimi në të
ardhurat e korporatave, në të ardhurat personale, të hyrat nga bizneset individuale, të hyrat jo
tatimore siç janë rastet e licencimit të telefonisë mobile, dividendave të PTK –së, taksat, licensat,
gjobat etj dhe kategoria e të hyrave vetanake paraqet hyrjet e realizuara nga nivelet qendrore dhe
ato lokale.

Tabela 1: Të hyrat e BKK sipas kategorive

Burimi: BQK
41

Komoni, Sabahudin: Financat, ETMM, 1983, Prishtinë, fq. 551
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Në bazë të tabelës është shumë e qartë që gjatë gjithë kohës të hyrat nga tatimi paraqesin
burimin kryesor të të hyrave në BKK duke arritur që të sigurojë deri në 87% të tërë të hyrave
buxhetore në vitin 2006 ndërkaq në vitin 2009 regjistroi kontributin e tyre më të vogël në buxhet në
vlerë prej 71.1% kjo rënie erdhi si pasoj e disa faktorëve kështu fillimisht duhet cekur që të hyrat nga
tatimet përbëjnë tatimet kufitare dhe ato vendore, rënia e importit për vitin 2009 bëri që hyrjet nga
tatimet në kufi të jenë më të vogla edhe pse akciza për disa produkte luksoze siç janë: duhani,
alkooli, kafja, karburantet u rrit.
Të hyrat nga tatimet vendore gjithashtu ishin më të ulëta si rezultat i aktivitetit jo te mirë në
mbarë vendin gjë që dëshmon dhe rritja e vogël ekonomike për këtë vit ndërkaq tatimi në
korporatat ishte më i ulët si rezultat i ndryshimit të normës tatimore.
Mirëpo të hyrat për vitin 2009 janë më të mëdha se në vitin 2008 si shkak i të ardhurave tek
kategoria të hyrat jo tatimore të cilat erdhën në formë të dividendës nga PTK –ja. Në vitin 2010 të
hyrat vazhduan me rritje kështu duke arritur që tatimet të kontribuojnë me 82% në total të buxhetit
ndërkaq befasuese këtë vit ishin të hyrat vetanake të realizuara të cilat u dyfishuan në raport me
vitin paraprak që u bë kryesisht si rezultat i gjobave të shpërndara nga nivelet komunale. Viti 2011
nuk kishte ndonjë ndryshim për dallim nga 2012 ku të hyrat nga tatimet ranë sërish.
Të hyrat tatimore në kohën e ndryshimit të normës tatimore në korporata ndryshuan
dukshëm vlerë konkretisht u përcollën me rënie duke bërë që kategoria e të hyrave nga tatimet të
ketë zbritje në pjesëmarrjen e saj kryesore të të hyrave në vend, por sërish duke paraqitur burimin
kryesor të të hyrave. Vitet në vijim u përcjellën me rritje të të hyrave nga kjo kategori. Rënia e të
hyrave nga kategoria jo tatimore u bë si shkak i mos arkëtimit të dividentave nga PTK –ja.
Sikurse në çdo vend tjetër të botës edhe Buxheti i Republikës së Kosovës krijohet nga të hyrat
shtetërore të cilat i financojnë shpenzimet vjetore të ndara nëpër kategori të ndryshme me qëllim të
përmbushjes së obligimeve të ndryshme shtetërore siç janë: pagat dhe mëditjet, mallrat dhe
shërbimet, transferet dhe subvencionet dhe investimet kapitale. Përfundimi i vitit fiskal për buxhetin
paraqet detajet se si është bërë shpenzimi i tij dhe ç’është më e rëndësishmja kërkohet të arrihet në
përfundim nëse viti është përmbyllur me suficit buxhetor apo me deficit buxhetor.
Në praktikë shfaqen dy lloje të suficiteve njëri kur teprica e mjeteve është paraqitur si rezultat i
përfundimit të punës në çmim më të vogël se sa ishte parashikuar dhe në rastin e dytë mos fillimi
apo mos përfundimi i punës, ndërkaq deficiti paraqet mungesën e mjeteve të krijuar si rezultat i
shpenzimeve të larta që në projekt buxhet nuk kanë qenë të planifikuara.42
Tabela 2: Të hyrat dhe shpenzimet e BKK (në €)

Burimi: BQK
Në bazë të viteve të analizuar shohim që buxheti i Kosovës është përcjellë nga suficite dhe
deficite kështu në vitin 2006 kishte suficit në vlerë 76.5 milion €, suficiti vazhdoi të ketë rritje të
mëtejme në vitin 2007 dhe arriti në vlerën prej 233.7 milion € gjë që tregon për mos aktivitet
42

Raporti Vjetor për Vitin 2012, BQK, Prishtinë, 2013
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adekuat të shtetit duke mos arritur që të gjejnë mënyra për të shpenzuar mjetet në të mirë të vendit
që një mundësi ka qenë investimet kapitale dhe kontributi në jetën sociale të qytetarëve.
Ndërkaq në vitet që vijuan vazhdimisht kishim deficit buxhetor që filloi nga viti 2008 në vlerën
prej 8 milion €, që vazhdoi në 85.6 milion €, pastaj kishte rënie në – 10 milion € dhe –9 milion € çka
do te thotë që shpenzimet u rritën dhe shteti nuk kishte buxhet të mjaftueshëm për mbulimin e
shpenzimeve të organizatave të ndryshme buxhetore. Ndërkaq viti 2012 u karakterizua nga suficit në
vlerën prej 77.95 milion €. 43Vitet në vazhdim u vequan për deficit buxhetor kështu duke rënduar
peshën e borxhit shtetëror në vazhdimësi.
Deficitet dhe suficitet që nuk janë në shuma të mëdha nuk paraqesin gjendje shqetësuese
mirëpo suficite në vlera 233.7 dhe 77.95 milion € paraqesin një gjendje shqetësuese që tregon për
mos aftësinë e organizatave buxhetore për hartimin e planeve të cilat do ti absorbojnë në të mirë të
qytetarit të hyrat buxhetore ndërkaq në anën tjetër deficiti në vlerën prej 85.6 milion € shpjegon një
gjendje serioze dhe tejkalim të madh të shpenzimeve të planifikuara.
Në bazë të viteve të analizuara shohim që buxheti i Kosovës është përcjellë nga suficite dhe
deficite kështu në vitin 2006 kishte suficit në vlerë 76.5 milion €, suficiti vazhdoi të ketë rritje të
mëtejme në vitin 2007 dhe arriti në vlerën prej 233.7 milion € gjë që tregon për mos aktivitet
adekuat të shtetit duke mos arritur që të gjejnë mënyra për të shpenzuar mjetet në të mirë të vendit
që një mundësi ka qenë investimet kapitale dhe kontributi në jetën sociale të qytetarëve. Ndërkaq
në vitet që vijuan vazhdimisht kishim deficit buxhetor që filloi nga viti 2008 në vlerën prej 8 milion €,
që vazhdoi në 85.6 milion €, pastaj kishte rënie në – 10 milion € dhe –9 milion € çka do te thotë që
shpenzimet u rritën dhe shteti nuk kishte buxhet të mjaftueshëm për mbulimin e shpenzimeve të
organizatave të ndryshme buxhetore. Ndërkaq viti 2012 u karakterizua nga suficit në vlerën prej
77.95 milion €.
Deficitet dhe suficitet që nuk janë në shuma të mëdha nuk paraqesin gjendje shqetësuese
mirëpo suficite në vlera 233.7 dhe 77.95 milion € paraqesin një gjendje shqetësuese që tregon për
mos aftësinë e organizatave buxhetore për hartimin e planeve të cilat do ti absorbojnë në të mirë të
qytetarit të hyrat buxhetore ndërkaq në anën tjetër deficiti në vlerën prej 85.6 milion € shpjegon një
gjendje serioze dhe tejkalim të madh të shpenzimeve të planifikuara.
Është e këshillueshme që shteti të ketë deficit buxhetor deri në një masë të caktuar, sipas
FMN –së lejohet deri në 3% e GDP – së së shtetit ndërkaq rastet praktike të ndodhura në vitet e
fundit kanë treguar aftësinë se çfarë mund ti bëjë një shteti deficiti buxhetor duke i dërguar drejt
falimentimit shtetëror. Deficiti gjatë një periudhe kohe, është tejkalimi i shpenzimeve mbi të
ardhurat, nëse të hyrat tejkalojnë shpenzimet atëherë kemi suficit. 44 Në korrik të 2013 me
ndryshimet mbi ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësit, parlamenti ka
prezantuar një rregull detyruese fiskale që do të zbatohet në vitin 2014 e që parasheh 2% të BPV –
së si kulmi i deficitit të përgjithshëm qeveritar.45
3. Aktualiteti tatimor në Republikën e Kosovës

Në Kosovën e pasluftës sistemi tatimor ishte shumë i pakompletuar e edhe më shumë i
pazbatueshëm, nisur nga kjo gjendje si dhe gjendja politike nëpër të cilën kalonte, tranzicioni që
paraqet një periudhë tejet të vështirë atëherë deri diku ishte edhe e shpjegueshme gjendja e cila
mbretëronte. Një hap drejt tentimit të përmirësimit të gjendjes tatimore ishte themelimi i
Administratës Tatimore të Kosovës më 17 janar të vitit 2000 e cila administrohej dhe udhëhiqej nga
UMNIK – u, ndërkaq prej vitit 2003 kompetencat u bartën tek MEF, pra tani me administrimin dhe
43

Raporti Vjetor për Vitin 2011, BQK, Prishtinë, 2012
Rosen, S. Harvey, “Financat publike”, albin, Tiranë, 2003 fq.510
45 Raporti i Progresit 2013 për Kosovën Në përcjellje të dokumentit Komunikata nga Komisioni për Parlamentin dhe
Këshillim Europian, Bruksel, 2013 fq. 24
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udhëheqjen e saj do të merreshin organet vendore. Vetëm në vitin 2005 filloi aplikimi i tatimeve siç
janë: Tatimi në të Ardhurat e Korporatave dhe Tatimin në të Ardhura Personale si dhe Tatimin mbi
Vlerën e Shtuar të cilat nuk ndryshuan deri në fund të viti 2008, aplikimi i ndryshimeve filloi më
01.01.2009. Kështu TAK nga 20% kaloi në 10%, TAP nga 0%, 5%, 10%, 20% në 0%, 4%, 8% dhe 10%,
ndërkaq TVSH – ja u ngrit nga 15% në 16% ndërkaq në fund të vitit të shkuar sërish ndryshoi TVSH –
ja e cila aplikohet me dy norma të ndryshme 8% dhe 18%.
Tatimet mblidhen nga ana e shtetit me qëllim të mbledhjes së mjeteve monetare të
mjaftueshme në mënyrë që shteti të mund të kryejë funksionet e tyre që paraqet qëllimin fiskal të
tatimit. Me anë të politikës tatimore shtetet realizojnë qëllimet ekonomiko – politike ku me anë të
saj bëhet e mundur stimulimi i ndonjë dege të ekonomisë apo destimulimi i saj. Stimulimi bëhet në
rastet kur shteti është i interesuar që të zhvillojë një degë të ekonomisë atëherë ai zvogëlon normat
tatimore apo i heq fare për një periudhë të caktuar kohore por në të kundërtën ndodh që shteti ti
rrisë normat tatimore të një dege të ekonomisë duke tentuar që në mënyrë indirekte të ndikojë në
ofertën dhe kërkesën agregate të vendit. Këto metoda të politikës tatimore ndryshe njihen si politika
tatimore ekspansive apo zgjeruese e cila ka për qëllim stimulimin e një dege të ekonomisë dhe e
kundërta e saj është politika tatimore restriktive që ka për qëllim zvogëlimin e fuqisë blerëse.
Hartimi i paketave tatimore që ju përshtaten tregjeve të caktuar dhe pastaj implementimi i tyre
paraqet sfida të mëdha për një shtet. “Vendet të cilat zbatojnë tatime më të ulëta në fitimin e
shoqërive kanë shanse ti tërheqin më shumë investimet e huaja direkt. Prandaj reformat fiskale në
vendet bashkëkohore u krijojnë kushte ideale investitorëve të huaj.”46
Vendet të cilat kalojnë nëpër procesin e tranzicionit e kanë shumë të vështirë menaxhimin e
politikës fiskale për faktin që ndryshimet janë më se të nevojshme për faktin e kalimit nga një treg i
dirigjuar në atë të lirë e si pasojë paraqitet kërkesa për ndryshimin e këtyre politikave të cilat i
përshtaten tregut të ri që tentohet të krijohet. Aplikimi i normave tatimore konkretisht aplikimi i
tatimeve të larta mund të ndikojë shumë negativisht në procesin e zhvillimit ekonomik duke bërë që
në prodhim të ngritet çmimi i produkteve dhe si rezultat të bie kërkesa dhe aftësia blerëse e
konsumatorëve. Aktualisht sistemi tatimor është duke funksionuar në mënyrë që të arrije të ndikojë
në mënyrë pozitive për stimulimin dhe tërheqjen e investimeve të huaja në vendin tonë.
Politika fiskale e hartuar është në përputhje të plotë më direktivat e ardhura nga BE – ja duke
i kushtuar një rëndësi shumë të veçantë decentralizimit të politikës fiskale dhe duke e ndarë në
nivele qendrore dhe lokale por problemi qëndron në faktin e mos respektimit të ligjit në masën e
duhur dhe disbalancimin me rastin e ndarjes së të ardhurave buxhetore nëpër komunat e Kosovës
kështu duke përfituar më shumë komunat të cilat arkëtojnë më pak e kështu duke ndikuar
negativisht në stabilitetin financiar të vendit e rrjedhimisht edhe në ekonomin e tij dhe njëkohësisht
duke shkaktuar padrejtësi në formën e shfrytëzimit të të hyrave buxhetore duke u preferuar ato
komuna që kontribuojnë më pak për buxhetin.
Nga kjo arrijmë në përfundim që Republika e Kosovës në parim politikën fiskale e ka të
hartuar në përputhje të plotë me kërkesat e Bashkimit Evropian por problemi qëndron në mos
aplikimin dhe mosfunksionimin e tij në formën e kërkuar nga BE – ja, duke e pasur të qartë që
stabiliteti financiar i një vendi varet i tëri nga politika fiskale atëherë është shumë e rëndësishme që
hartimi i saj të i përshtatet kushteve të vendit në të cilin aplikohet duke mos përdorur masa që
aplikohen në vendet e BE – së që për vendin tonë do të ishin masa tejet shtrënguese duke u bazuar
në kapacitetin dhe aftësinë e pagesës së tatimeve dhe taksave të vëna.
Prandaj është shumë e rëndësishme që gjatë hartimit të politikave fiskale të jenë shumë të
qarta prioritetet e zhvillimit ekonomik të vendit që në rastin e Kosovës me rastin e ndryshimit të
paketës fiskale ishte shumë e qartë që po tentohej të aplikoheshin masa stimuluese të cilat do të
ndikonin në tërheqjen e investimeve si shkak që norma tatimore në fitim ishte shumë e ulët,

46

Madura, Jeff, Drejtimi financiar ndërkombëtar, Florisa Atlatic University, Tiranë, 2004 fq. 502
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detyrimi i TVSH – së dhe tatimi në të ardhurat personale të të punësuarve të aplikoheshin me shkallë
duke tentuar në maksimum që të mos dëmtoheshin as bizneset dhe as të punësuarit.
3.1 Tatimi në të Ardhurat e Korporatave – TAK
Korporata paraqet një shoqëri që dallon nga të tjerat sipas llojit të pronësisë, themelohet me
anë të emetimit të aksioneve të cilat dalin në shitje dhe pronarët e tyre janë pronarët e korporatës.
Në këtë rast aksioni paraqitet si titulli i pronësisë dhe si i tillë paraqitet në formën e një letre më
vlerë e cila dëshmon që një person i caktuar ka bërë investimin në atë korporatë dhe si i tillë merr
pjesë edhe në fitimet të cilat i realizon korporata. Ndërmarrjet e mëdha për nga kapaciteti financiar
dhe për nga numri i të punësuarve në të zakonisht e kanë mundësin e regjistrimit në formë të
korporatës.
Korporata është një firmë e organizimit të biznesit, në të cilën pronësia, zakonisht,
përfaqësohet nga certifikata aksionesh të transferueshme.47 Forma e udhëheqjes së tyre është më e
komplikuara në raport me llojet e tjera të organizimeve ku si rezultat organi më i lartë janë grupi i
aksionarëve por janë personat që shumë pak kanë të bëjnë me procesin e menaxhimit të saj për
faktin që ata zgjedhin bordin e drejtorëve të cilëve u bartet kjo përgjegjësi. Me rastin e zgjedhjes së
bordit atëherë aty fillon edhe bartja e përgjegjësive të cilët fillojnë me zgjedhjen e ekipit menaxhues
të korporatës.
Mangësia e korporatës qëndron në tatimimin e saj pasi që është lloji i vetëm i ndërmarrjes që
tatimohet dy herë dhe kjo paraqet një disavantazh shumë të madh, tatimimi i saj bëhet në të
ardhurat e korporatës dhe tatimimi tjetër në dividendën e aksionarëve. Tatimi në të Ardhurat e
Korporatës në Kosovë ka filluar të zbatohet që nga 1 janari i vitit 2005 dhe si obligues u trajtuan
ndërmarrjet që kanë qarkullim vjetor mbi 100,000.00 € dhe që posedonin asete mbi vlerën
50,000.00 €. Mënyra ligjore e shmangies së korporatës nga tatimi i dyfishtë është mos shpërndarja e
dividendës së aksionarëve kështu duke u krijuar mundësia e riinvestimit të atyre mjeteve, ky lloj i
tatimit përdoret edhe në RKS.
Nga të dhënat që janë marrë nga Banka Qendrore e Kosovës – BQK del që të ardhurat e tilla
përbëjnë një përqindje të madhe të grumbullimin e buxhetit të RKS – së. Llogaritja e tatimit bëhet
me rastin e llogaritjes dhe zbritjes së të gjitha shpenzimeve që ju kanë krijuar gjatë vitit fiskal
ndërmarrjes por nuk lejohet që në shpenzime të llogariten gjobat dhe ndëshkimet të cilat ka marrë
(nëse ka pasur të tilla) ndërmarrja gjatë atij viti, gjobat dhe ndëshkimet duhen paguar pas llogaritjes
së tatimit në të ardhura.
Dividentët e paguara nuk janë të zbritshme nga të ardhurat e korporatës dhe kështu janë
subjekt i tatimit mbi të ardhurat e korporatës.48 Për shkak të tatimit të dyfishtë të dividentëve është
e habitshme që firmat ti paguajnë ato, dividentët mund të shërbejnë si sinjal për fuqinë financiare të
firmës ose mund të përdoren për të kënaqur klientelat e veçanta.49
Çdo person juridik është i obliguar që së paku në fund të vitit të përgatis pasqyrat financiare
të cilat duhet ti përmbushin standardet e dhëna nga Komiteti për Standarde Ndërkombëtare të
Kontabilitetit (IASC) e cila këto rregulla i vë në bashkëpunim me Federatën Ndërkombëtare të
Kontabilistëve (IFAC) me të cilën ka të krijuar marrëdhënie të ngushta rreth çështjeve të
kontabilitetit. Numri aktual i ndërmarrjeve të regjistruara si korporata aktualisht nuk është i
kënaqshëm edhe pse qëllimi kryesor i ndryshimit të normës tatimore ishte influencimi në në
tërheqjen e investimeve të reja, krijimi dhe zhvillimi i aktivitetit ekonomik duke funksionuar si një
korporatë.
3.2 Ndikimi i Tatimit në të Ardhurat e Korporatës në BKK

47Rosen,

S. Harvey, “Financat publike”, albin, Tiranë, 2003 fq. 362
S. Harvey, “Financat publike”, albin, Tiranë, 2003 fq. 486
49Rosen, S. Harvey, “Financat publike”, albin, Tiranë, 2003 fq. 507
48Rosen,
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Ndryshimi i normës tatimore në të ardhurat e korporatave nga 20% në 10% arriti që të bënte
ndryshime të mëdha në kontributin e TAK në BKK. Kështu duke u bazuar në të dhëna të ofruara nga
BQK ne mund të vërejmë ndryshimet e të ardhurave tatimore dhe ndikimi i tyre në BKK për disa vite
me radhë. Të ardhurat në fitimin e korporatave shumën më të madhe arritën që ta realizojnë në
vitin 2008 e që arriti në vlerën prej 32.2% që i bie nga të gjitha të hyrat tatimore të realizuara dhe të
bartura në BKK 32.2% janë të ardhura nga TAK. Grafiku 1: Ndikimi i TAK në BKK

Burimi: (BQK)
Në vitin 2009, një vit pas ndryshimit të normës tatimore ranë në përgjithësi të hyrat nga
tatimet vendore por nuk ishte një rënie e madhe si shkak i ndryshimit të normës së TVSH – së e cila u
rrit dhe pajisjes me arka fiskale të bizneseve duke minimizuar mundësit për shmangie apo zhvillim të
aktivitetit informal, nga ana tjetër TAK pësuan rënie por që nuk ishte dhe shumë e madhe çka do të
thotë që tani në tërë kontributin e tatimeve vendore të arkëtuara dhe të bartura në BKK, 30.2% i
takonin të ardhurave në fitimin e korporatave.
Në vitet pasuese vlera e TAK dhe ndikimi i tij në BKK kishte rënie të ndjeshme që në vitin 2010
arriti që në tërë të hyrat tatimore të arkëtuara TAK të kontribuonte me vetëm 26.7%, në vitin 2011
me 22.7% dhe në vitin 2012 me 22.1%, më pas me ringjalljen e tregut botëror në vitin 2013 edhe në
RKS u vërejt një rritje e TAK e cila sërish pësoi rënie në vitin 2014 ndërkaq për vitin 2015 ende nuk
janë publikuar të dhënat e sakta për të treguar trendin e zhvillimit të mëtejm të të hyrave që
realizohen nga TAK.
Me rastin e ndryshimit të normës tatimore ishte shumë e logjikshme që tani shteti do të
arrinte të grumbullonte më pak mjete dhe si rezultat kontributi i TAK në BKK është dukshëm më i
vogël, mirëpo duke u bazuar në politikat ekonomike afatgjata të cilat kanë si synim kryesor që të
arrijnë në krijimin e kushteve në mënyrë që të ndikohet në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendi.
Çështja e ndryshimeve negative vie si rezultat që tani më ATK – ja po arkëtonte tatim në të
ardhurat e korporatave në vlerë të përgjysmuar dhe në një kohë që Investimet e Jashtme Direkte
nuk ishin në ditët e saj më të mira d.m.th kishin rënë ndjeshëm edhe si pasojë e krizës globale
financiare. Edhe pse ranë dukshëm të hyrat nga tatimet vendore sërish Buxheti i Konsoliduar i
Kosovës vazhdoi të ketë rritje në mënyrë të përgjithshme nga viti në vit.50
Kontributin më të madh e dhanë PTK – ja me rastin e dorëzimit të dividendës dhe në rastin
tjetër licensimi i telefonisë së dytë mobile, kontributi i këtyre dy rasteve ishte me një ndikim shumë
50

Raporti Vjetor pë Vinin 2012, BQK, Prishtinë, 2013

69

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

të madh duke bërë që ndryshimi i TAK të mos vërehej shumë, mirëpo kjo rritje nuk ishte një rritje që
premton sukses të tillë edhe në të ardhmen andaj është esenciale që të punohet në krijimin e
mundësive të reja që gjenerojnë të hyra shtetërore më të larta dhe në vazhdimësi të punohet në
stimulimin e prodhimit vendor dhe në uljen e rëndësisë që e kanë aktualisht të hyrat doganore dhe
dogana në tërësi në vend, pra kërkohet zvogëlim i ndikimit të të hyrave nga doganat dhe rritje të
ndikimit të të hyrave nga tatimet vendore.

4. Përfundime
Një politikë tatimore e orientuar në drejtim të nxitjes së investimeve të huaja dhe të
gjenerimit të të ardhurave tatimore rekomandohet të shoqërohet edhe me politika të tjera
ekonomike në mbështetje të biznesit. Në një ekonomi globale investimet afatgjata shkojnë
në ato vende, të cilat demonstrojnë stabilitet në politikat monetare, politikat fiskale,
marrëdhëniet e tyre tregtare, si dhe ofrojnë një mjedis të qëndrueshëm për biznesin. Në
mungesë të stabilitetit avantazhi i Kosovës si një “vend me tatime të ulëta” zbehet dhe
dëmtohet rëndë konkurrueshmëria si vend pritës i Investimeve të Huaja Direkte.
Reduktimet e normave tatimore rekomandohet të shoqërohen me masa të tjera në
kuadër të reformave tatimore, nëpërmjet të cilave të stimulohet zgjerimi i bazës së
tatueshme, në mënyrë që e ardhura nga tatimet të jenë me rritje. Edhe pse në hulumtimin e
bërë tregohet që pavarësisht reduktimit të normave tatimore buxheti kishte rritje, mirëpo
kjo rritje ishte një rritje e lehtë e cila nuk ndikon në zhvillim ekonomik dhe në punësim e cila
do të ndikonte në rritjen e bazës tatimore.
Rekomandohet që Kosova ti shfrytëzojë në maksimum të gjitha kapacitetet e saj në
dispozicion në drejtim të tërheqjes së investimeve të huaja, pasi në të ardhmen ajo mund të
humb avantazhet e saj në ketë drejtim.
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Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
Anisa Qorri
Universiteti Aleksander Xhuvani, Elbasan-Shqiperi, qorrianisa@yahoo.com
Abstrakt
Procesi i Stabilizim Asociimit për Ballkanin Perendimor është politik kyçe e BE-së. Vendet e
Ballkanit Perëndimor janë në faza të ndryshme të procesit të integrimit evropian. Po kush janë
problemet kryesore, që sundojnë në rajon dhe si renditet Shqipëria në këtë grafik? Fokusimi i
remitancave dhe investimeve te huaja direkte gjen evidencë se në rastin e Shqipërisë gjatë periudhës
së pas hyrjes në fuqi të MSA-së (2009-2013) ka një rritje të ndjeshme të IHD-ve, ndersa remitancat
kanë shënuar vazhdimisht rënie. Krahas ketyre dy elementeve qendrojne te ardhurat dhe shpenzimet
buxhetore kundrejt GDP (produktit te brendshem bruto),te cilat per Shqiperine jane me te uleta sesa
vendet e rajonit. Gjithashtu TVSH-ja zbatohet si një tatim në përqindje mbi çmimin e mallrave dhe
shërbimeve, ne te cilen vendi yne renditet e dyta ne rajon. Në periudhen 2014-2015 pothuajse të
gjithë zërat përbërës të të ardhurave buxhetore kanë pësuar rritje në vlerë krahasuar me vitin
paraardhes. Ky hark kohor shënon një moment pozitiv për ekonominë vendase. Mendoj se efektet
potenciale të integrimit europian në rritjen ekonomike dhe në fushën e integrimit financiar do të
materializohen më tej teksa Shqipëria ti afrohet anëtarësimit të plotë në BE.
Fjalët e rëndësishme: Investimet e Huaja Direkte, Rritja Ekonomike, TVSH, Te Ardhura Buxhetore,
Shpenzime Buxhetore.

1.Hyrja
Marreveshja Stabilizim Asociimi (MSA) është pjesë e Procesit të Stabilizim Asociimit (PSA) dhe
Politikës Evropiane të Fqinjësisë (PEF) dhe shërben si një hap përpara për secilin vend që dëshiron të
anëtarësohet në BE. MSA-ja duhet të fokusohet në mbrojtjen e investimeve të huaja direkte dhe
duhet të synojë të sjellë një klimë të favorshme për investimet private, qoftë vendore apo të huaja,
të cilat janë thelbësore për revitalizimin ekonomik dhe industrial të vendit. Marrëveshja e Stabilizim
Asocimit (MSA), e nënshkruar në Qershor 2006, hyri në fuqi me 1 prill 2009. Hyrja në fuqi e kësaj
marrëveshje ndryshoi natyrën e marrëdhënies kontraktuale midis Shqipërisë dhe BE-së, ndërkohë që
hapi perspektivën e antarësimit. Shtyllat kryesore të MSA-së janë: dialogu politik; bashkëpunimi
rajonal; lëvizja e lirë e mallrave, njerëzve, punës dhe kapitalit; përafrimi i legjislacionit; çështjet e
drejtësisë, lirisë dhe sigurisë; politikat e bashkëpunimit; bashkëpunimi financiar; si dhe institucionet.

2. Vleresimi i flukseve te investimeve të huaja direkte në Shqipëri për dy nënperiudhat 2006-2009
dhe 2009-2012.
Në këtë seksion bëhet një përpjekje për vlerësimin e efekteve të integrimit europian në
investimet e huaja direkte në Shqipëri. Teorikisht, anëtarësimi i ardhshëm në BE presupozon se
Shqipëria duhet të ketë një rritje afatmesme relativisht më të lartë, sepse procesi i integrimit është
argumentuar se sjell rritjen e eficiencës së investimeve. Pra, teksa Shqipëria i afrohet BE-së, duhet të
shohim rritje më të lartë të investimeve, qofshin ato të huaja apo vendase.
Vihet re qartë se në rastin e Shqipërisë ka një rritje të ndjeshme të nivelit të Investimeve të
Huaja Direkte pas hyrjes në fuqi të MSA-së. Kështu, pavarësisht efekteve të krizës ekonomike, IHD-të
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u rritën në 10.21% e PBB-së pas vitit 2009. E njëjta gjë vihet re dhe në rastin e Maqedonisë ku IHD-të
thuajse u dyfishuan pas vitit 2005. Gjithësesi, me përjashtim të Shqipërisë, të gjitha vendet e rajonit
përjetuan rënie të IHD-ve gjatë periudhës 2009-2012. Rritja e IHD-ve në Shqipëri nga 6.41% e PBB-së
(para MSA-së) në 10.21% (pas MSA-së) eshte një shenjë se integrimi europian ka nxitur investimet
në Shqipëri.
Tabela 1. Flukset e investimeve te huaja direkte ne Shqiperi ne % te PBB.

Burimi: Banka Botërore
3.Remitancat dhe IHD gjatë 2002-2013
Në fund të vitit 2013, investimet e huaja direkte shënuan vlerën maksimale të 10 viteve të
fundit, duke arritur në 923 milionë euro. Rritja shënon një kthesë pozitive për IHD pas rënies së
vazhdueshme në vitet e fundit. Nga ana tjetër, dërgesat e emigrantëve, remitancat kanë zbritur me
shpejtësi. Gjatë 2013-ës, remitancat u ulën në 500 milionë euro, duke shënuar vlerën më të ulët të
10-viteve të fundit. Kjo konfirmon rënien e kontributit të dërgesave të emigrantëve në ekonominë
vendase, në kushtet kur kriza ekonomike në Europë, ka ulur ndjeshëm të ardhurat e tyre.
Grafiku 1. Remitanca dhe IHD

Burimi: Banka e Shqipërisë
Nga të dhënat rezulton se remitancat kanë shënuar vazhdimisht rënie, ndërkohë që investimet e
huaja direkte kanë patur një performancë më pozitive.
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Grafiku 2. % qe zene Remitancat ne IHD

Burimi: Banka e Shqipërisë
Në një hark më të gjatë kohor prej dhjetë vitesh 2002-2012, raporti i këtyre dy vlerave
paraqitet tepër interesant. Në 2002-2006, investimet e huaja direkte qëndronin në vlerë inferiore
kundrejt dërgesave nga emigrantët. Në këtë katërvjeçar emigrantët sillnin në atdhe 3 – 4.5 herë më
shumë euro seç sillnin investitorët e huaj direkt. Viti 2006-2013 është vit me rritje progresive të
vlerave të investimeve të huaja direkte. Ky hark kohor shënon një moment pozitiv për ekonominë
vendase. Duke bërë këtë lloj analize krahasuese, se si pozicionohen remitancat kundrejt IHD-ve
hulumtohet me kujdes roli i secilit tregues dhe i të dyve sëbashku në ekonominë e brendshme.
4.Të Ardhurat Buxhetore të Shqipërisë Krahasuar me Vendet e Rajonit
Të ardhurat buxhetore përfaqesojnë të ardhurat e një vendi nga taksat dhe tatimet për kryerjen
e investimeve dhe shpenzimeve nga ana e institucioneve publike. Diferenca midis shpenzimeve
buxhetore dhe të ardhurave jep defiçitin buxhetor. Në rastin e Shqipërisë, të ardhurat buxhetore për
2009 ishte rreth 299 miliardë lekë ose 26% e PBB-së. Krahasuar me vendet e rajonit Shqipëria
paraqitet si më poshtë:
Grafiku 3.Te ardhurat buxhetore ndaj GDP (%)

Burimi: FMN
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Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, Shqipëria ka të ardhurat buxhetore ndaj PBB-së më
të ulta në rajon. Ndërkohë në vend të parë renditet: Bosnja dhe Hercegovina (46%) e ndjekur nga
Mali i Zi (43%), Serbia (39.5%), Kroacia (38.7%), Greqia (36.9%), Turqia (39.7%), Maqedonia (30.3%)
dhe Kosova (29.7%). Duke bërë një analizë kohore, vihet re se vendi me uljen më të madhe të të
ardhurave buxhetore gjatë dhjetëvjecarit të fundit është Greqia, ndërsa vendi me rritjen më të
madhe është Kosova.Të ardhurat buxhetore bazohen në tatimet dhe taksat e mbledhura nga një
shtet gjatë një periduhe kohore të caktuar. Ato ndikohen nga niveli i tatimeve dhe nga aftësia e
shtetit për t’i mbledhur këto tatime dhe për të ulur evazionin fiskal.
5.Shpenzimet Buxhetore të Shqipërisë Krahasuar me Vendet e Rajonit
Shpenzimet buxhetore përfaqsojnë investimet dhe shpenzimet e kryera nga ana e institucioneve
publike duke përdorur mjetet e siguruara nga të ardhurat buxhetore. Diferenca midis shpenzimeve
buxhetore dhe të ardhurave jep defiçitin buxhetor.Në rastin e Shqipërisë, shpenzimet buxhetore për
2009 ishin rreth 379 miliardë lekë ose 33% e PBB-së.Krahasuar me vendet e rajonit Shqipëria
paraqitet si më poshtë:
Grafiku 4.Te ardhurat buxhetore ndaj GDP (%)

Burimi: FMN
Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, Shqipëria ka shpenzimet buxhetore ndaj PBB-së më
të ulta në rajon. Ndërkohë në vend të parë renditet: Greqia (50.4%) e ndjekur nga Bosnja dhe
Hercegovina (50%), Mali i Zi (47%), Serbia (44%), Kroacia (42%), Turqia (37%), Maqedonia (33%) dhe
Kosova (31%).Duke bërë një analizë kohore, vihet re se vendi me uljen më të madhe të shpenzimeve
buxhetore gjatë dhjetëvjecarit të fundit është Bosnje Hercegovina, ndërsa vendi me rritjen më të
madhe është Kosova.Shpenzimet buxhetore të një vendi financohen kryesisht nga të ardhurat
buxhetore si dhe nga borxhi apo privatizimet e objekteve publike. Përgjithësisht të ardhurat dhe
shpenzimet buxhetore duhet të ndryshojnë në mënyrë proporcionale, në mënyrë që të evitohet
marrja e borxhit në nivele jo optimale.
6.Tatimi mbi Vlerën e Shtuar TVSH në Shqipëri dhe vendet e rajonit
TVSH-ja zbatohet si një tatim në përqindje mbi çmimin e mallrave dhe shërbimeve. Shkalla
standarde e tatimit mbi vlerën e shtuar në RSH është 20%. Megjithatë ligji parashikon si përjashtime,
ashtu edhe shkallë zero për TVSH-në, për produkte dhe shërbime të caktuara. Ky ligj nuk parashikon
norma të reduktuara të shkallës së TVSH-së.Nëse do të krahasonim vendin tonë me vendet e tjera të
rajonit, për sa i përket shkallës së TVSH-së, shohim që është Kroacia e cila ka shkallën më të lartë të
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saj prej 25%. Pas Kroacisë vjen vendi ynë, Bullgaria dhe Serbia që aplikojnë të njëjtën shkallë të
TVSH-së, prej 20%. Kosova është vendi i cili ofron shkallën më të ulët të tatimit mbi vlerën e shtuar,
me vetëm 16%.
Grafiku 5. Shkalla standarte e TVSH-se (%)

Burimi: Komisioni Europian
7.Rast Studimi: Te ardhurat buxhetore ne Shqiperi gjate viteve 2014-2015
Të ardhurat totale të buxhetit të shtetit përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme
tatimore, jo tatimore dhe ndihmat e dhëna nga qeveritë e shteteve të huaja apo donatorët.Të
Ardhurat Buxhetore kanë pasur një trend në rënie në vitet 2012-2013. Ky tregues është përmirësuar
ndjeshëm në vitin 2014, ku të ardhurat buxhetore ishin 366,7 miliard lekë, me një rritje prej 12%
krahasuar me vitin 2013. Viti 2014 përfaqëson edhe vitin në të cilin janë mbledhur më shumë të
ardhura në buxhet. Ndersa të ardhurat buxhetore për vitin 2015 arrijnë në 414,5 miliard lekë, pra
rreth 13% më shumë se në vitin 2014.
Grafiku 6. Vlera e te ardhurave buxhetore

Burimi: Ministria e Financave
7.1 Pesha ndaj totalit te te ardhurave buxhetore, 2014
Në vitin 2014, të gjithë zërat përbërës të të ardhurave buxhetore kanë pësuar rritje në vlerë
absolute krahasuar me vitin 2013, me përjashtim të të ardhurave nga: tatimi mbi të ardhurat
personale; taksa mbi biznesin e vogël; të ardhurat për kompensim në vlerë të pronarëve dhe të
ardhura buxhetore nga transferimi i fitimit nga Banka e Shqipërisë. Të ardhurat nga taksa mbi
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biznesin e vogël dhe të ardhurat nga tranferimi i fitimit të Bankës së Shqipërisë paraqiten në vlera
rënëse edhe në vitin 2015. Po ashtu, për vitin 2015, vlera në rënie parashikohen edhe për të
ardhurat nga sigurimet shoqërore dhe dividenti. Te ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH
janë një zë i rëndësishëm i të ardhurave buxhetore. Në vitin 2014 u mblodhën rreth 11% më shumë
të ardhura sesa në vitin 2013.Të ardhurat nga akcizat janë një tjetër zë i rëndësishëm në të ardhurat
buxhetore, i cili paraqet vlera rritëse përgjatë viteve 2013-2014 dhe në vitin 2015. Në vitin 2014 u
mblodhën 7.2% më shumë të ardhura nga akciza sesa në vitin 2013, ndërsa në vitin 2015 jane
mbledhur rreth 26.5% më shumë se në vitin 2014.Te ardhurat nga tatimi mbi fitimin kane pesuar nje
rritje prej 10% ne 2015.Të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale në vitin 2013 shënuan
vlerën e tyre më të lartë që prej vitit 2004. Në vitin 2014 pati një rënie të këtyre të ardhurave me
2.4% krahasuar me vitin 2013. Por për vitin 2015 kemi një rritje me 22.4% e këtyre të ardhurave.
Shkalla e tatimit do te jete 15% dhe jo 10% siç është aplikuar deri në fund të vitit 2014.
Grafiku 7. Pesha ndaj totalit te te ardhurave buxhetore 2014

Burimi: Ministria e Financave
Të ardhurat nga taksat nacionale dhe të tjera paraqiten në trend rritës, 31% ne 2015.Të
ardhurat nga taksat doganore kanë pësuar rritje në vitet 2013-2014. Edhe për vitin 2015 është një
rritje e këtyre të ardhurave me 5.2% krahasuar me vitin 2014.
Grafiku 8. Pesha ndaj totalit te te ardhurave buxhetore 2015

Burimi: Ministria e Financave
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Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë dhe të ardhurat nga taksat lokale paraqiten në vlera
rritëse në vitet 2013-2014 ashtu si dhe për vitin 2015. Të ardhurat nga taksa mbi biznesin e vogël ka
pësuar rënie si në vitet 2013-2014 -2015.Pesha që zënë të ardhurat nga biznesi i vogël në të ardhurat
buxhetore është shumë e vogël, në shifra nën 1%. Në vitin 2014, të ardhurat nga sigurimet
shoqërore kanë pësuar një rritje me 20% krahasuar me vitin 2013. Për vitin 2015 tregojnë një ulje të
të ardhurave nga sigurimet shoqërore me 2,4 miliard lekë kundrejt 2014-ës. Të ardhurat nga sigurimi
shëndetësor paraqiten në vlera rritëse si në buxhetin faktik të viteve 2013-2014, ashtu edhe në vitin
2015.Në vitin 2014, të ardhurat nga ndihmat kanë pësuar një rritje me 76% krahasuar me vitin 2013,
po sërish pesha e këtyre të ardhurave ndaj totalit mbetet shumë e vogël.

Përfundime
1. Rritja e investimeve te huaja direkte dhe vendase.
2. Rritja e eficiencës dhe e konkurueshmërisë së ekonomisë shqiptare.
3. Përmirësim i klimës së biznesit si dhe lehtësim të procedurave dhe mekanizmave të
rregjistrimit.
4. Treg financiar më i sigurt dhe më i qendrueshëm.
5. Kushte konkurruese të barabarta për të gjithë.
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Redukcije nastanka ili posledica hazardnog rizika
Reduction of forming or consequences of hazardous risk
Msc Azemović Rešad,
Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad,
Apstrakt
Ublažavanje, ponekad poznato i kao prevencija ili umanjenje rizika, često se smatra „kamenom
temeljcem procesa upravljanja rizikom“. Dok se ostale tri komponente upravljanja rizikom
(priprema,odgovor i oporavak) izvršavaju ili kao reakcija na nastalu štetu ili u iščekivanju njenih
posledica. Ublažavanjem, tražimo način da redukujemo verovatnoću nastanka ili posledice štete
(hazarda) pre nego što se ona dogodi. U radu će biti date neke od opcija ublažavanja, koje će imati
za posledicu smanjenje rizika kojima su u manjoj ili većoj meri izložene sve društvene zajednice.
Ključne reči: ublažava
nje, opcije ublažavanja, rizici, menadžeri rizika
Abstract:
Mitigation, sometimes known as the prevention or reduction of risk, is often considered
"cornerstone of the risk management process." While the other three components of risk
management (preparation, response and recovery) are carried out or as a reaction to the damage or
in anticipation of its consequences. Mitigation, we seek a way to reduce the likelihood of damage or
consequences (hazard) before it happens. The paper will provide some of the mitigation options,
which will have the effect of reducing the risks that are more or less exposed to all of the community.
Key words: mitigation, mitigation options, risks, risk managers

Uvodna razmatranja
Ublažavanje nije ni u kom slučaju jednostavno rešenje problema hazarda. Zbog velikog
broja poteškoća vezanih za proces ublažavanja, tek je u poslednjih nekoliko decenija
prepoznat njegov pun potencijal. Merenja u procesu ublažavanja znaju da budu skupa,
vremenski zahtevna i u nekim slučajevima društveno neprihvatljiva. Ona skoro uvek sa
sobom nosi svojevrstan rizik i, isto tako, često ne daju očekivane rezultate. U mnogim
situacijama nije lako pridobiti političku volju a i javnost nije dovoljno zainteresovana kako bi
se stvorile životne promene neophodne da bi ublažavanje uspelo. Šta više, ublažavanje se
već tradicionalno doživljava kao luksuz bogatih nacija, gde ga većina smatra nedovoljno
važnim i finansijski nedostupnim zbog mnogo bitnih i konkretnih problema.
Kako je praksa primene sve prisutnija u svetu, kako bogatim tako i u zemljama u
razvitku, ublažavanja se javlja kao značajno sredstvo smanjenja posledica različitih vrsta
nepogoda. Internacionalna decenija za smanjenje prirodnih katastrofa, i naknadna
Internacionalna strategija za smanjenje katastrofa su uvažile njen značaj. Nakon cunamija u
Aziji , 2004. godine koji je za posledicu imao preko 120.000 izgubljenih života, utvrđeno je da
bi jednostavni sistem za rano upozorenje, kakvi se koriste u mnogim zemljama širom sveta,
sprečili ovako značajan gubitak ljudskih života. Očito, rešenje postoji, međutim, problem je u
samoj implementaciji.
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1. Šta predstavlja ublažavanje
Ublažavanje se definiše kao bilo koji održivi napor preduzet da se smanji rizik od hazarda,
preko smanjenja verovatnoće i/ili posledične komponente hazardnog rizika 51 . Drugim rečima
ublažavanje teži da umanji verovatnoću nastanka hazarda ili da umanji negativne efekte ukoliko do
hazarda dođe.
Svaki hazard je jedinstven po efektima na ljude kao i po efektima na prirodne i veštačke sredine. Isto
tako, za svaki hazard se vezuje jedinstven set opcija ublažavanja između kojih menadžeri rizika mogu
da izaberu one koji su već u potpunosti razvijeni ili one koji tek treba da se razviju. Svaka od ovih
opcija ima “svoju cenu” , nivo izvodljivosti baziran na osnovu nekoliko faktora, očekivani procenat
uspešnosti za smanjenje rizika. Koju metodu, ako uopšte i jednu, će menadžer rizika izabrati će u
potpunosti zavisiti od ovih i dijapazona drugih faktora, uključujući i novčana sredstva na
raspolaganju, očekivane socijalne i fizičke posledice ovakvih metoda, kao i receptivnost geografske
sredine nad kojom se ove mere sprovode.
Nakon identifikacije i analize, rizik se može ocenjivati kako bi ustanovili metode koje će se
primenjivati. Kao deo ovog procesa, identifikuju se tehnike ublažavanja (ili razvijaju nove ukoliko za
specifičan rizik odgovarajuće ne postoje) i uzimaju na razmatranje na osnovu njihovih mogućnosti da
smanje ili eliminišu verovatnoću nastanka hazarda ili posledice. I ako je istina da se većina rizika
može umanjiti preko odgovarajućeg procesa ublažavanja, ovakvi napori najčešće postaju sve skuplji
kako se nivo smanjenja rizika, povećava. Zato, u zavisnosti od prirode rizika, nekoliko različitih
alternativnih procesa ublažavanja će se morati razmotriti i primeniti kako bi se osiguralo
sveobuhvatno ispitivanje odnosa cene i koristi.
2. Prepreke ublažavanja
Ublažavanje se još ne vrši u praksi do svog maksimuma. Iako postoji potencijal da se smanji
rizik od opasnosti širom sveta kroz različite mere ublažavanja, na putu tome stoje, između ostalih, i
ozbiljne prepreke. Prva i najbitnija prepreka su troškovi. Projekti ublažavanja mogu biti skupi. Iako
vlade možda imaju resurse da izvedu čak i veoma skupe projekte ublažavanja oni biraju da to ne rade
zarad trošenja para na programe koje smatraju bitnijim. Realnost je da vlade održavaju ograničene
fondove radi podrške u razvoju i mnogi smatraju opasnosti slučajnim događajima koji se ne moraju
ostvariti. Prilikom nacrta budžeta favorizuju se programi koji zahtevaju redovno finansiranje, poput
vojske, obrazovanja, ekonomije i infrastrukture.
Druga prepreka su niski nivoi političke podrške iliti „uloga“. Bitno je da političari održe svoje
visoko kotiranje u javnosti tako da imaju tendenciju da preferiraju projekte koji povećavaju njihov
status u odnosu na riskantne poduhvate od kojih možda neće imati kratkoročne koristi. Ublažavanje,
koje se često sprovodi u periodima gde ne postoji neposredna pretnja i koja može zahtevati
određeni nivo požrtvovanja ili truda se može teško „prodati“ lokalnim političarima. Ubeđivanje
lokalnih donosioca odluka u potrebi da se sprovedu mere ublažavanja je ključno u pokretanju
projekta.
Sociokulturalna pitanja su treća potencijalna prepreka. Mere ublažavanja gotovo uvek imaju
za rezultat neku vrstu promene, bilo da se radi o mestu (lokaciji), praksi ili fizičkoj građevini. Ljudi i
kulture mogu pridavati značenje tim faktorima i opirati se bilo kakvom projektu koji uključuje
promenu koju oni smatraju nepoželjnom. Menadžeri rizika koji nisu svesni ovih sociokulturalnih veza
će verovatno preduzeti mere ublažavanja koje ne uzimaju u obzir ova bitna pitanja, osuđujući time
svoje projekte na propast pre nego što ih započnu.
Percepcija rizika je četvrta velika prepreka ublažavanja. Na koji način ljudi vide opasnost koja im preti
će igrati bitnu ulogu u onome što rade da je spreče i u tome koliko su spremni da se žrtvuju da bi je
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izbegli. Prvo, opasnost mora biti prepoznata. Drugo, dve komponente rizika tj. posledica i
verovatnoća se moraju na pravi način shvatiti. Treće, mora postojati uverenje da se rizik od
opasnosti može smanjiti. Netačnost u bilo kojem od ova tri područja brzo mogu da upropaste trud da
se izvrši ublažavanje.
3. Opcije ublažavanja
U razmatranju opcija za ublažavanje rizika od hazarda, napomenućemo neke (opcije), kojima
treba da se menadžeri rizika rukovode a koji će za posledicu imati pozitivan efekat ublažavanja rizika
u društvenoj zajednici52: smanjenje verovatnoće rizika, smanjenje posledice rizika, izbegovanje rizika,
prihvatanje rizika i transfer i raspodela rizika.
3.1. Smanjenje verovatnoće rizika
Verovatnoću manifestacije mnogih hazarda je moguće umanjiti. Smanjenje rizika od ovakvih
hazarda se vrši kroz smanjenje verovatnoće manifestacije. Naravno, za neke hazarde kao što su
uragani, ovakve intervencije, očigledno, još uvek nisu tehnički izvodljive (uprkos mnogim pokušajima
da se dokaže suprotno, kao što je predlog da se detonira nuklearno oružje u srcu uragana). U slučaju
ostalih hazarda, kao što je izlivanje reka iz svojih korita, postoji nekoliko načina ublažavanja na
raspolaganju menadžerima rizika, uključujući prirodne i veštačke nasipe, otkupe imanja svaki sa
svojim prednostima ali i pratećim rizicima.
Ove mere smanjenja verovatnoće hazarda imaju mnogo veću primenu nad tehnološkim i
namerno izazvanim hazardima, jer su i sami rezultat delovanja čoveka. Na primer, kamioni sa
višestrukim prikolicama, razvijenim za transport robe, učestvovali su u mnogo više saobraćajnih
nesreća, nego kamioni sa jednom prikolicom. Zabranom upotrebe ovih prikolica, momentalno bi se
smanjio rizik verovatnoće. Obzirom da nije izvodljivo da “odlučimo” da nemamo prirodne hazarde,
ovo ipak možemo da uradimo za ostale oblike hazarda. Mere ublažavanja namenjene za smanjenje
rizika verovatnoće najčešće nisu fizičke prirode, ali postoje izuzeci.
3.2. Smanjenje posledica
Drugi osnovni cilj koji menadžeri rizika pokušavaju da ostvare ublažavanjem, jeste smanjenje
uticaja pojave hazarda na ljude, strukture, okruženje i kombinaciju istih. Mere ublažavanja koje se
odnose na posledice hazarda daju predpostavku da će se hazard desiti sa određenim intenzitetom ili
jačinom i oni osiguravaju tj. obezbeđuju da su date strukture, populacija, sistemi i drugi subjekti, u
mogućnosti da se odupru ovakvim događajima bez negativnih posledica. Ponovnim osvrtanjem na
primer uragana, možemo videti da je mnogo veća šansa za uspešno izvršenje ublažavanja kada se
menadžeri rizika posvete posledicama ovih hazarda. Mehanizmi koji omogućuju strukturama da se
izdignu iznad udarnih talasa oluje i bolje ih obezbeđuju od jakih vetrova, skloništa za ugroženo
stanovništvo i regulative koji umanjuju akcije i aktivnosti u visoko rizičnim područjima, značajno
doprinose smanjenju posledica od uragana.
Većina hazarda imaj jednu ili više opcija za smanjenje posledica rizika, što se ne može uvek
reći za smanjenje verovatnoće rizika. Za prirodne katastrofe, ove mere su najčešće fizičke prirode i
odnose se na učvršćivanje struktura i sistema i poboljšanje zaštite ljudi. Za tehnološke hazarde,
smanjenje posledica se u većini slučajeva odnosi na razvijanje primarnih i rezervnih sigurosnih mera,
lokalizaciju i sisteme sanacije. Smanjenje posledica namernih hazarda, pogotovo terorizma, su još
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uvek u početnim fazama razvoja iako je poslednjih godina drastično povećan intenzitet istraživanja i
razvoja usled globalne zabrinutosti od terorizma koje još i uključuju oružja masovnog uništenja.
3.3. Izbegavanje rizika
Rizici nekih hazarda su ipak toliko veliki da i sa delimičnim smanjenjem njihove verovatnoće ili
posledice, ishodi budu i dalje neprihvatljivi. Za ove rizike, jedino totalno izbegavanje se uzima u obzir,
to možemo postići jedino redukovanjem verovatnoće ili faktora posledice na nulu. Jednog dana,
buduća otkrića će nam možda dozvoliti upravljanje ovakvim hazardima, tako da ona mogu biti u
granicama prihvatljivog, ali za sada, ovakve metode ublažavanja ili ne postoje ili su neopravdano
skupa53.
Totalno izbegavanje rizika za prirodne hazarde po pravilu podrazumeva uklanjanje svih ljudi i
struktura iz rizičnih područja. Ovakve mere su podrazumevano nerealne za hazarde koje imaju
geografski veliko područje delovanja. Naravno, civilizacije su nastojale da izbegnu naseljavanje ovako
rizičnih područja – što nam kroz istoriju dokazuje nedostatak razvoja u surovim i opasnim područjima
kao što je Antartik. Izbegavanje rizika može biti moguće za ostale hazarde za koje rizik nije toliko
sveobuhvatan i može biti mapiran po regijama. Na primer, programi otkupa imanja za cilj imaju da
fizički uklone sve strukture unutar poplavnog područja i zatim zabrane sve buduće izgradnje na tom
zemljištu.
Izbegavanje rizika se najčešće primenjuje u tretiranju tehnoloških katastrofa, gde je
prihvatljivost rizika predmet velikog kritičkog razmatranja u društvu. Na primer, nakon čuvene
nesreće nuklearnog reaktora 1979. na “Three Mile” ostrvu, izgradnja ni jednog novog reaktora nije
odobrena u SAD. U slučaju prirodnih katastrofa, implementacija mera za izbegavanje rizika u
područjima koja su već naseljena, može biti veoma teška kako zbog socijalno-kulturoloških tako i
pravnih pitanja. Ublažavanje putem izbegavanja rizika često pogađa čitave zajednice, svakodnevni
način i kvalitet života je barem redukovan, a socijalna i kulturološka dešavanja poremećena. Ovakve
mere se neretko sprovode uz otpor zajednice, a na kraju često bivaju nasilno implementirane od
strane državnih organa.
3.4. Prihvatanje rizika
Za određene hazarde, menadžeri rizika, kao i društvo i njihove individue, će razmotriti
određene rizike kao prihvatljive, takvi kakvi su. Može se ustanoviti da svako dalje redukovanje rizika
je ili previše skupo ili nepotrebno. Nekoliko razloga nas navodi na ovakav zaključak.
Kao prvo, svaku zajednicu, zemlju ili regiju pogađa niz hazarda sa kojima se mora nositi i
nesumnjivo je da su fondovi za tretiranje ovih hazarda ograničeni. Određene rizike, dokazano
analizama o isplativosti njihovog tretiranja, je bolje zanemariti, tako da fondovi koji bi inače bili
iskorišćeni za njih budu preusmereni na ostale rizike za koje će umanjivanje rizika dati veće rezultate.
Kao drugo, neke mere za redukciju rizika će zasigurno rezultirati sa jednom ili više
nepoželjnih posledica. Ove sekundarne posledice, prosto, mogu biti smanjenje nekog zadovoljstva
koje egzistira zbog samog hazarda, ili kao direktan rezultat mera ublažavanja, posledice mogu biti
jednostavno nepoželjne (u tom slučaju, sekundarne posledice se smatraju štetnim ili nepoželjnijim
nego posledice samog rizika). Kao treće, razlog zbog kog se primenjuje prihvatanje rizika može biti
povezan sa socijalno-kulturološkim modelima. Mnoge kulture se poistovećuju sa određenom
lokacijom ili mestom i radije bi se suočile sa određenim rizikom nego dopustile tu lokaciju radi
sigurnije alternative. Određena religiozna shvatanja navode ljude da prihvate rizik kao volju neke
više sile koja je van njihove kontrole, a ne kao pojavu koju je moguće izbeći. Ovi razlozi predstavljaju
teške prepreke za menadžere rizika54.
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Za razliku od izbegavanja rizika, prihvatanje rizika se retko smatra luksuzom. Na primer, Japan, troši
preko 2 milijarde dolara godišnje na projekte vezane za ublažavanje rizika (UNPD, 1994,). U većini
slučajeva, prihvatanje rizika se primenjuju ne onda kada nam redukcija i izbegavanje nisu na
raspolaganju već kada su nam finansijski neprihvatljivi. Razumljivo, prihvatanje rizika se najčešće
javlja kod siromašnih nacija koje moraju da prihvate ovakve odluke zbog nedostatke sredstava.
3.5. Transfer i raspodela rizika
Poslednji cilj ublažavanja o kom se najviše diskutuje jeste transfer i raspodela rizika. Iza ovog
cilja stoji koncept da se rizik ustvari ne redukuje, već se njegove posledice ili verovatnoća
raspodeljuju na veću grupu ljudi tako da svaki trpi prosek ovih posledica (posledice u principu mogu
biti veće ili manje nego što bi bile bez učestvovanja u ovim merama).
Transfer rizika se najčešće sprovodi kroz osiguranje ili internacionalno reosiguranje.
Osiguranje smanjuje finansijske posledice nastale hazardom tako što eliminišu finansijski gubitak
imovine. Osiguravači naplaćuju premiju, izračunatu pomoću očekivane frekvencije nastanka hazarda,
odnosno posledica, što nam garantuje povraćaj sredstava u slučaju nastanka osiguranog slučaja.
Znači, cena posledica ovih katastrofa se deli na sve učesnike (“raspoređena” je) putem uplata od
njihovih premija. Ugroženi ovim posledicama i oni koji to nisu, plaćaju iste premije i ovim
zajedničkim fondom sakupljenim od ovih premija, zajedno nose teret ovih katastrofa.
Osiguranje kao jedna od opcija ublažavanja prate brojne kontraverze. Oblici raspodele rizika
koji ne uključuju osiguranje takođe postoje, takvi su diverzifikacija useva i suvišnost u sistemima
održavanja života.
Mnogo direktnije mere za transfer i raspodelu rizika su česte u zemljama koje su još u fazi
razvijanja, gde neformalni dogovori postoje unutar određenih socijalnih grupa kako bi se namirile
potrebe žrtvi unutar ovih grupa. Česta praksa je raspodela hrane, kojom se osigurava da svi članovi
zajednice imaju dovoljno da jedu uprkos sezonskim ili neočekivanim smanjenjem njihovih useva.

Zaključak
Ublažavanje, kao jedna od faza upravljanja rizikom ni u kom slučaju nije jednostavno
rešenje svih problema koje sa sobom nose katastrofalni dogadjaji. Veliki broj poteškoća
vezanih za implementaciju i sprovođenja procesa ublažavanja, dovelo je do toga da je tek u
poslednjih nekoliko decenija prepoznat njegov pun potencijal. Merenja u procesu
ublažavanja znaju da budu skupa, vremenski zahtevna i u nekim slučajevima socijalno
neprihvatljiva. Ova merenja skoro uvek sa sobom nose određen rizik i, isto tako, često ne
daju očekivane rezultate, što dodatno uliva nepoverenje u čitav proces ublažavanja.
U mnogim situacijama nije lako pridobiti političku volju a i pažnju javnosti kako bi se
stvorili neophodni uslovi i promene životne sredine da bi ublaženje uspelo. Kako je praksa
primene ublažavanja sve prisutnija u svetu, kako u bogatim tako i u zemljama u razvitku,
ublažavanje se javlja kao značajno sredstvo smanjenja posledica različitih vrsta nepogoda.
Utvrđeno je da bi jednostavni sistem za rano upozorenje, kakvi se koriste u mnogim
razvijenim zemljama širom sveta, sprečili značajan gubitak ljudskih života u katastrofalnim
nepogodama koje su zadesile svet (na primer cunami u Aziji 2004. godine).
Ublažavanje se tradicionalno posmatralo kao luksuz bogatih nacija. Poteškoće u
implementaciji, podizanje svesti ljudi i državnih institucija, problemi većeg prioriteta, samo
su neke od prepreka. Ipak, kroz unilateralnu, multilateralnu, i neprofitnu finansijsku i
tehničku pomoć, mnoge od siromašnijih nacija sveta počinju ne samo da prepoznaju koristi
ublažavanja, već i da sami imaju koristi od njegovog praktikovanja.
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Komunikimi në Bashkëpunimin Policor Ndërkombëtar
Ajdin Mborja,
Akademia e Sigurisë, Fakulteti Hetimit të Krimit, Tiranë, ajdin.mborja@asp.gov.al
Abstrakt
Jetojmë në një kohë ku Siguria Kombëtare është një nga preokupacionet kryesore të çdo shteti e
kombi. Këtu nuk flitet vetëm për ndryshime kufinjsh; edhe probleme të tjera madhore kërcënojnë sot
këtë siguri. Terrorizmi, krimi organizuar, krimet kibernetike, trafiqet e ndryshëm, etj, janë bërë me
kohë fusha përgjegjësie të institucioneve më prestigjioze dhe intrigojnë gjithnjë e më tepër elitat
intelektuale të çdo kombi.
Asnjë shtet i vetëm në arenën ndërkombëtare, pavarësisht fuqisë, kapaciteteve njerëzore e t
eknologjike, nuk është më në gjendje të mbrohet ose të jetë i paprekshëm nga efektet e kërcënimeve
bashkëkohore.
Në realitetet e sotme, vendin kryesor në fushën e sigurisë, e ka zënë siguria bashkëpunuese.
Duke e kanalizuar konceptin e sigurisë bashkëpunuese në fushën e policisë, kjo temë synon të
japë disa koncepte për rrolin dhe mënyrën e komunikimit në proçesin e bashkëpunimit policor
ndërkombëtar.
Komunikimi është një nga shkencat që përparon me hapa mjaft të shpejtë. Përshtatja e çdo elementi
të tij në fushën e bashkëpunimit policor, është një nga garancitë e padiskutueshme të realizimit të
objektivave dhe përmbushjes së misionit. Në këtë proçes, përqasja dhe përshtatja sa më e mirë e
secilit element po çon drejt një formësimi gradual të strategjisë së integruar të komunikimit.
Fjalë kyçe: Siguria Kombëtare; trafik; sigurisë bashkëpunuese; bashkëpunimit policor ndërkombëtar;
Komunikimi formal dhe informal ; strategjisë së integruar; siguri bashkëpunuese.
Hyrje
1. Roli komunikimit në proçesin e bashkëpunimit policor
Për të siguruar gjithë këtë lloj marrëdhënie siç është bashkëpunimi policor, rrol mjaft të
rëndësishem ka komunikimi. Sondazhet apo pyetsoret tregojnë që një nga çështjet që shtrohet sot
me forcë për mbarevajtjen e organizatës, është komunikimi. Pak rëndësi ka nëse konteksti ndryshon:
ajo ç`ka nuk ndryshon është nevoja e gjithësecilit për të komunikuar më mirë dhe për të qenë sa më
efektiv në këtë art që është çelësi i ndërtimit të marrëdhënieve njerëzore dhe çelëesi i suksesit të
ardhshëm.55
Komunikimi është proçesi i dërgimit dhe marrjes së mesazheve (shkëmbim informacioni)
midis të paktën dy personave, i cili fillon kur një person dëshiron të komunikojë me një tjetër.56
Analizat e këtij shkëmbimi tregojnë që komunikimi është një proçes i dyanshëm që konsiston në
lidhjen e njëpasnjëshme të disa elementëve te cilat, ashtu si dhe në fushat e tjera, i gjejmë të
mëshiruar edhe në komunikimin policor përmes organizatave policore.
Komunikimi mbështetet fort në dy linja kryesore që janë kultura dhe strategjia.
Vetë kultura është një kontekst në të cilin studiohet komunikimi.57
Çdo shtet apo komb ka kulturën e vet, ashtu dhe një organizatë policie ka kulturën e vet e cila është
brenda kontekstit të kulturës kombëtare.Por në rastin e marrëdhënieve policore ndërkombëtare,
komunikimi, pra dhe vektori i tij i lidhur me kulturën kombëtare, detyrohet të dalë jashtë kësaj të
fundit duke iu përshtatur formatit ndërnacional.Në këtë aspekt, kultura është fenomen i cili
ndryshon posa kapërcejmë kufinjtë nacionalë.
55

ITAP, seksioni I 13-te I trainimit, Tirane 1998, Aftesite Menaxhuese, f.3.
ITAP, seksioni I 13-te I trainimit, Tirane 1998, Aftesite Menaxhuese, f.5.
57 Ruse.Mj; Ruse.S, Komunikimet afariste, Universiteti “Victory”, Prishtine 2008, f.13-15
56
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Ky proçes i evoluimit të kulturës, paraprihet nga një ndryshim i mentalitetit dhe një përshtatje
të tij me mentalitetin europian e më gjerë në këtë fushë. Në “Strategjinë e Policisë Shtetit 20072013” u përcaktua se një nga shtyllat themelore të realizimit të prioriteteve është “Ndërtimi i
partneritetit”. Për realizimin e saj, si pikë e parë është cilësuar shprehimisht “Ndryshimi i
mentalitetit të Policisë Shtetit në funksion të rritjes së partneritetit”58
Strategjia është një linje mjaft e rëndësishme ku mbështetet komunikimi.
Atëherë, edhe strategjia komunikuese, në kontekst të bashkëpunimit policor ndërkombëtar, duhet
të ndërtohet në atë mënyrë, që t’i shërbejë realizimit të këtij prioriteti.
Kjo pikë, është mjaft mirë e përcaktuar në dokumentin e mësipërm, duke u cilesuar
nominalisht “Partneritet i orientuar nga problemi” ku shprehimisht, një nga shtyllat e realizimit është
nëpërmjet “Vendosjes së linjave të komunikimit: 59
Në fushën policore, gjithmonë në kuadër të bashkëpunimit, komunikimi shtrihet si në
marrdhëniet organizatë drejtuese - organizatë periferike (për ilustrim Interpol-i me zyrat e Interpolit
në shtete të ndryshme), ose në nivele të të njejtit rang (zyrat e Interpolit në shtete të ndryshme me
njëra-tjetrën). Në rastin e parë, në një pjesë të madhe të aktivitetit jemi në rastin e komunikimit në
nivel menazhues (organizata qendrore menazhon politikat e bashkëpunimit, përcakton mënyrat,
mjetet, rrugët, të drejtat, detyrimet etj, të secilës pjesë të organizatës).
Kjo aplikohet për shkëmbimin e informacioneve në fusha sensitive si mund të jenë lufta
kundër terrorizmit, krimit të organizuar, etj.
Gjithashtu aplikohet për ato drejtime ku informacioni që shkëmbehet është mjaft i madh dhe i
përket një game të gjerë të aktivitetit policor në të gjitha vendet. Të tilla mund të jenë përcaktimi,
ndërtimi, aplikimi dhe në fund “imponimi” i përdorimit të sistemeve teknologjike, standarteve,
formateve etj, pra një lloj unifikimi i tyre për të gjitha policitë e shteteve pjesëmarrëse në mënyre që
çdo anëtar të jetë në gjendje të administrojë dhe të përpunojë të dhënat sipas një formati unik në të
gjithë grupin.
2. Disa rregulla bazë dhe aplikimi i tyre në komunikimin policor
Gjatë komunikimit policor, rëndësi të madhe ka zbatimi i disa rregullave bazë të komunikimit. E
rëndësishme është të aplikohen parime komunikimi të caktuara, por që të sigurojnë në total të
ashtuquajturat 7 “C”-të, (Tërësia, Konçiziteti, Konsiderata, Konkretësia, Qartësia, Korrektësia dhe
Kortezia).
Në fushën policore, korrektesia merr rrol parësor dhe del nga konteksi thjesht teknik i një
proçesi komunikimi.
Termi korrektësi nënkupton tre karakteristikat e mëposhtëme:
• Përdorimi i gjuhës së përshtatshme.
• Kontrollimi i saktësisë së shifrave, fakteve dhe fjalëve.
• Ruajtja e etikës dhe estetikës në përgatitjen e materialeve
Më poshtë do tí shtjellojmë në mënyrë më të detajuar.
Përdorimi i gjuhës së përshtatëshme
Realisht gjuha mund të përdoret në tre nivele: formale (zyrtare), informale, dhe popullore (e
përditshme).
-Shkrimi formal është shpesh i ndikuar nga influencat akademike. Një stil i tillë duhet të jetë i
pakundërshtueshëm, me një ton serioz, dhe shpesh mund të përmbajë fjali relativisht të gjata.
-Shkrimi informal është më karakteristik për hartimin e dokumentave të një niveli institucional
më të ulët. Në këtë lloj shkrimi përdoren fjalë të shkurtra, mjaft të përdorshme, dhe te
kuptueshme.
58
59

Strategjia e Policise Shtetit 2007-2013, f.29
Strategjia e Policise Shtetit 2007-2013, f.30
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Në fushën policore, kemi një ndërthurje të dy grupeve të para, por balanca anon më tepër në
shkrimin formal.
Në fushën e bashkëpunimit policor, gjuha popullore duhet shmangur kategorikisht gjatë
komunikimit, sidomos atij shkresor pra gjatë hartimit të shkresave. Përdorimi i fjalëve të
papërshtatshme, gramatika e parregullt, dhe zhargoni popullor shkojnë në linjë të kundërt me
komunikimin efektiv në këtë lloj bashkëpunimi.
Shkrimi informal është më karakteristik për nivelet institucionale më të ulta, ashtu sikundër
ngjet në mesazhet e e-mailit. 60 Gjen zbatim në komunikimet me karakter gjysëmzyrtar e
gjysëmprivat. Sidoqoftë është një formë që sa vjen e humbet zbatueshmërinë e saj dhe nuk është e
mirë të aplikohet.
2.1 Kontrollimi i saktësisë së shifrave, fakteve dhe fjalëve
Në bashkëpunimin policor, një pjesë të madhe të komunikimit e zë transmetimi i shifrave dhe
fakteve. Nga vetë natyra e punës, këto shifra e fakte lidhen direkt ose jo me ngjarje kriminale, me
informacione njohjeje ose operative, me të dhëna për veprimtari kriminale që nga më të thjwshtat e
deri tek ato terroriste.Pra saktësia e tyre duhet të jetë në maksimum pasi pasojat e një gabimi në
dukje të vogel, mund të jenë të paparashikueshme.
Një anë tjetër majft e rëndësishme konsiston në faktin që bashkëpunimi si dypalesh ashtu edhe
shumëpalësh, për vetë natyrën e punës policore, mbështetet edhe nga një lloj besueshmërie midis
palëve, e cila cënohet rëndë në rast se gabohet në shifra, fakte, etj.
2.2 Disa rregulla për paraqitjen e shifrave dhe fakteve janë si më poshtë:
°
°
°

Verifikimi i të dhënave statistikore që disponohen.
Verifikimi dhe rikontrollimi i përfundimeve të arritura.
Evitimi i interpretimeve “sipas dëshirës” të rregullave apo ligjeve që mund të kenë ndikim tek
mesazhi, tek dërguesi apo tek marrësi.
° Leximi i mesazhit nga ana e një personi tjetër (që njeh kontekstin) për të verifikuar më
mirë gabimet e mundshme në fakte dhe shifra.
° Rishikimi i fakteve që mund të kenë ndryshuar me kalimin e kohës.
Duhet të dime që shifrat që ne japim janë të kontrollueshme edhe në rrugë të tjera. Po ashtu duhet
të jemi të vëmendshëm, sipas rastit, edhe në varësi të situatave lokale apo ndërkombëtare.61
Fjalët e Paqarta: Në përgjithësi gjuhët ndryshojnë me kalimin e kohës. Edhe fjalorët e ndryshëm
nuk mund të pasqyrojnë në mënyrë perfekte këto ndryshime dinamike të gjuhës.
Në gjuhë të ndryshme të botës, fjalët kanë kuptim të ndryshëm nga ai që mund të ketë në
gjuhën shqipe.Pra ne mund të kemi përdorur një fjalë të duhur gjatë hartimit të një shkrese në
gjuhën shqipe, por gjate proçesit të përkthimit, duke iu përmbajtur vetëm fjalorëve, mund të
tjetërsojmë sensin e fjalës e për rrjedhojë të gjithë fjalisë.
Për këtë arsye, në bashkëpunimin ndërkombetar, është bërë dhe njëfarë standartizimi i
termave të përdorur, po ashtu dhe një përcaktim i gjuhës që do të përdoret gjatë ketij proçesi.
2.3 Ruajtja e etikes dhe estetikes në përgatitjen e materialeve
Në kontekstin e diskutimit tonë, është mjaft e rëndësishme ruajtja e etikës dhe e
estetikës, ose ndryshe paraqitja me finesë e shkrimit të përdorur dhe strukturës së jashtme të
mesazheve të shkembyera. Kjo detyrë bëhet relativisht e thjeshtë duke patur parasysh programet e
ndryshme kompjuterike që ofrojnë kontrolle gramatikore dhe drejtshkrimore për shumë gjuhë
të ndryshme (duke përfshirë edhe gjuhën shqipe kohët e fundit). Gjithsesi një rekomandim i
60
61

H.Shkembi, Leksione “Komunikim ndërkombëtar, aksione psikologjike, luftë mediatike”, Universiteti UFO, Tirane 2010
ITAP, Komunikimi dhe hartimi shkresave, F.Konini dhe E.Hajdini, Tirane 2006
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vlefshëm këtu do të ishte ruajtja e vëmendjes së duhur mbi pjesën e ndërtimit teknik të
shkrimit të materialeve.
Prezantimi i policisë në arenën ndërkombëtare realizohet edhe me anë të bashkëpunimit
policor, pra është e nevojshme respektimi i etikës dhe estetikës, si një kusht i mjaftueshëm, por edhe
i domosdoshëm.
Komunikimi efektiv, kërkon që transferimi informacionit të jetë i sukseshëm në sensin e të
kuptuarit mes paleve.62 Në këtë konteks, mesazhi që do të kalojë duhet të jetë sa më i qartë e sa me
i saktë. Në ditët e sotme ai i nenshtrohet rregullave dhe normave të mirëpërcaktuara, gjithmonë me
qëllimin e arritjes së një efikasiteti maksimal në kohë minimale e me kosto minimale. Çdo normë e
mësipërme, nuk bën gjë tjetër veçse përmirëson dhe standartizon aspektet e ndryshme të
komunikimit. Policia shqiptare, gjatë proçesit të shkëmbimit të informacioneve, duhet njëkohësisht
të tregojë dhe të shpalosë edhe kulturën e saj, e cila ka mjaft përmirësime, por, sidoqofte ka akoma
c’ka të rregullojë.
3. Komunikimi - bashkëveprimi në organizatat policore bashkëkohore.
Të detyruar dhe nga problematika (lufta kundër terrorizmit si prioritet kryesor, apo lufta
kundër krimit të organizuar, trafikut të qënieve njerëzore) shumica e organizatave policore, gjatë
bashkëpunimit të tyre me partneret ndërkombëtare, nuk përdorin më formën e vjetër të hierarkisë.
Nivelet e shumta të strukturës tradicionale janë reduktuar ose zëvendësuar me ekipe vetëmenaxhuese ose grupe të ndërlidhura pune. Zinxhiri komandues nuk është më i gjatë e as i caktuar
si i domosdoshëm. Disa nga formalitetet tradicionale janë zhdukur duke lejuar që ndërveprimet të
shfaqen në mënyrë më informale. Ashtu si edhe në fushat e tjera, edhe përsa i përket bashkëpunimit
policor, komunikimi mund të kryhet më me lehtësi jo vetëm brenda grupit (p.sh strukturave vendore
të luftës kundër krimit të organizuar) por gjithashtu edhe nëpër të gjitha vijat funksionale që
funksionojnë (me Europolin, apo komunikimi direkt me oficerët e kontaktit të policive të vendeve të
tjera). Organizata bashkëkohore lejon dhe përkrah rrjedhën e komunikimit informues në mes dhe
ndërmjet grupeve të pavarura që në këtë rast janë strukturat vendore.
Në organizatat e formës së vjetër, komunikimi ishtë drejtëvizor vertikal. Udhëheqësi “lart”
komunikon me punonjësit “poshtë”. Në organizatat bashkohore, udhëheqësi qëndron në qendër të
ekipit apo grupit punues dhe secili punon me qëllim të furnizimit të shoqërisë me produkte ose
shërbime.
Efektshmëria e bashkëpunimit mbështetet dhe varet shume dhe nga aftësitë komunikuese.
Referuar paraqitjes skematike drejtues-vartës, komunikimi nëpërmjet organizatave qendrore
(Interpol, Europol,etj) dhe organizatave periferike (policitë vendore), efektshmëria varet dhe nga
komunikimi ndërpersonal.
Ky i fundit është gjithnjë i rrezikuar nga katër faktorë me rëndësi: teknologjia, dinamika e
kohës, shumëllojshmëria dhe përgjegjësia.
Kuptohet që informacioni që kalon me anë të komunikimit ka vlerën e tij të patjetërsueshme: një
informacion, i marrë, i përpunuar dhe i dhënë në kohën e duhur është fuqi.63 Por vlera e tij është e
plotë vetëm nëse këta katër faktorë janë në “vlera të kënaqshme” dhe kombinohen mirë njëri me
tjetrin.
3.1 Teknologjia
Sa herë paraqiten risi nga teknologjia, pajisjet moderne të reja (high- tech) ato paraqiten
edhe në shoqëri, atëherë duhet të ketë edhe një kundër-balancë njerëzore –metoda të avancuara të
komunikimit (high-touch). Kur një menaxher apo organizate drejtuese e menaxhuese komunikon me

62

H.Shkembi, Leksione “Komunikim ndërkombëtar, aksione psikologjike, luftë mediatike”, Universiteti UFO, Tirane 2010
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Pajtim Ribaj, leksione masteri “Studime mbi Sigurine”, Universiteti UFO, Tirane 2010
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shkathtësi, atehere krijohet një harmoni midis teknologjisë moderne në ambientet e punës e cila
vazhdimisht zhvillohet dhe mënyrës së nevojshme të komunikimit.
Në organizatat policore, teknologjia ka marrë një rrol të rëndësishëm në komunikim. Futja e
sistemeve kompiuterike, komunikimi në rrjet, etj, shpesh herë ka paraqitur vështirësi për vende të
ndryshme të cilat nuk kanë pasur infrastrukturën e duhur teknike apo dhe njerëzore.
3.2 Dinamika e kohës
Dinamika e punës është shumë e shpejtë.Sidomos në fushën policore, një informacion duhet
dhënë e duhet kaluar me mjaft shpejtësi, në një limit kohor shpesh herë për disa minuta apo edhe
disa sekonda.
Në fushën policore, në shumë raste, shprehja ”Sa më shpejtë që është e mundur” nuk mjafton por zë
vend: -Duhet MENJËHERË.
Falë teknologjisë, dokumentet në mënyrën elektronike barten brenda sekondave ose me dërgesa
brenda natës. Aftësitë dhe shkathtësia e komunikimit ndërpersonale mundësojnë që informacioni të
kalojë shpejt, i saktë, i kuptueshëm pra të jetë frytdhënës.
3.3 Shumëllojshmëria
Përveç dallimeve të qarta, ekzistojnë edhe ato më pak të dukshme, si preferencat politike,
besimet fetare, mënyra e jetesës, etj. Dallimet mes policive janë të shumëllojshme për shtete të
ndryshme. Ato janë që nga kuadri juridik i çdo shteti, e deri tek tradita, mentaliteti, modeli i formimit
policor, përvoja e eksperienca, preferencat ndaj sistemeve të ndryshme policore, preferencat ndaj
sistemeve politike, preferencat apo ndikimet nga marrdhëniet politike ndërmjet shteteve respektive,
preferencat lidhur me konfidencialitetin personal të drejtuesve të organizatave me njeri-tjetrin, etj.
Në këtë rast, organizata menaxhere, për të qenë plotësisht efektive, duhet t’i përshtatet
nevojave nga më të ndryshmet, interesave, prioriteteve dhe llojit të komunikimit të organizatave
vendore apo periferike. Ajo duhet të nxjerrë ”aftësitë individuale” nga një grup punues i
shumëllojshëm. Për të arritur këtë, kjo organizate menaxhere duhet ”ndërpersonalisht” të
bashkëveprojë dhe të komunikojë.
3.4 Përgjegjësia
Bashkeveprimi, në vetvete, kupton dhe marrjen e përgjegjësive për mbarëvajtjen e punës.
Në këtë rast, marrja e përgjegjësive është e dyanshme, si nga organizata drejtuese, ashtu dhe nga
organizata periferike.
Kjo marrje përgjegjësie nga organizatat periferike, jo gjithmonë kuptohet apo ka vullnet për
t’a kuptuar. Qeveritë e shteteve të ndryshme, e kanë më të theksuar varësinë e aksioneve të tyre në
kuadrin ndërkombëtar me politikën dhe problematikën e brendëshme të shtetit. Një fushatë
elektorale, një pritshmëri për anëtarësim, apo të tjera të këtij lloji, shpesh herë frenojnë marrjen e
përgjegjësive në momentin e duhur.
Sot, në shumë raste, nga organizatat policore ndërkombëtare me rrol drejtues dhe deri diku
menaxhues, përdoret edhe komunikimi strategjik i cili konsiston në transmetimin e mesazheve ndaj
grupeve të shenjuara të një organizate, në mënyre që ata të ndikohen që të sillen në një mënyrë të
dëshiruar.64
Konkretisht, në shumë raste, organizatat qendrore policore globale apo rajonale luajnë dhe
rrolin e ndërmjetësit midis strukturave policore dhe qeverisë vendore për zgjidhjen e
mosmarrveshjeve, sensibilizimin, argumentimin e një nevoje e në disa raste deri në detyrim apo
imponim (dhënie fondesh, krijim strukturash, përmiresim i kushteve të punës, etj).
Në këtë proçes, investohen edhe organizma mjaft të gjerë rajonale e globale si Këshilli i Europës apo
Organizata e Kombeve të Bashkuara.
64

H.Shkembi, Leksione “Komunikim ndërkombëtar, aksione psikologjike, luftë mediatike”, Universiteti UFO, Tirane 2010.
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Në fushën e bashkëpunimit policor ndërmjet vendeve, më tepër ka vend komunikimi formal.
Në shumicën e rasteve ai është një komunikim formal burokrat. Vetë problematika, sensibiliteti i
informacionit, niveli i klasifikimit përsa i përket sigurisë, imponojnë një komunikim formal, bile edhe
shumë burokrat.
4. Besueshmëria, element kyç në bashkëpunimin policor ndërkombëtar, ndërvarësia me
komunikimin.
Bashkëpunimi policor ndërkombëtar është një lloj marrdhënie, e cila realizohet me anë të
komunikimit. Duke qenë e tillë, ajo bazohet në reciprocitet dhe sidomos në besueshmërine e dy apo
më shumë bashkëpunuesve ndaj njeri-tjetrit.
Bashkëpunimi, në rradhë të parë, vendoset si një kërkesë bazuar në nevojat dhe në interes.Por
që të ketë bashkëpunim, duhet të plotësohen disa kushte, si më poshtë:
1. Kur në tërësi ka mardhënie korrekte dhe të mira politike mes vendeve
2. Kur mes vendeve është krijuar një klimë e shëndoshë mirebesimi
3. Pasi të jetë marrë miratimi politik
4. Pasi të jetë evidentuar nevoja reciproke por dhe dëshira e mirë
Vendosja e bashkepunimit kalon në disa faza, ku në secilën prej tyre, një vend të rëndësishëm ze
krijimi i besimit.
Faza e Parë (Sinqeriteti): Është një fazë mjaft e rëndësishme gjatë së cilës krijohen përshtypjet
e para.Zakonisht në këtë fazë shkëmbehen informacione sipërfaqsore, por duhet pasur mjaft kujdes
dhe parasysh që zakonisht janë informacione tashmë të ditura apo të verifikuara të cilat shërbejnë
vetëm për “testim”.Kjo fazë përmbledh:
- dërgimin e informacioneve te para tek njeri-tjetri me anë të të cilave tentohet të
provohet serioziteti dhe sinqeriteti.
- reciprocitet dhe jo pozicion paternalist, i të madhit ndaj të voglit
- është në lojë koncepti se shërbime policore të shteteve të vogla kanë mundësi të vogla
informacioni.
Pra në ketë fazë, provohen “konfidencialitetet”. Në këndvështrimin e komunikimit, në këtë
fazë kanë rëndësi të madhe mesazhet e dërguara duke respektuar të gjitha rregullat për hartimin e
tyre, dhe sidomos feddback-u në të gjithë përbërësit e tij.
Faza të Dytë (Reciprociteti): Faza e dyte ka të bëjë me konsolidimin e besueshmërisë. Realizimi
i kesaj faze kryhet nëpërmjet kalimit të informacioneve të konsideruara nga burime të besuara dhe
të provuara sekrete dhe për probleme të konsideruara të rëndësishme. Pra duhet të kemi parasysh
që edhe në këtë fazë, informacionet janë përsëri të ditura apo të verifikuara, por që i përkasin një
niveli më të lartë të sekrecisë. Në këtë fazë, feddback-u merr një rëndësi të veçantë. Nëse edhe
këtyre “ofertave” u përgjigjen reciprokisht, atëherë kalohet në fazën e tretë.
Faza e Tretë (Operativiteti): Kjo është një fazë në të cilën organizatat policore
bashkëpunuese e kanë kaluar me sukses kohën e provës duke provuar kështu sinqeritetin dhe
reciprocitetin.Në këtë fazë:
- shikohet mundësia e realizimit të operacioneve me pjesëmarrje dhe detyra të
përbashkëta për të dy palët
- hartohen dhe realizohen plane të përbashkëta dhe detyra të ndara
- realizohet analizë (në kuptimin e analizës së informacionit) për kryerjen e detyrave të
planit të përbashkët
Në këtë fazë duhet pasur shumë kujdes për mosekspozimin e burimeve të informacionit.
Faza e Katërt: Është faza më e rëndësishme e bashkëpunimit, e cila shënon dhe kulmin e
besueshmërisë dhe konfidencialitetit mes shërbimeve bashkëpunuese.Kjo fazë përmbledh:
- kryerjen e operacioneve të përbashkëta
- përdorimit në kompleks të masave si agjenturore ashtu dhe operacionale, të
përbashkëta
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shkembim informacioni, përdorim teknikash, kurthesh, e të tjera të kësaj natyre, të
përbashkëta
- përdorimin e burimeve sekrete të informacionit, por pa ekspozuar identitetin e tyre
para njeri-tjetrit (vetëm në raste shumë të ralla e te perligjura mund të ekspozohet
identiteti i tyre para partnereve)
Në të katër fazat e mësipërme, strategjia e komunikimit, luan një rol të madh në vendosjen e
besimit reciprok.Besueshmëria është një variabel që varet nga rrethana të caktuara të secilit
element të komunikimit.Kriteret e besueshmërisë ndikojnë gjithmonë në mënyrën e pranimit dhe të
trajtimit të një kërkese policore.
Besueshmërinë e përcaktojnë disa karakteristika themelore që prevalojnë sipas rastit:
• siguria dhe besimi në vetvete
• sinqeriteti dhe ndershmëria
• profesionalizmi dhe preferencat
• imazhi dhe tërheqja
• statusi dhe fuqia
• vlerat dhe bindjet e përbashkëta
-

Siguria dhe besimi jane dy faktorë kryesorë për besueshmërinë.N.q.s bashkëpunuesi konstaton
dhe vëren një siguri dhe besim tuajin, atëherë për të jeni edhe më i besueshëm.Duke komunikuar
disa here me një bindje (siguri) e besim në atë që kërkoni, atëhere edhe pala tjetër do të “mësohet”
t’ju besojë pra do të krijohet një reputacion i personit të besueshëm.
Duhet mjaft kohë që të ndërtohet një reputacion i qëndrueshëm i sigurisë dhe besimit.Në
këtë konteks, komunikimi luan një rrol të dorës së parë, nëpërmjet reklamimit dhe paraqitjes së
rezultateve të arritura më parë me organizata të tjera policore, me mënyrën e shfaqjes së aftësive
apo vetive të veçanta, etj.Kjo nuk arrihet vetëm me anë të komunikimeve zyrtare apo burokratike.
Mjetet dhe mënyrat e komunikimit ndikojnë mjaft tek marrësi I mesazhit në drejtim të
sigurisë dhe besimit. N.q.s përdorim komunikimin vetëm me shkresë apo me e-mail, pala
bashkëpunuese nuk mund të konkludojë nëse ju jeni i sigurt; ndryshe kur komunikohet “ballë për
ballë”, mundësohet kalimi i një mesazhi kompleks, siguria në të folur, toni, gjestet, mimika, oratoria,
etj, ndikojnë drejtpërdrejt në formimin e besueshmërisë tek bashkëbiseduesi.
Sinqeriteti dhe ndershmëria ndikojnë direkt tek besueshmëria.Një përgjigje e sinqertë, edhe
nëse shkon në kah të kundërt me atë c’ka pret apo dëshiron pala tjetër, ul shumë dozën e
pakënaqësisë të krijuar dhe nga ana tjetër rrit shkallën e besueshmërisë (kjo merr shumë vlerë
sidomos në dy fazat e para të vendosjes së bashkepunimit të cituara më lart).
Mënyra e komunikimit merr rrol parësor në rastin e refuzimit të një kërkese.Pala tjetër do të
vlerësojë si të ndershëm nëse në shkresë shpjegohet shkaku i refuzimit apo mosplotësimit të
kerkesës (p.sh për dhënie informacioni), po ashtu nëse shtoni raste të tjera kur bashkëpunimi ka
qenë i suksesshëm, duke lenë të kuptohet që në rastin konkret, për arsye vërtetë objektive, nuk
mund të realizohet kërkesa.Është e kuptueshme që reagimi nuk do të jetë i njejtë nëse shkresa
përmban vetëm faktin e refuzimit, duke ndërprerë kështu në mënyre të prerë komunikimin.
Vlen të theksohet që, në këto raste, edhe dyshimi më i vogël se po fshihet diçka, ve në pikëpyetje
ndershmërinë, e kjo në anën tjetër është e lidhur me sigurinë e besueshmërinë.
Profesionalizmi dhe preferencat ndikojnë shumë në imazhin e krijuar për palën
bashkëpunuese.Një organizatë policore që tenton të hyjë në marrdhënie bashkëpunimi më një
tjetër, duhet të reklamojë patjetër aftesitë dhe kapacitetet që ka; po ashtu ajo duhet të reklamojë
edhe përvojat e veçanta dhe arritjet.Në këtë mënyrë ajo dëshmon një shkallë të lartë profesionalizmi
përballë partnerit duke rritur kështu besueshmërinë e tij.
Imazhi dhe tërheqja luajne rrol të veçante në kontaktet e drejpërdrejta fizike.Në
bashkëpunimin policor, ka shume situata që kërkojnë kontakte të tilla në të cilat, duke filluar që nga
paraqitja fizike, veshja, e duke vazhduar me elemente të tjerë si qartësia në të folur, oratoria,
saktësia, etj, afeksioni i palës tjetër ndikohet shumë, dhe kjo ndikon dhe në arritjen e rrezultatit.
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Një drejtor policie, me një paraqitje të hijshme fizike, me një uniformë të prerë e qepur bukur,
kuptohet shoqëruar dhe me një të folur të sigurt e profesionale, krijon një imazh pozitiv dhe një
terheqje pozitive të menjëherëshme tek bashkëbiseduesit.
Statusi dhe fuqia kanë të bëjnë me pozitën dhe mundësitë tuaja në sistemin në të cilin
jetojmë dhe punojmë, në rastin konkret në organizatën e policisë.Këto dy elementë ndikojne në
rritjen apo uljen e besueshmërisë.
Statusi lidhet me atë çfarë kemi arritur në ecjen në karrierë, gradën, pozicionin e punës, e po ashtu
me mënyren se si është arritur deri këtu.Statusi është i lidhur fort me fuqinë.Fuqia ka të bëjë me
mundësinë e vendimmarrjes dhe të veprimeve që ndikojnë në proçes.
Në mënyrë të ndërsjelltë, statusi përcakton fuqinë, dhe kjo duhet patur mirë parasysh në
bashkëpunimin policor, në shkëmbimet e mendimeve e sidomos në bisedimet për probleme të
caktuara policore.
Në këtë rast duhet të mbahet një pozicion sa më racional; duke u prezantuar me një status e fuqi
mbi atë të duhurën, tregon që palët nuk janë në nivele të njejtë; nga ana tjetër prezantimi me nivele
të ulta çon në bllokimin e në dështimin e bashkëpunimit duke u konsideruar si një mosvlerësim dhe
arrogance.
Vlerat dhe bindjet e përbashkëta lidhen me kulturën dhe me dispozitat themelore të
përbashkëta. Nëse me bashkëbiseduesin ndajmë një kulturë dhe një prejardhje të përbashkët, do t’a
kemi shumë më të lehtë të komunikojmë. Nga ana tjetër, nëse ekzistojnë këto dallime, atëhere
komunikimi është paksa i sforcuar, mjaft formal, me frikën se mos padashur themi diçka që bie
ndesh me kulturën e bashkëbiseduesit, pra faktorë që ndikojnë direkt në besueshmërinë.
Në aspektin policor, tashmë është e njohur që, nëse me bashkebiseduesin ndajme kultura të njejta
apo të përafërta, pavarësisht nga pengesa apo divergjenca, vendoset një besueshmëri që realizon
suksesin e bashkëpunimit.

5.Përfundime
Proçesi i bashkëpunimit kushtëzohet dhe varet në shkallë të konsiderueshme nga
komunikimi gjatë realizimit të tij. Standartizimi komunikimit është mënyra e vetme për të
tejkaluar diversitetin e kulturave e më tej diversitetin e interesave. Ky patjeter duhet të
beshkërendë me standartizimin e proçedurave, përafrimin e legjislacionit, krijimin e zonave
të përbashkëta të veprimit policor, etj.
Në funksion të këtij standartizimi, sistemet komunikuese policore marrin një rrol të
veçantë e nëse ato janë të përbashkëta, atëherë automatikisht janë kaluar barrierat e
ndryshimeve kulturore e proçeduriale.
Por sistemet, sado të sofistikuara, asnjëherë nuk mund të zëvendësojnë rrolin e
komunikimit njerëzor. Një mesazh i qartë, i hartuar me sinqeritet e etikë, me shprehje të
vullnetit të mirë e të besueshëm, nuk mund të hartohet kurrë nga një sistem.
Shqiperia, si shtet i vogel e me kapacitete të kufizuara, është e detyruar “t’i
nënshtrohet” komunikimit strategjik. Në këto kushte ajo duhet të ketë komunikim të tillë që
të arrijë të transmetojë vullnetin e mirë, besueshmëri e profesionalizëm në mënyrë që të
përfitojë sa më shumë nga programet e projektet e përbashkëta rajonale e më gjerë.
Ky komunikim strategjik duhet patjeter të shoqërohet me komunikimin ndërpersonal si një
mënyrë efikase për rregullimin e problemeve të veçanta.
Komunikimi formal e zyrtar me shkrim mbetet forma kryesore e komunikimit në
bashkëpunimin policor ndërkombëtar. Por kjo nuk duhet të anashkalojë apo zbehë rrolin e
komunikimit jo formal si një praktike e mirëpritur në situata e momente të caktuara, e
sidomos nee konsolidimin e besueshmërisë dhe reciprocitetit. Shtetet po çojne drejt
zhdukjes kufijtë e tyre, ato po zëvendësohen me ura të komunikimit e të bashkëveprimit.
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Edhe në fushën policore, bashkëpunimi ndërkombëtar duhet të zhvillojë e të mbështetet në
atë që quhet “strategjinë e integruar të komunikimit”.
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Menaxhimi dhe cilësia e shërbimeve në Kosovë
Akademik,Prof.Dr.Sofronija Miladinoski
PhD.(c) Alberta Tahiri,
Kolegji Internacional Prizren,Kosovë,
Abstrakt
Manaxhimi i industrisë së hoteleri turizmit dhe veçanërisht cilësia e shërbimeve në industrin ë
e hotelerisë është një faktor i rëndësishëm dhe i sukseshëm i biznesit.
Koncepti i cilësisë së shërbimit është i domosdoshëm në qoftë se ne dëshirojmë të kuptojmë
zanafillën e cilësisë së shërbimit dhe boshllëqet e mundshme në cilësi. Qëllimi i këtij punimi është të
tregojë rëndësinë e cilësisë së shërbimeve në industrinë hoteliere nga pikpamja konceptuale dhe
përshkrimin e veçorive që ndikojnë në këtë cilësi.
Të manaxhosh industrinë e turizmit dhe hotelerisë sot në një mënyrë sa më efikase dhe efiçente
do të thotë të hedhësh një hap drejt rritjes ekonomike të vendit, të nxisësh punësimin në nivele të
kënaqshme drejtpërsëdrejti edhe mirëqënien e popullsisë. Ky manaxhim është një publicitet pozitiv
për vendin dhe një thithës turistësh të cilët sjellin me shume të ardhura dhe një bashkëpunim të ri
social dhe kulturor.
Fjalët kyçe: kualiteti, prodhimi turistik, shërbimi, mysafir-turist, subjekti turistik, menaxhim i
kualitetit të përgjithshëm.

Hyrje
Hotelieria dhe turizmi 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 Prishtines e që ka ndikim po
ashtu edhe në ekonominë në tërësi të Kosovës. Andaj, një nga segmentet kryesore që e
karakterizojnë Komunën e Prishtinës është turizmi dhe hotelieria. Turizmi dhe Hotelieria në
Komunën e Prishtinës, merren si fusha të ndërlidhjes së spektrit të gjërë të veprimtarive
shërbyese dhe prodhuese ekonomike dhe jo ekonomike.
Hotelieria dhe turizmi 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.
Përkufizimi i problemit
Shërbimi përfshin një shkallë shumë të lartë kontakti me klientin sepse ndërkohë që kryhet
dhe konsumohet, ndërsa prodhimi lejon një ndarje në kohë mes këyre dy proçeseve duke patur një
liri të plotë në sprocesin e punës. Operacionet e shërbimit për shkak të kontaktit të tyre me klientët
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mund të kenë një kufizim për përdorimin e një morie variantesh dhe nuk mund të krijojnë rezerva në
kohë. Ne nuk mund të ruajmë shërbimin e ofruar nga një hotel për më vonë. Duhet theksuar se
shërbimet janë subjekt i një ndryshimi të madh të inputeve, se per shembull çdo klient që vjen në
hotel paraqet kërkesa të ndryshme në sajë të dëshirave që ai ka.
Një karakteristikë tjetër në disavanazhin e shërbimeve ndaj prodhimit është se ato nuk mund
të mbrohen nga patentat duke e bërë shumë të vështirë mbrojtjen nga konkurrentët. Për më tepër,
është pamundësia për të ruajtur shërbimin, e cila ngre çështjen e harmonizimit të ofertës dhe
kërkesës për shërbime. Të njëjtin shërbim mund ta ofrojnë persona të ndryshëm në një institucion,
dhe secili prej tyre mund ta sigurojë atë në zonat e tyre në mënyrë të tillë që të tregojë se
heterogjeniteti ka vlerë në dallimin e shërbimeve nga produktet.
Pamundësia e prodhimit të ndarë nga konsumi dhe pamundësia për të ruajtur shërbimet në
mënyrë implicite përfshijnë një prodhim dhe konsumim të njëkohshëm, të cilat janëkarakteristike
për pjesën më të madhe të shërbimeve. Që nga shfaqja se shërbimet janë ide ose koncepte dhe jo
objekte, ato nuk mund të shihet në të njëjtën mënyrë si produkte dhe prandaj janë të karakterizuara
si jomateriale. Produkete përgjthësisht janë të prekshme ndërsa shërbimet jo (nuk mund të prekim
dot shërbimin që na ofrohet në një hotel, ndonëse mund të ndjejnmë rezultatet e këtij shërbimi).
Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij punimi është studimi i kualitetit te sherbimeve hotelerike, me qëllim te kuptimit
te tyre, per te formuluar strategji me te mira ne permiresimit e kualitetit si element kyq ne zhvillimin
e turizmit, valorizimin e produkteve dhe resurseve turistike , e në rendë të parë atyre kulturore e
historike me të cilat disponon çdo rajon i veçantë si tersi me ofertën e vetë turistike.
Duke shikuar rajonet e ndryshme gjeografike konkludojm se ato kanë veçorit e veta dhe
nivele të ndryshme të traditës dhe nivelit të qasjes ndaj organizimit të degës se turizmit. Por
vërtetojmë se nga laramania e evidentuar e përparësive natyrore (flora dhe fauna), trashëgimisë
kulturo-historike nëpër rajonet e veta, vendi mundet që në një fundament të fortë të ndërtoj
përparësi dhe identitet të produktit turistik në forma dhe përmbajtje shume kualitative, produkt i cili
do të jetë konkurrent dhe komplementar me ofertën e vendeve perkatese.
Metodologjija e punimit
Metodat të cilat janë përdor për kete punimin bazohen në literaturën shkencore të
disponueshme, dokumentet ligjore dhe planore nga fusha e turizmit dhe fushat përkatëse, si dhe
hulumtimet dhe anketimet konkrete të konsumatoreve të sherbimeve në hotelet në fjalë.
Metodat e punës paraqesin kombinimin e:
a) pjesës abstrakte-teorike në bazë të studimit të literaturës shkencore (me theks te veqant në
kualitetin e sherbimeve hotelerike);
b) analizës kritike të dokumenteve strategjike ekzistuese dhe analizën institucionale të
zhvillimit turistik;
c) pjesës empirike, nëpërmjet analizës së gjendjes ekzistuese të hoteleve ne qytetin e
Prishtinës, si factor kyq e që përbën një produkti të disponueshëm të turizmit.
Hipotezat
Siç e don rregulli i punimit kemi parashtruar hipotezat themelore të cilat do ti vërtetojmë gjatë
punimit e që janë:
• Çdo ditë e më tepër konsumatorët bëhen më të sofistikuar, më të informuar dhe pritjet e tyre
rriten, prandaj mënyra e vetme që një biznes të mbijetojë dhe prosperojë është duke ju
përkushtuar cilësisë. Arritja e cilësie të mirë kërkon komunikim ndërmjet konsumatorëve,
prodhuesve dhe furnitorëve.
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•
•

Klasifikimi i hoteleve në bazë të numrit të yjeve është një indikator i përgjithshëm I cilësisë
dhe duhet vlerësuar si i tillë i cili lidhet më kënaqësinë e klientëve, një guidë për të matur
cilësinë e shërbimit në një hotel etj. .
Në kohët e sotme, rezultat i rritjes së cilësisë është gjithnjë e më shumë përqëndrimi në
nevojat e ndryshme të konsumatorëve, së bashku me nivelin në rritje të konkurrencës,
globalizimit të tregut dhe zhvillimin e teknologjisë.

1. Menaxhimi dhe cilësia e shërbimit në industrinë e hotelerisë
Turizmi është një ndër arsyet kryesore të krijimit dhe manaxhimit të hoteleve. Vendet në
tranzicion ashtu si vendi ynë po i japin rëndësi maksimale turizmit duke qënë se kushtet klimaterike
dhe zonat e bukura turistike nuk mungojne dhe duhen domosdoshmërisht të shfrytëzohen. Turizmi
dhe hoteleria janë në një marrdhënie të ndërsjelltë sepse aty ku ka zona turistike aty duhet të ketë
edhe hotele. Një menaxhim i mirë i hotelerisë do të thotë një shërbim me cilësi më të lartë dhe
indirekt një numër i madh turistësh të kënaqur nga shërbimi i ofruar dhe plotësim i dëshirave të
tyre. Të menaxhosh një hotel paraqet vështirësi dhe kënaqësi të ndryshme të cilat duhet të
balancohen për të arritur një shërbim maksimal. Një menaxhim i mirë është vështirë për tu vlerësuar
në një kohë të shkurtër pasi duhet të kaloj në një proçes të gjatë të ofrimit të shërbimit, konsumimit
të tij dhe në fund të dëgjohen mendimet e klientëve për shërbimit e ofruar, kënaqësitë dhe
pakënaqësitëe tyre. Kënaqesia e tyreështë në përpjestim të drejtpërdrejtë me manaxhimin e mirë
ose jo të hotelit.
Në një aspekt tjetër duhet studiuar edhe kujdesi që tregon sektori i menaxhimit për të ofruar
shërbimin e kërkuar dhe proçedurat që ai ndjek për të arritur rezultatin e dëshiruar.
Manaxheri kryesor duhet të kujdeset për çdo dëshirë të shprehur ose jo nga klientët, të pyesi
punonjësit që janë në kontakt me ta për idetë dhe mendimet që paraqesin ata, duhet që të krijojë
një frymë motivuese ne grupin e punës që merret me shërbimin e klientit sepse vetëm në këtë
mënyrë mund të rritet rentabiliteti në punë.65
Një manaxher i mirë duhet që një ditë në vit ose edhe me shpesh të sillet si një klient I
thjeshtë që kërkon të kalojë një natë në hotel (në këtë rast në hotelin ku punon) për të provuar vetë
cilësinëe shërbimit dhe mangësitë që mund të ekzistojnë ashtu siçe ka praktikë manaxheri I nivelit të
lartë i Disney Land qëçdo vit sillet si një konsumator i thjeshtë dhe ju shërben klienteve në çdo etape
të punës.
Manaxhimi i hoteleri turizmit kërkon një vemendje të veçantë ndaj kapitujt në vazhdim do të
përshkruajnë cdo hallkë përbërëse të tij dhe procesin që duhet të ndjeki për të arritur rezultatin final
: shërbim të cilësisë së lartë dhe kënaqesi maksimale të klientit.
Mbi 70% të PBB166-së botës realizohet në sektorin e shërbimeve. I njëjti sektor përbën po
70% të fuqisë punëtore në mbarë botën. Ky fakt tregon rëndësinë që ka sektori i shërbimit në
ekonominë e një vendi duke zënë një përqindjeshumë të lartë ndaj Produktit të Brendshëm Bruto.
Një vënd që synon rritjen ekonomike duhet patjetër të investojë në përmirësimin e këtij sektori kaq
të rëndësishëm dhe thelbësor. Një ndër sektorët me peshën më të madhe është industria e
hotelerisë, i cilësuar si përfaqësuesi kryesor i industrisë së shërbimit. Ndaj dhe kjo qasje do ti
referohet studimit të kësaj industrie kaq të rëndësishme.
Përfitimet që rrjedhin nga një cilësi e lartë, janë reflektuar jo vetëm në një pozicionim më
konkurrues në treg, por edhe në një rezultat më të mirë të biznesit. Ky fakt mund të vërtetohet në
një masë të madhe duke matur rritjen e rentabilitetit dhe pjesës të tregut se si ndryshojnë nëse
ndërmerren veprime për të përmirësuar cilësine e shërbimit. Rezultatet e një studimi të kryer në
“SHBA” me një mostër prej 2.600 kompanish në shtete dhe qytete të ndryshme të kryera në
periudhën ndërmjet vitit 1987 dhe atij 2002, tregojnë një lidhje të drejpërdrejtë midis nivelit të
cilësisë së mallrave, të shërbimeve dhe treguesve të tyre financiar. Nga ky studim u vu re se treguesit
65
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Produktit të Brendshëm Bruto.
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e suksesit të një kompanie, siç mund të jenë pjesa e tregut, kthimi nga investimet, koefiçienti i
qarkullimit, rentabiliteti, tregojnë vlera të dukshme më të larta në kompanitë me një nivel më të
lartë të cilësisë së mallrave dhe shërbimeve.67
1.1. Çfarë jenë hotelet ?
Hotelet janë ndërmarrje komerciale të strehimit, akomodimit, të cilat ofrojnë dhoma ose
apartamente, të mobiluara në një vend. Si për klientët kalimtar, po ashtu edhe për klient të
qëndrimit më të gjatë; javë, muaj, ose më tepër. Termi hotel, mban në vetëvete forma dhe variante
të ndryshme nga të
cilat mund të përmendim:
a). Motelet.
Këto lloj ndërmarrjesh janë të ngritura në afërsi të akseve rrugore. Jashtë qendrave të banuara, ose
në periferi të tyre. Zakonisht motelet përdoren për klient kalimtar. Këto lloj motelesh janë të pajisura
me parking garazh dhe shërbime të tjera. Motelet në përgjithësi janë në funksion 12 muaj të vitit.
b). Stacione të turistëve.
Janë ndërmarrje të akomodimit të pasigurta, dhe të ngritura jashtë qendrave të banimit; në fshat,
etj.
c). Hotele rezidencial turistik.
Janë ndërmarrje komerciale të strehimit, akomodimit, që përmbajnë një bashkësi dhomash ose
apartamentesh, që vë në dispozicion një grup njerëzish të pajisur me restorante, bare, parkime, etj.
Funksioni është shpesh sezonal dhe klientela është e njëjtë me atë të hoteleve turistike.
d). Hotele rurale.
Janë ndërmarrje hoteliere në dimension të vogël ku përbëhen me nga 8 - 10 dhoma të ngritura në
ambiente rurale. Drejtimi kryesor i tyre, përbëhet nga persona të veçant dhe zakonisht frekuentohet
nga familje modeste.
1.1.1 Organizimi i Punës
Ofrimi dhe shitja e shërbimeve – kapaciteteve në disa lloje te objekteve hoteliere, për
vendosjeakomodim mund të jetë organizim i punës, meny e punës llojin dhe strukturën e shërbimit,
kategorinë,kapacitetin, pozitën e objektit hoteliere. Veprimtaria e njësive punonjësve në hotele
është ofrimi I shërbimeve të akomodimit, dhënien e dhomave dhe vendosjes së klientëve, në dhoma
dhe apartamente shtretër ndihmës etj.
Çdo organizatë punonjëse hoteliere apo njësi punonjëse qoftë edhe kapaciteti më I vogël
duhet të bëjë sistematizimin e vendeve të punës, përkatësisht ndarjen e punëve nëpër njësi si dhe të
përcaktosh çdo vende pune, detyrat e punës obligimet dhe përgjegjësit, kompetencat si dhe
hierarkinë udhëheqëse dhe punë drejtuese me një organizim të punës profesionale e bashkëkohore
me qëllim të rritjes së produktivitetit të punës cilësisë së shërbimit. Kjo ndarje e punëve siguron
edhe specializimin e punëtorëve rritë rezultat e punës – profitin.
1.1.2 Kushtet Hoteliere
Hotelet janë objekte të cilat ofrojnë shërbimet e akomoditetit, shërbimit të ushqimit pijeve
si dhe shërbime tjera plotësuese. Këto objekte ndërtohen në qendra urbane sidhe në zonat turistike.
Hotelet duhet ti plotësojnë këto kritere për kategorizimin me yje.
Objektet hoteliere duhet të jenë të dizajnuara të konstruktuara të arkitekturuara dhe të pajisura në
atë mënyrë që të sigurojnë dhe të përgatisin ushqim cilësor higjenik dhe mbrojtje për klientët dhe
personelin.
67
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Mirëmbajtja e ambientit të brendshëm, mobilieria dhe pajisjet tjera duhet të jenë në nivelin e
duhur. Ambientet e përbashkëta duhet të jenë të mbrojtura nga aromat e pakëndshme si dhe të
pasura me sisteme efikase të ventilimit. Të gjitha ambientet duhet të jenë të ndriçuara mirë. I tërë
personeli që është në kontakt me klientët gjatë orarit të punës, duhet të jenë të pajisura me
uniformë dhe bexh, të përgatitur profesionalisht dhe të kenë sjellje etike sipas kodit të Bontonit.
1.1.3 Rregullimi i hapësirave dhe pamja e jashtme
Të gjitha hotelet duhet të kenë pamje atraktive, të dizajnuara në mënyrë arkitektonike dhe
të kenë ambient të rregulluar. Objektet hoteliere duhet të kenë patjetër parking të rregulluar si dhe
rrugën e cila e lidhë pa kurrfarë pengese ne komunikacionin. Parkingu duhet të ketë ndriçimin e
duhur dhe të ketë siguri të nivelit të lartë.
1.1.4 Recepsioni dhe Holli
Çdo hotel duhet të ketë recepsionin dhe hollin e pritjes. Varësisht nga madhësia e objektit
hotelier. Të gjitha shërbimet e nevojshme në recepsion klientëve duhet tu ofrohet rezervimet,
çlajmërimet pagesat dhe informatat shtesë që janë të nevojshme për ta. Në recepsion duhet të
gjendet lista e çmimoreve dhe kasaforta për klientë. Holli I pritjes duhet të jetë i pajisur me mobilieri.
Holli duhet të ketë arkitekturë dhe dekor të duhur I cili ofron shërbime të ndryshme për klientët.
Holli duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme që duhet ti përgjigjet kategorisë së hotelit.
Për të qenë një hotel me standarde të larta ai duhet ti plotësojë këto kritere.
1. Holli
2. Recepcioni
3. Dhomat
4. Suita ( Apartament)
5. Ashensori
6. Qendra estetike
7. Shërbimi I mjekut
8. Tualet i përbashkët
9. Shërbim teknik I hotelit
10. Punëtoria elektrike
11. Punëtoria e makinerisë
12. Punëtoria e zdrukthtarisë
13. Furnizimi me ujë
14. Furnizimi me energji elektrike
15. Sistemi i ngrohjes, klimatizimi
16. Punëtoria e rrobaqepësit
17. Sallon ondulomi për të dy gjinitë
18. Garazh e hotelit
19. Shërbimi i servisit
20. Punëtorët e parkingut
21. Shërbimi i taksisë
22. Depot
23. Mbrojtja nga zjarri
24. Shërbimet për mirëmbajtjen e higjenës
25. Mirëmbajtja e gjelbërimit(kopshtari)
26. Ambulanca e hotelit
27. Restauranti
28. Bar
29. Telefoni
30. Interneti
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31. Libri i klientëve
1.2 Llojet e klientëve kryesor të një hoteli
Çdo hotel bazohet te klientët e tij për mbarëvajtjen dhe suksesin. Tregu në industrinëe
hotelerisë mund të ndahet në këto segmente kryesorë të klientëve bazuar në qëllimin e vizitës.
a) Udhëtar për biznes apo biznesmen
Ky udhëtar është një biznesmen ose një anëtar bordi të një korporate i cili udhëton për
qëllime biznesi. Ky segment përfshin korporatat, të brendshme dhe të jashtme, të cilat hapin zyra të
përkohshme pranë hoteleve, manaxherët e nivelit të lartë të cilët mund të zgjasin qëndrimin e tyre
në varësi të zgjatjes së projekteve të cilat po mbikqyrin ose në pritje të një akomodimi të
përhershëm. Ndërsa manaxherët e nivelit të lartë qëndrojnë në hotele me pesë yje, manaxherët e
nivelit të mesëm qëndrojnë në hotele ekonomik.
Ky segment ofron arritje të mëdha, duke kërkuar një ulje në përqindje të qërasë së dhomës rreth 10
deri në 15 përqind, përdorimin e kompjuterit, faksit, hapësirat për konferenca etj. Nga qëndrimi i
tyre edhe departamenti i pijeve dhe ushqimit përballet më të ardhura më të larta sepse këta të ftuar
domosdoshmërisht do të ushqehen në hotel për shkak të agjendës së zënë që kanë.
b) Udhëtar për të kaluar kohën e lirë apo të ashtuquajtur turist
Këta udhëtar mund të jenë shtetas ose jo të vendit ku ndodhet hoteli me qëllimin për të
pushuar apo për të parë qytetin dhe vendet turistike të tij. Një vend paraqet arsye të ndryshme për
tu vizituar dhe përzgjedhja varet pikërisht nga këto vende të këndshme dhe të reja për tu vizituar.
Të ardhurat nga këto lloj turistësh janë përgjithësisht të ulëta për dy arsye. Së pari këta lloj
turistësh kërkojnë ulje më të mëdha për pagesën e dhomës dhe nga ana tjetër duke qënë se janë
tërë ditën në lëvizje për të vëzhguar qytetin ku ndodhen ata ushqehen jashtë dhe të ardhurat e
restoranitit të hotelit ulen duke qënë se nuk shfrytëzohen nga vizitorët. Ky lloj segmenti klientësh
është sezonal dhe në zonat bregdetare tenton të jetë piku gjatë periudhës së verës ndërsa në zonat
malore në periudhën e vjeshtës apo të dimrit. Duke bërë një ndarje më specifike të këtij grupi të
dytë bazuar në strategjinë kombëtare të turizmit llojet kryesore të turizmit që grupohen në këtë
kategori janë:
• ekoturizëm
• turizmi rural
• varka me vela / jahte
• turizmi i aventurës (shëtitje, ekskursione në natyrë, ecje me kalë, vozitje me varkë në lumenj
të rrëmbyer- river rafting, hedhje me parashutë sportive, biçikleta malore, zhytje me
bombula, vozitje me kanoe)
• turizmi kulturor (qytetet historike,
• qendrat arkeologjike, etj.)
• turizmi ndërkufitar
c) Ekuipazhi i linjave ajrore
Ky është një tjetër segmetn i rëndësishëm për shkak të periodicitetet që ka dhe llojit të
biznesit që realizojnë. Në përgjithësi, ky segment është pjesëe një kontrate vjetore me një pagesë
fikse për dhomat, numrin e tyre dhe ambjentet e tjera që do mund të shfrytëzohen nga ky ekuipazh.
Me një normë zbritjeje 40 deri në 50 përqind në bazë të kontratës, ky segment paraqet të ardhura të
ulëta për një hotel duke u bazuar në përqindjen e uljes që ofrojnë.
1.3 Njohja e kërkesave të klientit bazë për ndërtimin e një shërbimi cilësor
Për të siguruar dhe për të mbajtur cilësinë e pritshme nga klientët apo turistët e sotëm, ne
duhet të dallojmë dy aspekte kryesore të cilësisë në përgjithësi duke treguar vëmendje të veçantë
për turizmin, të cilat lidhen drejpërsëdrejti me hulumtimet që bën kjo industri për të njohur kërkesat
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e klientëve dhe dëshirat e tyre si një mënyrë për të siguruar bazën për ofrimin e një shërbimi cilësor :
projektimi i cilësisë dhe cilësia në përputhje me projektimin68.
Cilësia e projektimit është një koncept që nënkupton prezantimin e produkteve ose
shërbimeve sipas nevojave dhe dëshirave të klientëve. Industria hoteliere mund të kënaq kërkesat e
klientit ose turistit vetëm nëse ato janë të përfshira në hartimin e saj, dmth në mënyrë që të
realizojë këtë, kërkesat e tij duhet të përfshihen në produktet dhe shërbimet e ofruara nga hoteli.
Hotelet bëjnë hulumtime apo kërkime të tregut në mënyrë që të përcaktojnëse si janë klientët e tyre
dhe që t’iu përkushtojnë kërkesave të tyre një vëmendje të veçantë.
Cilësia e përputhshmërisë me hartimin e projektit kompleton aspektin e parë për shkak se
ajo paraqet nivelin në të cilin produkti ose shërbimi i plotëson ose jo kërkesat kryesore të tregut.
Cilësia përfaqëson plotësimin e nevojave të klientit dhe për të arritur këtë duhet të njihet me to në
çdo kohe përmes një hulumtimi të vazhdueshëm në treg nëse nevojat apo dëshirat e klientëve kanë
pësuar ndryshime apo kanë mbëtur si më parë.Një qasjee tillë do të sigurojë ndjekjen e
përmirësimeve të vazhdueshme në përputhje me kërkesate tyre.
Efikasitetit i sistemit të cilësisë në tërësi është i mundur vetëm nëse monitorimi dhe
analizimi I kërkesave të konsumatorëve potencial realizohet në mënyrë periodike, si dhe në
përcaktimin dhe kontrollin e proçesit të cilësisë dhe zbatimit të përmirësimeve.
Cilësia konstante është një term kompleks, i përbërë nga disa elementë dhe kritere të tjera.
Të gjithë elementët e cilësisë ose kriteret janë njësoj të rëndësishme në mënyrë që të marrim 100 %
cilësi. Nëse vetëm një element i cilësisë mungon, cilësia e plotë e produktit ose shërbimit është I
pamundur të arrihet.
Në kohët e sotme, rezultat i rritjes së cilësisë është gjithnjë e më shumë përqëndrimi në
nevojat dhe dëshirat e ndryshme të konsumatorëve, së bashku me nivelin në rritje të konkurrencës,
globalizimit të tregut dhe zhvillimin e teknologjisë moderne.Problemet në matjen e cilësisë së
shërbimit lindin nga mungesa e qartë e parametrave të matshëm për përcaktimin e cilësisë. Ky nuk
është rasti i përcaktimit të cilësisë së produktit sepse cilësia e tyreështë mëe lehtë për t’u studiuar
për shkak të treguesve të veçantë dhe të matshëm që ata kanë si: qëndrueshmëria, numri i
produkteve të dëmtuara dhe të ngjashme, të cilat e bëjnë relativishtmë të lehtë studimin për të
përcaktuar nivelin e cilësisë.
1.4 Karakteristikat e shërbimit në krahasim me ato të produktit.
Pamundësia e prodhimit të ndarë nga konsumi dhe pamundësia për të ruajtur shërbimet në
mënyrë implicite përfshijnë një prodhim dhe konsumim të njëkohshëm, të cilat janë karakteristike
për pjesën më të madhe të shërbimeve. Që nga shfaqja se shërbimet janë ide ose koncepte dhe jo
objekte, ato nuk mund të shihet në të njëjtën mënyrë si produkte dhe prandaj janë të karakterizuara
si jomateriale. Produkete përgjthësisht janë të prekshme ndërsa shërbimet jo (nuk mund të prekim
dot shërbimin që na ofrohet në një hotel, ndonëse mund të ndjejnmë rezultatet e këtij shërbimi).
Gjithcka që u shpjegua më sipër mund të përmblidhet në tre pika kryesore69.
• Shërbimet shpesh prodhohen dhe konsumohen në të njëjtën kohë dhe nuk mund t’i ruajmë
ato
• Shërbimet janë unike dhe kjo lidhet me nevojat dhe specifikimet e gjithsecilit që i ofrohet
shërbimi. Çdo hotel ka specifikat e veta se si e ofron një shërbim dhe është ndryshe nga një
tjetër.

68

Oakland, J. S., op. cit., Fq. 10, in: Tourism and hospitality management, no. 1., Faculty of Tourist and
Hospitality
Management Opatija, Opatija
69
Prof. Panariti, Suzana, Manaxhimi i Operacioneve, Kap.I ‘Hyrje në manaxhimin e operacioneve’ Fq.8,
Universiteti i Tiranës, 2008
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•

Shërbimet kanë një ndërveprim të lartë me klientët dhe nuk mund të standartizohen apo të
automatizohen. Në një hotel bazë për cilësi dhe shërbim të mirë është ndërveprimi me
kërkesat unike të klientit.

1.5 Klasifikimi i hoteleve në bazë të yjeve
Numri i hoteleve është në rritje progresive duke qënë se çdo ditë e më shumë po i jepet
prioritet turizmit dhe akomodimit sa më të mirë të turistëve. Niveli i tyre varet nga shërbimi që
ofrojnë. Një turist përpara se të bëj zgjedhjen e duhur në bazë të mundësive financiare që ka duhet
të ketë një informacion paraprak siçështë numri i yjeve në varësi të shërbimit që ofrohet.
Ky klasifikim është universal në çdo vend të botës dheçdo yll përfaqëson një shërbim më shumë.
Përmes këtij klasifikimi çdokush e ka më të lehtë të bëj zgjedhjen e duhur në bazë të
dëshirave për shërbimet dhe mundësisë financiare për të shpënzuar.
Për të vlerësuar një hotel merren parasysh një sërë faktorësh si per shembull njohja e hotelit nga
media apo nga rezultatet e marra nga çdo klient. Të gjithë faktorët vendosen sipas peshës përkatëse
në një formulë e cila llogarit yjet e një hoteli. Nëse disa nga faktorët janë të vështirë për tu matur
atëherë bëhen kërkime të tjera të cilat përfshijnë vizitat në hotel dhe këshillime me stafin apo
klientët potencial.
Përshkrimi i mëposhtëm tregon se çfarë duhet të presim ne nga shërbimi i një hoteli për çdo
yll që ai ka. Përshkrimi përfshin të dhëna të përgjithshme bazuar në burimee informacionit mbi
klasifikimin. Rrethanat si rinovimet në vazhdimësi, rezervime mbi kapacitetin e hotelit, dhe plotësimi
I nevojave specifike të klientëve është baza e vlerësimit.
Klasifikimi i hoteleve në bazë të numrit të yjeve është një indikator i përgjithshëm I cilësisë dhe
duhet vlerësuar si i tillë i cili lidhet më kënaqësinë e klientëve, një guidë për të matur cilësinë e
shërbimit në një hotel etj. . Të gjithë lehtësirat dhe shërbimet që ofron një resort nuk mund
domosdoshmërisht të përfaqësojnë numrin e yjeve që ka një hotel. Për shkak të parametrave dhe
kritereve nga një resort në resortin tjetër lidhur dhe me një rang të gjerë preferencash të klientëve
dhe pritshmëritë e tyre, duke marrë parasysh edhe faktin që këto klasifikime janë të përgjithshme
nga natyra sepse nuk mund të përfshijnë çdo element të klasifikimit.
1. Hotele me pesë yje
Hotelet më pesë yje70 karakterizohen nga një luks, shërbim, vendodhje në stadet më të larta.
Gjithashtu në të përfshihet një darkë e shkëlqyer me një menu të shijshme dhe me shef kuzhine të
mirënjohur në vend dhe me një shërbim të rehatshëm dhe të përshtatshëm për këdo. Këto hotele
cilësohen të shkëlqyera në çdo aspekt të mikpritjes që ata realizojnë. Ato njihen për arkitekturë të
veçantë, nga një pamje të shkëlqyer, një mobilim i brendshëm me një shije të hollë të përshtatur me
çdo element tjetër të shërbimit dhe vendndodhjes. Ky ambjent elegant përfshihet në çdo dhomë,
ambjente të brendshme dhe të jashtme.
Përveç një linje të shpejtë të internetit, në këtë klasfikim përfshihen një sistem të audios
përmes përdorimit të disqeve dhe dvd-ve, një shërbim në dhomë njëzetekatër orë, një darkë të
shijshme, shërbim përmes “shërbëtorëve”e aplikuar në disa hotele, një art origjinal nëpër mure si
dekor, lule dhe dekoreelegante nëpër dhoma.
Në përgjithësi në këto hotele përfshihet një përfshirje në kurset e golfit për klientët e hotelit,
shërbime për trajtimin e lëkurës, palestra dhe qëndra të tjera aerobike, fusha tenisi, pishina të
llojeve të ndryshme etj. ambjenti që përfshijnë hotelet me pesë yje është shumë i madh dhe me një
sipërfaqe gjigande për arsye të përfshirjes në të të një një sërë ambjentesh argëtimi.
2. Hotele me katër yje
Hotelet me katër yje kane një akomodim të rangut të lartë duke ofruar restorantë të
shkëqyera, darkë të shijshme, bare, ambjente qëndrimi dhe një shërbim të kompletuar në dhomë.
70

Official Hotel and Resort Guide (OHRG) , Summary of articles and Information on Hotel Classification
System
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Një ndërtim të cilësisë së lartë, një shërbim i personalizuar, mobilim modern dhe kontemporan,
ambiente parkimi, dhe shumë shërbime të tjera janë të përfshira në to.
Shërbimet përfshijnë qëndra fitnesi apo aerobie, shërbime për trajtimit të lëkurës dhe cilësi
të lartë në mobilimin e shtretërve, parketit, pajisjeveetj. gjenden ambjente me pishina dhe elementë
të tjerë argëtuese. Shërbimi i shkëlqyer dhe një vëmëndje ndaj detajeveecila karakterizon një hotel
me katër yje. Këto hotele përfshijnë ambjente me fusha golfi dhe vënde të tjera kreative që ndikojnë
në vlerësimin që i japin klientët hotelit ku përfitojnë shërbimin. Qëndra biznesi dhe ambiente ku
realizohen takime përfshihen në shërbim. Shqetësimi kryesor i stafit është rehatia dhe komoditeti i
klientëve.
3. Hotelet me tre yje
Hotelet me tre yje përfshijnë dhoma me një hapësirë të madhe për klientët me cilësi të
kënaqshme, një darkë të mirë. Zakonisht këto hotele përfshijnë ose jo një pishinë dhe amjente
fitnesi apo palestër, ambjente qëndrimi apo shërbim dhome.71 Ky klasifikim përfshin ambjente
parkimi dhe veçanërisht shërbime mjëkësore. Në varësi të hotelit përfshihen ambjente biznesi dhe
për të realizuar takime, konferenca etj.
4. Hotele me dy yje
Këto hotele janë të identifikuara si ofruese të një akomodimi bazë dhe të pastër me disa
shërbime biznesi zakonisht ambjente për realizimin e takimeve ose konferencave, shërbim përmes
rënies së ziles dhe në disa rasteedhe ambjente fitnesi. Këto hotele kanë një menu të kufizuar,
zakonisht përfshijnë vetëm shërbimin e mëngjesit kontinental. Sipërfaqja që përfshijnë është
mesatare dhe që justifikon çmimin për natë. Dhomat kanë një akomodim komod ku përfshihen
telefoni, televizori etj. transportimi i valixheve apo shërbimi në dhomë nuk përfshihen.
5. Hotelet më një yll
Hotelet me një yll karakterizohen nga një akomodim i thjeshtë, bazë dhe i pastër duke plotësuar
zakonisht buxhetin e një klienti të thjeshtë. Dhomat në përgjithësi janë të vogla dhe kënaqësia lidhet
me nevojat minimale të ofruara. Disa prej tyre nuk kanë restorante, një tualet privat (Brenda në
dhomë), një telefon në dhomë apo lehtësira të tjera. Mund të ketë mungesë të një linje internet dhe
një shërbim me orar të kufizuar në recepsion. Vendodhja e këtyre hoteleve është larg qëndrës së
qyteti, afër transportit publik apo rrugëve kryesore, qëndrave të populluara dhe me një distancë të
konsiderueshme nga një restorant.
1.6 Matja e cilësisë së shërbimit në industrinë e hotelerisë
Në mënyrë që të arrijnë një racionalitet, modelet e përsosmërisë së biznesit, në një mënyrë,
përcaktojnë nëse janë përmbushur ose jo kriteret dhe vlerësojnë përsosmërinë e biznesit nëse është
bazuar ose jo, jo vetëm në përmbushjen e kritereve të përcaktuara, por edhe në përcaktimin e nivelit
deri në të cilin kriteret janë përmbushur.Duke analizuar cilësinë e shërbimit është e këshillueshme
studimi i një numri të madh të mundshëm të kompanive të ofrimit të të njëjtit lloj të shërbimit 72. Siç
e kemi përmendur edhe më sipër, në qoftëse një kompani kryen një hulumtim dhe gjen se rezultatet
e arritura janë negative, ajo mund ta interpretojë këtë informacion të arritur në mënyrë të gabuar
dhe të arrij në përfundimin se ajo ofron shërbime në një mënyrë plotësisht të gabuar. Nga ana tjetër,
kur analizojmë një numër të madh të kompanive, është e mundur për të krahasuar të dhënat dhe të
marrësh një foto reale nga pozita e një kompanie individuale në krahasim me të tjerët në lidhje me
cilësinë.
Një koncept i quajtur rrethi i cilësisë ndihmon në matjen e cilësisë. Ai është i bazuar në
besimin se punonjësit të cilët në fakt bëjnë punën, në vend të menaxherëve të tyre, janë ata që janë
më mirë në gjendje të identifikojnë, të analizojnë dhe të ballafaqohen në mënyrë të saktë me
problemet që ata ndeshen. Ideja e kësaj e ka origjinën në Japoni në vitin 1962. Rrethi I kualitetit apo
ndryshe rrethi i cilësisë është i përbërë nga një grup i të punësuarve, zakonisht më pak se dhjetë, që
71
72

Denney G. Rutherford, Hotel Management and Operations, 3rd Edition, Fq. 172
Denney G. Rutherford, Hotel Management and Operations, 3rd Edition, Fq. 172
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kryejnë punë të ngjashme dhe që takohen një herë në javë për të diskutuar punën e tyre,
identifikimin e problemeve, dhe zgjidhjet e mundshme të pranishme për këto probleme. Për
shembull, një cikël cilësie mund të formohet mes punonjësve që merren meshërbimet ndaj klientit.
Rrethet e cilësisë janë më të suksesshëm, kur ato janë pjesë e një organizate. Biznesi amerikan ka
zgjedhur këtë koncept në mes të viteve 1970. Ky koncept duhet të shtrihet gjerë në këtë industri të
hoteleri-turizmit dhe nëçdo industry tjetër të shërbimit sepse këshillat, idetë dhe mendimet e
punonjësve që kryejnë të njëjtën punë janë të vlefshme për të zhvilluar sa më mirë punën në
ngarkim. Nëse do të diskutonin dhjetë recepsionist mbi klientë që ata ndeshen,dëshirat e tyre,
kërkesat, pakënaqësitë, sjelljen që kanë e te tjera, do të kenë një informacion më të detajuar dhe do
ta kenë më të lehtë të ndeshen me situata të caktuara dhe të ofrojnë një shërbim në varësi të
klientit që përballen.
1.7 Hendeqet që ekzistojnë mes cilësisë dhe kënaqësisë së klientëve
Hendeku i parë që mund të krijojë cilësia e shërbimit ndaj kënaqësisë së klientëve në
industrinëe hotelerisë është hendeku njohuri. Ai është rezultat i dallimeve që ekzistojnë në
menaxhimin e njohurive dhe pritjet e tyre në të vërtetë. Ky boshllëk mund të çojë në mangësi të
tjera në proçesin e cilësisë së shërbimit dhe shkaktohet ndër të tjera nga:73
- Informacione të pasakta në hulumtime të tregut dhe analizën e kërkesës,
- Interpretime të pasakta të informacionit në lidhje me pritjet
- Mungesa e informacionit në lidhje me ndonjë reagim mes kompanisë dhe konsumatorëve
- Shtresa shumë organizative që pengojnë ose modifikojnë pjesë të informacionit në lëvizjen e tyre
nga ata që janë në kontaktme konsumatorët.
Hendeku i dytë i mundshëm është ai i standardit. Ai është rezultat i dallimeve midis
menaxhimittë njohurive për pritjete klientit dhe proçesin e realizimit të shërbimit.
Ky hendek është rezultat i:
- Gabimit në planifikimin, ose proçedurat e planifikimit të pamjaftueshëm;
- Planifikimi i keq nga menaxhimi;
- Mungesa e qëllimeve të përcaktuara qartë në organizim
- Mbështetjee pamjaftueshmee menaxhimit të lartë ndaj shërbimit të planifikimit të cilësisë.
Menaxhimi mund të jetë i drejtë në vlerësimin e pritjeve të klientit dhe në zhvillimin e
metodave të biznesit për të kënaqur këto shpresa dhe dëshira, pa nevojën e të punësuarve për të
qenë korrekt në ofrimin e shërbimit. Për shembull, një restorant mund të urdhërojë kamarierët për
t'i shërbyer klientëve në dy minuta pasi ata të ulen në tryezë. Megjithatë, kamerierët mund të
injorojnë këtë rregull dhe flasin mes tyre në një qoshe duke harruar rregullin.
Hendeku i tretë i mundshëm është hendeku i komunikimit që lind kur ekziston një dallim
mes shërbimit të dhënë dhe shërbimit që kompania ka premtuar për klientët nëpërmjet komunikimit
të jashtëm. Arsyet janë:74
- Planifikimi i komunikimit me tregun nuk është integruar me shërbimet;
- Mungesa ose koordinimi i pamjaftueshëm mes marketingut tradicional dheproçedurave;
- Performanca jo organizative në përputhje me specifikimet
- Tendenca të ekzagjeruara jo në përputhje me premtimet
Hotelet përpiqen për të zbuluar "hendekun e shërbimit" me pyetësorë për studimin e
boshllëkut. Analiza është një element thelbësor për menaxhimin për të gjetur shkaqet e problemeve
lidhur me cilësinë dhe për të gjetur mënyra të përshtatshme për të hequr boshllëqe të tilla. Për këtë
arsye katër boshllëqet janë quajtur edhe mangësi organizative ose mangësi të brendshme.

73
74

Dr. sc. Gržinić, Jasmina, ‘Concepts of service quality measurement in hotel industry’, Fq.87, 2008
Dr. sc. Gržinić, Jasmina, ‘Concepts of service quality measurement in hotel industry’, Fq.87, 2008
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2. Standartet e klasifikimit të hoteleve në Prishtinë
Prishtina është kryeqyteti i vendit më të ri në botë, Kosove dhe në të njëjtën kohë në qyteti
më i madh i Kosovës. Prishtina është e njohur për rolin e saj metropolian për zhvillimin ekonomik,
me urbanizëm bashkëkohor dhe shërbime efikase dhe të integruara mirë në zhvillimet rajonale dhe
ndërkombëtare, qendër e jetës së pasur kulturore, arsimore, sportive.. Rezultatet paraprake të
regjistrimit të popullsisë 2011 tregojne se popullsia e Prishtinës arrin ne 198.000 banore..Qyteti ka
një popullsi shumicë shqiptare, së bashku me komunitetet tjera më të vogla, duke përfshirë
boshnjakët, romët dhe të tjerët. Prishtina është qendër administrative, arsimore dhe kulturore të
Kosovës. Ketu ndodhet Universiteti i Prishtinës dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës. Më posht
do ti paraqesim disa nga hotelet me te njohura ne Prishtinë, sipas kategoris se yjeve, me
pershkrimet, dhe vleresimet e klienteve.
2.1 Kapaciteti hotelerik i komunës së Prishtinës
Komuna e Prishtinës sipas statistikave të regjistrimeve nga hotelet që veprojn në këtë
komunë, është komuna me e vizituar me turist të huaj dhe vendor prandaj në planin zhvillimor
hapësinor të komunës turizmi është paraqitur si prioritet për zhvillimin dhe ngritjen e ekonomisë,
andaj edhe janë ndarë zonat turistike për zhvillim.
EMRI I HOTELIT
Hotel Swiss Diamond

Hotel Prishtina

Hotel Begolli

Hotel Sirius

Hotel Royal

KAPACITETI QE OFRON
Hotelit Swiss Diamond i eshte akorduar Cmimi 5 Stars
Diamond Award International nga Akademia Amerikane e
Shkences se Hotelersie. Te dhomat janë të dizenjuara për
t’iu ofruar komoditet dhe komfort maksimal. Luksoze dhe
elegante, hapësira të gjera. Banjo të dekoruara me
mermerin më të mirë italian, pajisje luksoze, tharëse flokësh,
pasqyrë për makiazh, vaskë, kabinë me dush të veçantë.
“Hotel Prishtina” është një ndër hotelet më prestigjioze, në
Prishtinë. Me arkitekturën e tij unike, të projektuar në
mënyrë origjinale, me paisje bashkohore, në mënyrë
perfekte kombinohet eleganca dhe thjeshtësia e një
ndërtimi neoklasik. Me qëllim të përshtatjes së nevojave të
mysafirëve tanë, nga 43 dhomat që posedon hoteli:
17 janë dhoma standarde, 11 dhoma biznesi, 6 dhoma
standarde me dy krevate dhe 9 dhoma deluxe, të rregulluara
në mënyrën më të mirë, që mysafirët të ndjejnë rehatinë
maksimale.
Hotel Begolli përmban një përzgjedhje e dhoma dhe suita të
rregulluara bukur, është përhapur në të gjithë 5 kate, një
hotel elegant afër qendrës së Prishtinës me një traditë prej
80 vitesh.
Lokacion i përshtatshëm në qendër të Prishtinës, nga ku
mysafirët mund të kenë qasje të lehtë në të gjitha vendet
interesante. Parkim Falas, Sherbim ne dhome, Restorant,
Bar, dhome per bagazhet, Lejohen kafshet shtepiake
Hotel Royal është një hotel i ri, the njeri ndër hotelet më
prestigjioze në qendër të Prishtinës. Hotel me shumë shije
dhe stil, me lartesi prej 5 katesh dhe 44 dhomave të
dekoruara me elegancë. Hoteli ofron sherbime profesionale
për të gjithë mysafirët. Parkim Falas, Sherbim ne dhome,
Restorant, Bar, dhome per bagazhet, Lejohen kafshet
shtepiake e tj
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Hotel Silver

Hotel Victory

Hotel Lyon

Hotel Ora

Silver Hotel gjendet 30 min larg nga Airoporti I Prishtines
“Adem Jashari” me distance prej 20 km dhe vëtem 1 km nga
qendra e Prishtinës. Parkim Falas, Sherbim ne dhome,
Restorant, Bar, kuzhin tradicionale,
Hotel Victory tash e një dekadë kujdeset për shumë mysafirë
të huaj e të vendit, zyrtarë qeveritarë dhe personalitete të
cilët kënaqen me faktin se hoteli, ndonëse është në qendër
të qytetit, prapëseprapë është intim dhe i qetë, që garanton
një gjumë të rehatshëm të natës dhe një mjedis të sigurt
Hotel Lyon i vendosur 500 metra nga qendra e Prishtinës,
recepsjon 24 orë-sh, gjithashtu ofron restorant dhe një
bar.Të gjitha dhomat janë me ajër të kondicionuar dhe
përfshin TV kabllor dhe një minibar, banjo me dush, tharëse
flokësh dhe peshqir. Mëngjesi është i përfshirë në cmime
dhe është bufe.Muzeu i qytetit te Prishtinës, si dhe Teatri i
qytetit eshte 800 metra larg.
Gjendet ne qender te Prishtines. Hotel ora eshte vetem
150m larg nga Sheshi "Nena Tereze". Ofron nje restoran,
parking (pa pagese) dhe dhoma (wi-fi pa pagese). Nje kopsht
dhe nje tarace verore per musafiret qe te relaksohen
Te gjitha dhomat perfshijne kodicioner per ajer, TV dhe nje
minibar. Secila dhome ka nje banjo private, tharese flokesh
dhe letra tualeti (pa pagese). Disa dhome gjithashtu kane
edhe nje elegance ne vete duke e perfshire edhe ballkonin.

2.2 Vizitueshmeria e hoteleve te Prishtinës

Grafiku. 1. Vizitueshmëria e Prishtinës në muaj të vitit kalendarik
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Tabela 1. Numri i vizitorëve (vendor dhe të jashtëm) dhe netëqëndrimet e tyre, për periudhat
TM1 2008 – TM3 2015
Periudha

Numri i Vizitorëve
Vendor

Netëqëndrimet e vizitorve

Të jashtëm

Vendor

Të jashtëm

TM1 2008

4,104

4,982

4,994

10,419

TM2 2008

5,142

6,380

5,824

12,428

TM3 2008

5,663

6,519

6,542

11,629

TM4 2008

4,769

6,735

5,242

12,434

TM1 2009

8,483

9,257

9,342

14,868

TM2 2009

13,040

7,599

14,082

17,103

TM3 2009

13,183

11,445

13,426

20,525

TM4 2009

17,925

8,017

18,026

23,546

TM1 2010

13,670

7,592

14,109

16,303

TM2 2010

16,789

10,208

16,789

21,478

TM3 2010

8,648

8,775

8,664

18,433

TM4 2010

5,556

7,807

5,561

20,180

TM1 2011

11,692

5,535

11,751

11,893

TM2 2011

11,405

9,889

12,401

21,944

8,249

8,746

16,017

TM3 2011

7,806

TM4 2011

11,141

6,676

11,859

15,730

TM1 2012

10,607

5,965

10,737

11,259

TM2 2012

13,581

14,025

14,418

24,638

TM3 2012

13,613

16,117

13,657

28,016

TM4 2012

12,172

12,683

13,196

27,055

TM1 2013

10,886

12,603

12,088

19,988

13,340

9,552

22,615

TM2 2013

9,055

TM3 2013

12,421

12,673

14,065

22,426

TM4 2013

13,018

11,458

19,162

18,854

TM1 2014

10,894

12,985

11,884

20,977

TM2 2014

13,902

15,613

15,896

26,799

TM3 2014

11,573

18,159

13,936

29,572

TM4 2014

10,108

14,556

13,558

24,718

TM1 2015

13,636

16,217

19,273

26,136

TM2 2015

16,320

22,240

20,560

32,926

TM3 2015

17,463

22,877

24,520

33,317

Në TM 3 2015 numri i vizitorëve është 40 340 vizitor, 43.29 % janë vizitor vendor, dhe 56.71 %
janë vizitor të jashtëm kurse numri i bujtjeve në TM 3 2015 është 57 837 bujtje, 42.40 % e
bujtjeve janë nga vendorët dhe 57.60 % janë të huaj.
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Grafiku 2. Lëvizjet (trendët) e vizitorëve (vendor dhe të jashtëm ) dhe netëqëndrimet e tyre për
periudhën TM1 2008 – TM3 2015

Grafiku 3. Numri i vizitorëve (vendor dhe të jashtëm ) dhe netëqëndrimet e tyre gjatë TM3 2015
krahasuar me tremujorët e njëjtë të viteve paraprake (2008 – 2014)

2.3 Vizitor vendor dhe të jashtëm dhe netëqëndrimet e tyre sipas regjioneve
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Tabela 2. Numri i vizitorëve dhe netëqëndrimet (vendor dhe të jashtëm) sipas regjioneve
për periudhën 2008 - 2014

Tabela 3 Paraqet gjithsej numrin e vizitorëve dhe netëqëndrimet e tyre nëpër regjionet e
Kosovës gjatë vitit 2008 – 2014. Siç shihet në tabelë 3 me numrin më të madh të vizitorëve gjatë
vitit 2014 prinë regjioni i Prishtinës me gjithsej 77 167 vizitor, Peja radhitet e dyta me 11 534
vizitor, Prizreni radhitet i treti me 8 615 vizitor.
Nga tabela 3a shihet, se në TM 3 2015, numrin më të madh të vizitorëve dhe
netëqëndrimet e tyre e ka regjioni i Prishtinës me 21 726 vizitor dhe 31 530 netëqëndrime.
Tabela 3. Numri i vizitorëve dhe netëqëndrimeve (vendor dhe të jashtëm) sipas regjioneve për
TM3 2013, TM3 2014 dhe TM3 2015
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Grafiku 4. Numri i vizitorëve dhe netëqëndrimeve (vendor dhe të jashtëm) TM3 2013, TM3 2014
dhe TM3 2015

Tabela 4. Numri i vizitorëve të jashtëm dhe netëqëndrimet e tyre sipas regjioneve për periudhat
TM3 të viteve 2013 – 2015

Numri më i madh i vizitorëve të huaj përqendrohet në Prishtinë, Pejë e kështu me radhë.
Grafiku 5. Numri i vizitorëve të jashtëm dhe netëqëndrimet e tyre, për periudhat TM3
2013, TM3 2014 dhe TM3 2015
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Tabela 5. Numri i vizitorëve të jashtëm dhe netëqëndrimet sipas shteteve prej nga vijnë,
për periudhat TM3 2013, TM3 2014 dhe TM3 2015.

Sa u përket vizitorëve të huaj numri më i madh është nga Shqipëria, Gjermania, Zvicra,
etj.
Sipas ketyre hulumtimeve, Prishtina vazhdon të mbetet qyteti më i vizituar nga vizitorë të
ndryshëm vendorë dhe të huaj. Kështu që në TM1 të vitit 2014-të, numri i vizitorëve në hotelet
kosovare, është 23 879, ku 45.62% janë vizitorë vendor dhe 54.38% janë vizitorë të jashtëm.
Kurse numri i net qëndrimeve në TM1 2014 është 32 861, ku 36.16% e net qëndrimeve janë nga
vendorët dhe 63.84% janë të huaj. Në TM1 2014, numrin më të madh të vizitorëve dhe
netqëndrimet e tyre e ka kryeqyteti i Kosovës, Prishtina me 13 667 vizitorë dhe 21 286
netqëndrime.
Sipas ASK-së me numrin më të madh të vizitorëve gjatë vitit 2013, ka prirë po ashtu
kryeqyteti i Kosovës, Prishtina me gjithsej 55 750 vizitorë, Lipjani radhitet i dyti me 7931 vizitorë,
Prizreni radhitet i treti me 6610 vizitorë.
Në TM1 2014, pjesë e anketës janë 106 hotele që ushtrojnë veprimtari hoteliere në territorin e
Kosovës, ku pjesa më e madhe e hoteleve gjenden në Prishtinë, Ferizaj, Prizren, Pejë, Gjilan.
Sipas anketës, kapaciteti i shfrytëzuar në nivel vendi është 9.36 %.
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Numri më i madh i vizitorëve të huaj përqendrohet në Prishtinë, Prizren. Kurse, sa i
përket vizitorëve të huaj, numri më i madh është nga Shqipëria, SHBA-ja dhe Turqia.
Rezultatet e hulumtimit - anketes
Për të përcaktuar kënaqesinë e klienteve me shërbimet hotelerike kemi shfrytëzuar
rezultatet e nje hulumtimi të bërë në qytetin e Prishtinës. Nga 200 anketa 156 ishin valide sipas
te cilave kemi nxjer rezultatet si ne vijim:
Grupmosha e te anketuarve:
-25 vjet
63

- 40 vjet
60

- 55 vjet
18

Me shume
15

Rezultatet e përgjigjeve:

Përfundime
Suksesi i ardhshëm i hoteleve varet nga aftësia për të parashikuar dhe kapitalizuar
ndryshimin. Duke shkuar drejt tranzicionit dhe globalizmit një hotel i suksesshëm duhet
të ekzaminojë faktorët kyç që jo vetëm do të përcaktojnë suksesin por edhe do të sjellin
një mbijetesë të hotelit në të ardhmen. Këto faktorë kyç varen nga organizimi i hotelit sic
mund të jenë, një lidership vizionar, globalizimi, diversifikimi, fleksibiliteti, struktura e
sheshtë, fokusi ndaj konsumatorit dhe të qënit linja kryesoree informacionit. Organizimi
duhet të jetë në gjëndje të japi përgjigje për rritjen e shërbimeve në nivel global, lëvizjet
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për mbajtur zyrat e shitjes në shumë vende dhe pronat e hoteleve rreth e qark globit
dhe një nivel në rritje të forcës punëtore globale. Një strukturë e re organizimi përdor
burime globale dhe rajonale për të nxitur nivele të larta inovacioni, fokusin nda
konsumatorit dhe të ardhurave.
Fleksibiliteti në organizimin modern të hoteleve nënkupton sigurimin që sistemi,
proçeset dhe njerëzit të mund të përgjigjen në mënyrë të ndryshme në situata të
ndryshme. Ai duhet të realizojë më pak rregulla dhe procedura të detajuara, një
autonomi më të madhe dhe të inkurajojë iniciativat e reja dhe ndarjen e punës.
Trendi drejt organizimit të sheshtë të organizimit të hotelve nënkupton sa më pak
nivele manaxhimi, punonjësit të kenë mundësinë të marrin vendime dhe jo shumë
diferenca në përgjegjësi. Nëse konsumatori është mbret apo mbretëreshë në shekullin e
njëzetë, organizimi I hotelit duhet të jetë më pak i fokusuar ndaj aseteve të tij si matës i
suksesit, dhe më shumë I fokusuar ndaj konsumatorit. Fokusimi ndaj konsumatorit duhet
të reflektojë vendimet e biznesit në çdo nivel për zhvillimin dhe organizimin e hotelit.
Shërbimi i hotelit bazohet në mënyrë primare te njerëzit jo në pajisje të tjera.
Njëzet vjet më parë një biznes nuk priste të kishte një nivel shërbimi të qëndrueshëm
dhe të parashikueshëm kudo që operonte. Sot, standartet jo pritshmëritë janë
elementët thelbësorë të një shërbimi teknologjik të një hoteli për të plotësuar çdo
nevojë të klientit. Organizimi i hotelit në kohët e sotme duhet të plotësojë nevojat e një
lidershipi vizionar si një mënyrë për tu fokusuar në idetë e lidershipit, informacionin,
frymëzimin, vizionin dhe punën në grup. Dështimi i organizimit të një hoteli është
mbimanaxhimi dhe nënudhëheqja.
Një organizim i hotelit përmes rrjetit të internetit mund të thjeshtësojë
komunikimin direkt pëe çdo nivel duke injoruar zinxhirin e komandës, strukturat e
kryqëzuara të punës në grup, aleancat srategjike mes konkurrentëve dhe të treteve dhe
deçentralizimit. Teknologjia e informacionit në kohët e sotme ndikon në çdo aspekt të
biznesit që nga strategjitë e një korporate te organizimi strukuror dhe organizativ.
Teknologjia më përpara është parë si një mënyrë për reduktuar koston përmes
zëvëndësimit të njerëzve. Kjo ide është zëvëndësuar me idenë e kërkimit të
tekonologjisë së informacionit si mbështetje për punën kreative që çdo nivel
organizacional duhet të ndjekë. Teknologjia e informacioit duhet të lejojë organizimin të
reagojë më shpejt ndaj nevojave të tregut dhe gjithashtu të plotësojë të gjitha kërkesat
dhe nevojat e konsumatorit në mënyrë të shpejtë dhe të saktë. Për të arritur këtë
organizimi duhet të jetë i decentralizuar. Teknologjia e informacionit përçon, por ai
duhet të përçojë informacionin e saktë te njerëzit e duhur dhe në kohën e duhur.
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Vlerësimi në arsimin e mesëm të lartë-shkolla profesionale
Albulena Pllana Breznica
Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
Studimet pasuniversitare - ciklit të dytë, UEJL Tetovë
E-mail: albulena.c@hotmail.com
Abstrakt
Vetëvlerësimin, të cilin e realizojnë shkollat profesionale (ne rastin tonë: Shkolla e mesme
teknike “Lutfi Musiqi” Vushtrri), që kryejnë si pjesë e përgjegjësisë dhe kontrollit të saj, mund të
përkufizohet si një proces sistematik dhe përparues i evaluimit me ç’rast shkollat profesionale
mbledhin dhe analizojnë të dhënat për të arritur konkluzione në lidhje me performancën për
qëllimet gjegjëse.
Shkollat profesionale kanë përgjegjësinë kryesore për përmirësimin e cilësisë dhe
standardeve të arsimit profesional. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që shkollat profesionale
punën e tyre ta drejtojnë drejt menaxhimit dhe përmirësimit të ofertës së cilësisë arsimore duke
shfrytëzuar masat e definuara dhe të miratuara për të qenë në gjendje për të vlerësuar
rregullisht të gjitha aspektet e saj.
Vlerësimi duhet të jetë pjesë përbërëse e planifikimit të punës së shkollës. Në mënyrë që
të sigurohet se të nxënit e nxënësve dhe arritjet e tyre vlerësohen në mënyrë të drejtë dhe të
përshtatshme dhe rezultatet e atij vlerësimi përdoren me qëllim të përmirësimit të të nxënit,
vlerësimi duhet të jetë pjesë përbërëse e procesit të planifikimit në nivel të shkollës, aktiveve
(këshillave) profesionale dhe mësimdhënësve individual.
Fjalët kyçe: vlerësim, arsimi i mesëm, cilësi, shkolla profesionale.

1. Hyrje
Vlerësimi është proces i mbledhjes sistematike, analizimit dhe interpretimit të
informatave me qëllim të përcaktimit se në çfarë shkalle nxënësi i ka zotëruar objektivat
udhëzues.
Vetëvlerësimi sot shpesh quhet edhe "vetëevaluim", që nxjerr në pah miratimin
e konkluzioneve të vlefshme dhe të besueshme në lidhje me cilësinë, në bazë të
dëshmive të cilat janë publike dhe të cilat përmenden në raportin për vetëvlerësim.
Vetëvlerësimi përshkruhet shpesh si:
• Mjet kyç (instrument) për të përmirësuar cilësinë e punës,
• Diçka që të gjitha shkollat profesionale duhet ta bëjnë, e për kë duhet si siguruar
dëshmi,
• Karakteristikat kryesore, si të autonomisë dhe llogaridhënies së shkollave profesionale.
Vetëvlerësimi duhet të jetë një proces ciklik dhe të çojë në përmirësime ose për
të ruajtur standarde jashtëzakonisht të larta.
2. Standardet në arsim në shkollat profesionale
Me standarde në arsim, në shkollat profesionale dhe në shkolla në përgjithësi, kuptojmë
rregulla dhe kritere, apo një sërë kërkesash për të vlerësuar cilësinë; cilësinë e asaj se çka
nxënësit dinë, kuptojnë dhe çka janë në gjendje të bëjnë; cilësinë e programeve mësimore;
cilësinë e mësimdhënies; cilësinë e ndihmës që sistemi i arsimit u ofron mësuesve, cilësinë e
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programeve mësimore dhe cilësinë e kritereve e praktikave të vlerësimit. Pra, standardet janë
kërkesa që përcaktohen si të detyrueshme për një veprimtari të caktuar në arsim.75

Nuk ekziston vetëm një model i vetëvlerësimit, por një fushë (gamë) e parimeve
sigurojnë dhe përmirësojnë cilësinë e arsimit profesional.
Në përpilimin e raporteve të mbivetëvlerësimit të shkollave profesionale duhet të
miratojë konkluzione mbi performancën e tyre dhe për të identifikuar fuqinë, dobësitë dhe
aspekte të tjera të ofertës së tyre arsimore në të cilat kanë nevojë për përmirësim. Të gjitha
konkluzionet duhet të mbulohen me dëshmi të besueshme. Është e nevojshme që të
ndërmerren hapat e duhur për të siguruar mbledhjen e dëshmive adekuate, dhe në rastet kur
nuk ka prova apo kur ato nuk janë aq të forta sa është e nevojshme për të siguruar masat e
nevojshme, duhet të ndërmerren aktivitete që do të çojnë në formimin e provave të
qëndrueshme.
Shkollat profesionale mund të njoftohen me këto procese gjatë realizimit të tyre.
Vetëvlerësimi, planifikimi i përmirësimit dhe monitorimi i përmirësimit janë proces i
përhershëm (i vazhdueshëm), gjatë gjithë vitit.
Tri pyetjet themelore që janë qendrore në procesin e vetëvlerësimit në shkollat profesionale
janë:
Si punojmë?
• Përmes kësaj pyetje nga shkollat profesionale kërkohet që të shqyrtojnë ndikimin e tyre
në lidhje me misionin e vet, objektivat e zakonshme, të veçanta dhe të përgjithshme.
Si e dimë ne këtë?
• Përmes kësaj pyetje përshkruhet përdorimi i treguesve dhe kritereve të performancës
dhe të cilësisë për të matur ndikimin e shkollave profesionale në fushat kryesore të
ofertës arsimore.
• Përmes kësaj pyetje nga shkollat profesionale kërkohet që të identifikojnë “dëshmitë“
me të cilat identifikohen konkluzionet e nxjerra.
Ç‘farë do të punojmë më tutje?
• Përmes kësaj pyetje përshkruhet mënyra për të raportuar gjetjet deri te të cilat shkolla
profesionale erdhi gjatë vlerësimit të gjendjes së cilësisë
Çdo shkollë e mirë duhet të di:
• Ç’farë pretendon,
75

Isuf Zeneli: “Bazat e standardizimit dhe vlerësimit në arsim“ Shtëpia botuese Libri shkollor, Prishtinë,
2002, f. 10.
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• A i plotëson me sukses qëllimet e saj,
• Çfarë duhet të mbahet ose të përmirësohet,
• A funksionojnë ndryshimet.
Nëse shkolla profesionale i di të gjitha këto dhe sillet në përputhje me detyrat e
lartcekura, është në rrugë të drejtë që të krijojë një sistem adekuat të sigurimit të cilësisë, sepse
vetëvlerësimin e shkollave profesionale e bën vetëm thelbi i sigurimit të cilësisë.

3. Parimet bazë të vlerësimit në shkollat profesionale
Procesi i vlerësimit për të qenë i efektshëm duhet përfillur këto parime:
a) Përcaktimi i qëllimeve dhe i përparësive në procesin e vlerësimit.
o Përshkrimi me kujdes i qëllimit të matjes,
o Rezultatet e parashikuara të të nxënit,
o Zgjedhja e matjeve të mundshme.
b) Zgjedhja e teknikave adekuate të vlerësimit në përputhje me karakteristikat që duhen të
maten.
o Objektivave,
o Të sakta,
o Të përshtatshme.
c) Zbatimi i teknikave të ndryshme të vlerësimit.
o Testet objektive; për matjen e njohurive, të të kuptuarit dhe zbatimin e
rezultateve të të nxënit,
o Testet ese; që t’i masim e aftësitë për organizimin dhe shprehjen e ideve,
o Vrojtimi; që të vlerësojë shkathtësitë e manifestimit dhe sjelljet e ndryshme të
nxënësit,
o Vetëraportimi; vlerësimi i intervistimit dhe qëndrimit,
o Vetëvlerësimi.
ç) Dobitë e teknikave të vlerësimit.
o Gabimi gjatë provës; problem i rëndomtë në matjet arsimore dhe psikologjike,
o Gabimi i pikëzimit të testit (sipas rastit),
o Interpretimi jo i saktë i rezultateve të matjes.
d) Vlerësimi është një rrugë drejt një fundi, por jo fund në vetvete.
o Eliminimi i gabimeve të matjes,
o Marrja e vendimit për cilësinë e dhënë nuk shënon fundin,
o Procesi i vlerësimit zhvillohet në mënyrë të përsëritshme

4. Vlerësimi në bazë të disa kritereve
Arsimtarët bëjnë vlerësim kur gjykojmë për diçka apo pjesë të saj, në bazë të disa
kritereve. Sigurisht që, kur komunikojmë me të tjerët, ne të gjithë duhet të biem në një mendje
për kriteret që përdorim;si dhe për mënyrën se si përputhet informacioni me kriteret apo si
përshkruhet ai prej tyre. Kriteret janë të drejtpërdrejta dhe, madje, të klasifikuara nga ana
sasiore. Aftësia kyç e për vlerësim është përdorimi me efikasitet i kritereve.
Metodat e vlerësimit duhet të jenë të përshtatshme për qëllimet dhe kontekstin e
vlerësimit. Të nxënit dhe arritjet e nxënësve duhet të vlerësohen në mënyrë të vazhdueshme
duke përdorur metodat dhe instrumentet më të përshtatshme. Në mënyrë që të sigurohet kjo,
mësimdhënësit duhet ta zbatojnë vlerësimin për nxënie dhe t’i zhvillojnë instrumentet të cilat
janë të përshtatshme për këtë qëllim.
a) Vlerësimi para së gjithash ka për qëllim të nxënit dhe të arriturat e nxënësve
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• Përmes vlerësimit nxënësit marrin informacion për atë që do të duhet ta mësojnë. Sa do
të mësojnë dhe si do të mësojnë, kjo në masë të madhe varet nga vlerësimi që zbatohet.
• Vlerësimi shërben që ta nxisë nxënësin të mësojë dhe t'i japë udhëzime se si të mësojë
në mënyrë që t'i përmirësojë të arriturat në mësim dhe jashtë tij. Vlerësimi nuk shërben
vetëm që ta vërtetojë se sa ka arritur nxënësi të mësojë.
b) Vlerësimi siguron informacione të plota për të arriturat e nxënësit
• Vlerësimi siguron edhe informacione për atë që nxënësit e dinë dhe çka mund të bëjnë
me atë që dinë.
• Me vlerësim vlerësohen dituritë dhe aftësitë e nxënësve, si dhe vlerat, qëndrimet dhe
shprehitë e tyre, që ndikojnë edhe në suksesin në shkollë dhe në të arriturat jashtë
shkollës.
• Me vlerësim merren informacione edhe për anët e forta dhe ato të dobëta të nxënësve,
që pastaj përdoren për të siguruar përparimin e nxënësve në të arritura.
c) Vlerësimi është pjesë përbërëse e procesit mësimor (të mësimnxënies dhe
mësimdhënies)
• Ekziston lidhje e qartë ndërmjet qëllimeve dhe përmbajtjeve të të nxënit dhe vlerësimit
(ndërmjet asaj që mësohet e që ofrohet si mësim dhe asaj që vlerësohet).
• Mësimdhënia, mësimnxënia dhe vlerësimi janë procese të ndërthurura dhe sigurojnë
koherencë në mësim.
• Nga qëllimet dhe përmbajtjet mësimore varet çka do të vlerësohet. Nga rezultati i
vlerësimit varet si do të zhvillohet mësimi dhe drejt cilave qëllime synon të ecën ai.
• Nxënësi ka rol aktiv në procesin e vlerësimit.
d) Vlerësimi bazohet në përdorimin e më shumë metodave të ndryshme
• Përdorimi i më shumë metodave të ndryshme mundëson që të zvogëlohen dobësitë dhe
kufizimet e secilës metodë veçmas.
• Kur përdoren më shumë metoda të ndryshme, vlerësimi i merr parasysh stilet e
ndryshme të të nxënit të nxënësve.
e) Vlerësimi është proces i vazhdueshëm
• Vlerësimi përfshin aktivitete të përcjelljes së punës dhe vlerësimit të saj dhe të
arriturave
të nxënësve gjatë tërë vitit shkollor.
• Gjatë vlerësimit kontrollohet përparimi i të arriturave të nxënësve në bazë të asaj sesi
orientohen nxënësit drejt qëllimeve të parashtruara në mësim.
f)
•

Vlerësimi është i drejtë
Vlerësimi i drejtë i referohet paanshmërisë gjatë zbatimit të vlerësimit, gjatë vlerësimit
të
të arriturave dhe gjatë interpretimit dhe përdorimit të rezultateve.
• Vlerësimi nuk favorizon (as sipas mënyrës, as sipas përmbajtjes) nxënës në bazë të
prejardhjes së tyre, gjinisë së tyre, dhe as në bazë të përvojave të tyre të mëparshme me
arsimtarë dhe/ose me metodën e vlerësimit.
g) Vlerësimi është transparent
• Nxënësit e dinë se çka janë qëllimet e të nxënit, cilat janë standardet që pritet prej tyre
t'i
arrijnë dhe si do të vlerësohet arritja e nxënësve (ajo që duhet ta mësojnë, si dhe kur do
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të vlerësohen).
• Nxënësit dhe prindërit kanë qasje në vlerësim (në metodat që do të përdoren dhe në
rezultatet e përdorimit të tyre).
h) Vlerësimi është i vlefshëm dhe i sigurt
• Me vlerësim merren informacione që janë relevante për qëllimet dhe përmbajtjet e
vlerësimit.
• Në interpretimin e rezultateve të vlerësimit nuk bëjnë pjesë gjykimet për sjelljen,
aftësitë
dhe shkathtësitë e nxënësve, që nuk janë objekt i vlerësimit konkret.
• Vlerësimi është i njëjtë për të gjithë nxënësit si dhe nga të gjithë mësimdhënësit.

5. Realizimi i vlerësimit
Llojet e vlerësimit
Klasifikimi i procedurave të vlerësimit bëhet në katët kategori:
a) Vlerësimi klasifikues (i gatishmërisë),
b) Vlerësimi formues,
c) Vlerësimi diagnostifikues,
d) Vlerësimi përmbledhës.
Vlerësimi klasifikues (i gatishmërisë) ka për qëllim të caktojë shkallën e gatishmërisë
apo ta bëjë klasifikimin e nxënësit, në bazë të rezultateve të treguara në fillim të procesit
mësimor, p.sh. në provimin pranues.
Vlerësimi formues ka për qëllim të kontrpllj përparimin e nxënies së nxënësit gjatë
procesit mësimor. Qëllimi i tij është të siguroj sukseset dhe dështimet prapvepruese të nxënësit
dhe arsimtarit.
Vlerësimi formativ varet shumë nga përgatitja speciale e testit për secilën pjesë të
procesit mësimor. Për këtë qëllim përdoret testi i bazuar në kriter.
Vlerësimi diagnostifikues është një procedurë specifike e vlerësimit që ka për qëllim të
theksojë vështirësitë në procesin e nxënies së nxënësit të cilat kanë mbetur pa u përmirësuar
si[as standardeve gjatë procesit formativ. Pra, vlerësimi diagnostifikues përcakton shkaqet e
qëndrueshme të problemeve në mësimnxënie dhe formulimin e planit për veprim në ndihmesën
e nxënësve.
Vlerësimi përmbledhës është shembull tipit i cili zbatohet në fund të një kursi apo në
fund të vitit mësimor. Ky vlerësim cakton se në çfarë shkalle janë arritur objektivat udhëzues dhe
për notimin e nxënësve në fund të kursit apo vitit mësimor ose dhënien e certifikatave
(diplomave) për zotërimin e rezultateve të synuara të të nxënit.
Qëllimi kryesor përpos notimit dhe certifikimit të nxënësve është gjithashtu edhe në
sigurimin e informatave për të gjykuar përvetësimin e objektivave të kursit dhe efektshmërisë së
programit mësimor. Vlerësimi mund të jetë individual, në grup, i brendshëm dhe i jashtëm.

6. Qëllimi i vlerësimit
Vlerësimi duhet t’ua mundësojë nxënësve që të demonstrojnë njohuri, aftësi, shkathtësi
qëndrime dhe vlera.
Gjatë procesit të vlerësimit për nxënie (vlerësimi formativ), mësimdhënësit duhet t’i dinë
dhe t’i ndjekin rregullat dhe parimet e praktikave efektive të vlerësimit formativ.
Gjatë kryerjes së procesit të vlerësimit të nxënies (vlerësimi sumativ), shkollat dhe
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mësimdhënësit duhet t’i ndjekin parimet e praktikave efektive dhe çdo procedurë, rregullore,
standard që është planifikuar në planin zhvillimor të shkollës, dhe që është përcaktuar për
ekzaminim të veçantë.
Udhëheqësit e shkollës duhet të monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe ta
verifikojnë realizimin e atyre praktikave.
Nxënësit duhet të informohen paraprakisht se si do të vlerësohen (puna/përgjigjet e
tyre)
dhe të bëhen të qarta objektivat dhe kriteret që do të zbatohen gjatë procesit të vlerësimit.
• Vlerësimi për Nxënie duhet të jetë plotësisht i integruar në programin mësimor.
• Mësimdhënësit duhet ta inkurajojnë vet-vlerësimin e nxënësve, si dhe vlerësimin e
ndërsjellë (njëri-tjetri). (Mësimdhënësit duhet të kenë kujdes që vet-vlerësimi dhe
vlerësimi i ndërsjellë të jenë korrekt dhe të drejtë nga të dy gjinitë).
• Mësimdhënësi duhet të krijojë ambient mbështetës për të gjithë nxënësit gjatë procesit
të vlerësimit dhe jo të favorizojë apo injorojë ndonjërin në baza nacionale, gjinore,
fetare, sociale, etj.

7. Përzgjedhja e metodave të vlerësimit dhe zhvillimi i instrumenteve
Detyrat e mësimdhënësit:
• Harton skema të përgjithshme dhe specifike të vlerësimit në përputhje me rezultatet
mësimore të kurrikulës,
• Vlerëson rezultatet mësimore të kurrikulës në të gjitha fushat (konjitive, psikomotorike
dhe afektive-emocionale),
• Shfrytëzon në mënyrë të përshtatshme, metoda dhe instrumente për vlerësimin e
rezultateve mësimore.
• Përzgjedhë metoda dhe instrumente të vlerësimit për të siguruar informacione të
vlefshme, të besueshme dhe objektive,
• Përdorë metoda të shumta dhe të ndryshme të vlerësimit të përshtatshme për nxënësit
e niveleve të ndryshme.
• Përdorë metoda dhe instrumente të shumëllojshme të vlerësimit me qëllim të
përfshirjes të të gjithë nxënësve për t’i treguar tërësisht arritjet e tyre.
• Analizon metodat dhe instrumentet e përzgjedhura të vlerësimit duke u bazuar në
arritjet e nxënësve.
• Reflekton për vlefshmërinë, besueshmërinë dhe cilësinë e përdorimit të metodave dhe
instrumenteve të përzgjedhura të vlerësimit.

8. Vështrim i përgjithshëm për vetëvlerësimin e shkollës
Shkollat profesionale duhet të marrin përgjegjësi për përmirësimin e tyre, në mënyrë që
ky përmirësim të jetë i thellë dhe i qëndrueshëm. Nga ana tjetër, shkollat kanë nevojë për
mbështetje në këtë proces.
Shumë vende janë duke u dhënë më shumë liri shkollave në fushën e vetëvlerësimit.
Vlerësimi shndërrohet në një proces të brendshëm shkollor, i cili duhet të integrohet në
menaxhimin dhe operativitetin e përditshëm të shkollës, gjë që përbën një sfidë si për shkollat,
të cilat duhet të zhvillojnë një kulturë të re, ashtu edhe për vlerësuesit, të cilët duhet të gjejnë
një identitet të ri, një rol dhe një stil të ri pune.
Disa nga arsyet mbarëbotërore për fuqizimin e vlerësimit në nivel shkolle janë:
• Hartuesit e politikave janë ndërgjegjësuar për faktin se problemet themelore me të cilat
ndeshen shkollat, sidomos ato në zonat e paprivilegjuara, (si mungesa e mësuesve,
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•

•

problemet e mirëmbajtjes së godinave shkollore, frekuentimi jo i rregullt i shkollës etj.)
mund të zgjidhen në mënyrën e duhur në nivelin e shkollës.
Shumë nga programet për përmirësimin e cilësisë në shkolla që janë imponuar nga sipër
kanë dështuar. Në fund të fundit, është arsimtari, bashkë me drejtorin e shkollës, i cili
duhet ta realizojë këtë përmirësim. Pa angazhimin e tyre ndodhin pak gjëra dhe ky
angazhim duhet të vijë nga bindja e brendshme. Rrjedhimisht, shkollat duhen inkurajuar
dhe fuqizuar për monitorimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit që ofrojnë.
Ka një bindje në rritje se fuqizimi i aktorëve në nivel shkolle (drejtorët dhe mësuesit, si
dhe prindërit e komuniteteve) është rruga për t’i bërë shkollat të përgjegjshme për
mjedisin e tyre dhe nevojat e nxënësve që kanë.

Si realizohet vlerësimi në nivel shkolle?
Personi kryesor i çdo sistemi të vlerësimit shkollor është drejtori i shkollës. Ai/ajo, duke qenë
pika e lidhjes midis proceseve të monitorimit të jashtëm dhe të brendshëm të cilësisë, ka shumë
role për të luajtur – kontrollin dhe mbështetjen formale dhe atë më pak formale si të
problemeve pedagogjike, ashtu edhe atyre administrative.
Stafi drejtues luan një rol dukshëm në rritje në vlerësimin dhe mbështetjen e mësuesve të
tjerë, veçanërisht kur drejtuesi i shkollës merr më shumë detyra administrative dhe
menaxheriale. Ky staf drejtues përfshin zëvendësdrejtorin, shefat e departamenteve dhe, në disa
vende, mësuesit e specializuar.
Personat tjerë kryesorë në nivel shkolle, të cilët mund të kenë rol në monitorimin e cilësisë
janë:
o Mësuesit,
o Nxënësit,
o Prindërit dhe
o Komuniteti lokal.

9. Përfundime
Vlerësimi është gjykimi për cilësinë, e, duhet të jetë pjesë përbërëse e
planifikimit të punës së shkollës dhe e planeve të punës së mësimdhënësve, pjesë
përbërëse e planeve vjetore, planeve mujore dhe ditore të mësimdhënësve.
Vlerësimi duhet t’ua mundësojë nxënësve që të demonstrojnë njohuri, aftësi,
shkathtësi qëndrime dhe vlera.
Vlerësimi është një mënyrë sistematike e shikimit të çështjeve të rëndësishme,
para së gjithash ka për qëllim të nxënit dhe të arriturat e nxënësve.
Vlerësimi është sigurimi i informacionit për vendimmarrje, shpesh lidhet me
testimin dhe ngushtohet duke u kufizuar në arritjet e nxënësit.
Vlerësimi bazohet në përdorimin e më shumë metodave të ndryshme, është një
mjet konstruktiv për përmirësim dhe risi; është proces i mbledhjes sistematike,
analizimit dhe interpretimit të informative me qëllim të determinizmit se në çfarë
shkalle nxënësi i ka zotëruar objektivat udhëzues.
Vlerësimi përmban përshkrimin sasior dhe cilësor, gjykon vlerat dhe meritat,
bazohet në matjen objektive, të saktë, të vlefshme, të besueshme.
Nga qëllimet dhe përmbajtjet mësimore varet çka do të vlerësohet. Nga rezultati
i vlerësimit varet si do të zhvillohet mësimi dhe drejt cilave qëllime synon të ecën ai.
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Sfidat dhe Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian
PHD (C) Albulena U.Ukimeraj
Oda e Avokatëve të Kosovës, Prishtinë, Kosovë, -, E-mail: albulenaukimeraj@gmail.com;
albulenau@oak-ks.org;
Abstrakt
Evropa e pas luftës së dytë botërore, përpiqej të bashkohej në një frymë solidariteti
bashkëpunues për t’i lënë pas konfliktet e së shkuarës, duke proklamuar kështu projektimin e një
modeli të një gjenerateje në paqe dhe në zhvillim ekonomik. Edhe perspektiva ballkanike drejt
Evropës së bashkuar, ekspozohet si bartëse e së njëjtës filozofi reflektuese për pajtim historik dhe
paqe solide. Një ndër sfidat, për Ballkanin ishte edhe kategorizimi se vendet e ballkanit
perëndimor ishin vende që karekterizoheshin me një izolim ndërvitesh, i shkaktuar nga rrethana
të ndryshme politike dhe që vazhdonin të ndikonin në imazhin e tyre përballë shoqërive
evropiane. Nëpërmjet këtij punimi do të ofrohet një pasqyrë konkrete dhe e përmbledhur mirë
lidhur me procesin e Integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, duke filluar nga faza e
aplikimit për anëtarësim e gjerë në fazën përmbyllëse të anëtarësimit. Një këndvështrim i
përgjithshëm analitik mbi struktura institucionale të koordinimit të agjendës Evropiane për
Kosovën, themelimit të Departamenteve për Integrime Evropiane dhe koordinim të Politikave,
zyrave komunale për Integrim Evropian dhe marrëveshja për stabilizim asociim duke përfshirë
avantazhet e nënshrkimit të MSA-së për Kosovën.
Fjalët e rëndësishme: Integrime Evropiane, Marrëveshja e Stabilizim - Asociim-it, Bashkimi
Evropian.

Hyrja
Në Majin e vitit 1999, është shpallur nga Komisioni Evropian, procesi për stabilizim
Asocimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke përcaktuar kështu rregullat ku vendet
si Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kroacia, ish Republika Jugosllave e Maqedonisë,
Serbia dhe Mali i Zi, janë angazhuar ndaj konceptit të një stabiliteti të qëndrueshëm
ekonomik, social dhe politik, që garantohet përmes lidhjesh dhe marrëdhëniesh më të
ngushta më Evropën. Komisioni Evropian shpalli në Maj 1999, procesin e Stabilizim
Asocimit, i cili përcakton parimet përmes të cilave vendet dhe popujt e rajonit
përparojnë drejt integrimit dhe anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ndër prioritetet e
përcaktuara tashmë përfshihen vendosja e një demokracie të mbështetur mbi shtetin
ligjor, zhvillimi i ekonomisë së tregut dhe lufta kundër krimit të organizuar.
Procesi i Anëtarësimit të Kosovës në BE

Të jesh shtet anëtar me të drejta të plota i BE-së, do të thotë të kesh arritur
plotësimin e standardeve evropiane përfshirë “vlerat e përbashkëta evropiane, Kriteret e
Kopenhagës 1993, (standardet politike, ekonomike dhe ligjore) dhe Kriteret e Madridit
të vitit 1995 (standardet administrative)”. E drejta për të aplikuar për anëtarësim në BE u
jepet vetëm shteteve të cilat përcaktohen gjeografikisht dhe ndodhen brenda Evropës, si
dhe nëse respektojnë parimet më fundamentale të lirisë, demokracisë, të drejtave të
njeriut dhe sundimit të ligjit.
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Këtë më së miri e konkretizon dhe e përcakton neni 2 i Traktatit të Lisbonës, i cili
thotë se: “Bashkimi ka në themel vlerat e respektimit të dinjitetit të njeriut, lirisë,
demokracisë, barazisë, shtetit të së drejtës dhe respektimit të të drejtave të njeriut,
duke përfshirë të drejtat e personave që u përkasin pakicave. Këto vlera janë të
përbashkëta për Shtetet Anëtare në një shoqëri në të cilën mbisundon pluralizmi,
mosdiskriminimi, toleranca, drejtësia, solidariteti dhe barazia midis grave dhe burrave”.
E drejta për të aplikuar për anëtarësim në BE u jepet vetëm shteteve të cilat
përcaktohen gjeografikisht dhe ndodhen brenda Evropës, si dhe nëse respektojnë
parimet më fundamentale të lirisë, demokracisë, të drejtave të njeriut dhe sundimit të
ligjit.
Këtë më së miri e konkretizon dhe e përcakton neni 2 i Traktatit të Lisbonës, cili
thotë se “Bashkimi ka në themel vlerat e respektimit të dinjitetit të njeriut, lirisë,
demokracisë, barazisë, shtetit të së drejtës dhe respektimit të të drejtave të njeriut,
duke përfshirë të drejtat e personave që u përkasin pakicave. Këto vlera janë të
përbashkëta për Shtetet Anëtare në një shoqëri në të cilën mbisundon pluralizmi,
mosdiskriminimi, toleranca, drejtësia, solidariteti dhe barazia midis grave dhe burrave”.
Ndërsa, neni 49 i Traktatit të Lisbonës, përcakton procedurën e aplikimit se si rrjedh
procesi në fjalë, ku “Çdo shtet evropian, i cili respekton vlerat e përmendura në nenin 2
dhe është i angazhuar për nxitjen e tyre, mund të kërkojë të bëhet anëtar i
Bashkimit.Parlamenti Evropian dhe Parlamentet kombëtare njoftohen për këtë kërkesë.
Shteti kërkues ia drejton kërkesën Këshillit, i cili vepron unanimisht, pasi konsultohet me
Komisionin dhe pasi merr pëlqimin e Parlamentit Evropian, i cili vepron me shumicën e
deputetëve që e përbëjnë. Merren në konsideratë kushtet e pranueshmërisë të
miratuara nga Këshilli Evropian”. Ky fakt do të thotë që shteti aspirant duhet të posedoj
një konglomerat vlerash universale me të cilat duhet të dëshmoj që ka një bazë të
shëndoshë për të parashtruar kërkesën për anëtarësim. Gjithsesi, procesi i anëtarësimit
është jashtëzakonisht i vështirë dhe i gjatë, si dhe në vete ngërthen dy aspekte kryesore
me të cilat shteti aspirues do të përballet e ato janë aspekti politik dhe teknik.
Në këtë rrugëtim, shteti aspirues do të zhvilloj tre drejtime kryesore të procesit të
integrimit të cilat paralelisht duhet të zhvillohen njëra me tjetrën, në një drejtim të
vetëm. “Drejtimi i parë, ka të bëjë me procesin e qasjes së shtetit në regjimin pa viza me
BE-në përmes dy fazave: fazën e lehtësimit të vizave dhe atë të liberalizimit të vizave;
Drejtimi i dytë, ka të bëjë me qasjen në fondet e BE-së, përkatësisht të thithë
mbështetje financiare para anëtarësimit. Sikundër, dihet vetëm me anëtarësimin e plotë
në Bashkimin Evropian, shtetet anëtare mund t’i shfrytëzojnë fondet e caktuara të
mbështetjes. Në fillim ato ishin të nduarnduarshme dhe menaxhoheshin nga agjencitë e
caktuara të BE-së. Ndërsanga viti 2007, Komisioni Evropian e inauguroi instrumentin e ri
financiar para anëtarësimit IPA i cili i unifikon fondet evropiane madje edhe të shteteve
anëtare, për arsye se i kishin keqmenaxhuar ato. Drejtimi i tretë, plotësimi i kritereve
për anëtarësim dhe i detyrimeve të MSA-së. Ky është procesi më i vështirë për shtetin
aspirant sepse duhet përmbushur në përpikëri prej një faze në fazn tjetër Kriteret e
Kopenhagës/Madridit dhe gjithnjë duke iu përmbajtur edhe detyrimeve që dalin nga
Marrëveshja për Stabilizim Asociim me BE-në”.
Kosova dhe BE
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Që nga përfundimi i konfliktit të armatosur në Kosovë, dhe krijimin e institucioneve
demokratike, që nga viti 1999 e këtej janë bërë përpjekje të vazhdueshme institucionale sa i
përket integrimit të Kosovës në BE. Përkundër vështirësive politike, (për shkak se edhe sot,
akoma 5 shtete të BE-së nuk e njohin shtetësinë e Kosovës), institucionet e kosovës me
përkushtim kanë ndjekur agjendën e integrimit të Kosovës në BE.
Procese të rëndësishme për Kosovën sa i përket anëtarësimit të saj në BE konsiderohet
Themelimi i Pakti i Stabilitetit për Europën Jug-Lindore në Cologne, Gjermani. Në ndërkohë,
meqenëse Kosova iushte nën administrimin ndërkombëtar në qershor të vitit 1999 - BE drejton
Shtyllën IV të UNMIK-ut: Rindërtimi dhe Zhvillimi Ekonomik. Me qëllim të koordinimit të
ndihmës evropiane për Kosovën, në vitin 2000 themelohet Agjencia Evropiane për Rindërtim.
Në nëntor të vitit 2002 - Themelohet Mekanizmi Përcjellës i Procesit të Stabilizim
Asociimit ndërsa në vitin 2004 - Këshilli Europian adopton për herë të parë Partneritetin
Evropian për Kosovën.
Për herë të parë në Qeverinë e Kosovës, themelohet një strukturë ekskluzivisht
përgjegjëse për koordinim të procesit të Integrimeve Evropiane - Themelohet Zyra për Integrim
Evropian, brenda Zyrës së Kryeministrit; ndërsa po në të njëjtin vit hapet Zyra Ndërlidhëse e
Komisionit Evropian në Kosovë.
Në janar 2005 - Adoptohet për së pari herë Plan i Veprimit për Implementimin e
Partneritetit Evropian, i cili plan adoptohet nga të gjitha institucionet e Kosovës, ndërsa në
nëntor 2005 - Komisioni Evropian publikon për herë të parë Raportin e Progresit për Kosovën si
dhe Letrën e Strategjisë së Zgjerimit, për të avancuar rolin e strukturave institucionale
shtetërore, në vitin 2006 - Zyra e Integrimit Evropian pasohet nga Agjencia për Integrim
Evropian;
Në Korrik 2006 - Këshilli i Bashkimit Evropian themelon Instrumentin e Ndihmës për ParaAnëtarësim
Ndërsa në janar 2008 - Kuvendi i Kosovës themelon Komitetin për Integrim Evropian;
Shkurt 2008 Kuvendi i Kosovës miraton rezolutën që shpall Kosovën shtet të pavarur;
ndërsa Këshilli i Bashkimit Evropian, merr parasysh rezolutën e pavarësisë të Kosovës dhe vëren
që vendet anëtare të BE-së do të vendosin vetë, në pajtueshmëri me praktikat vendore dhe të
drejtën ndërkombëtare, mbi marrëdhëniet e tyre me Kosovën. Gjithashtu, nënvizon bindjen e
Bashkimit Evropian, që Kosova përbën një rast sui generis.
Në prill 2008 - Kosova miraton Planin për Integrim Evropian 2008-2010 dhe në të njejtën
kohë Qeveria themelon struktura të reja për Integrim Evropian. Në përfundim të Prill
2010, Themelohet Ministria e Integrimit Europian, si institucioni kryesor për koordinimin e
agjendës nacionale të integrimit evropian.
Në korrik të vitit 2010 - Mbahet Takimi i parë Plenar për Dialogu sektorial pë Procesin e
Stabilizim Associimit.
Me qëllim të avancimit të procesit të Integrimeve Evropiane, në mënyrë të koordinuar
ndër-institucionale në mars 2011 - Qeveria e Republikës së Kosovës miraton Rregulloren nr.
01/2011 për Departamentet për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në Kuadër të
Ministrive. Ndërsa në qershor 2011 Qeveria e Republikës së Kosovës miraton Rregulloren nr.
04/2011 për Koordinimin e Donatorëve, e cila përcakton strukturat institucionale vendore në
këtë fushë dhe përgjegjësitë e tyre;
Sa i përket procesit të Stablizim Asociimit në tetor 2011 - Komisioni Evropian, përmes
Raportit të Progresit, rekomandon inicimin e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e
Stabilizim Asociimit (MSA) me Kosovën. Në dhjetor të vitit 2012 - Këshilli i Bashkimit Evropian,
miraton propozimin e Komisionit për fillimin e negociatave për MSA me Kosovën;
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Në maj 2012 - Pas pranimit të pyetësorit për Studimin e Fizibilitetit për MSA, Qeveria e Kosovës
fillon përgatitjen e raportit për Studimin e Fizibilitetit; ndërsa në Qershor 2012- Qeverisa e
Kosovës i dorëzon Komisionit Evropian raportin për Studimin e Fizibilitetit për MSA. Gjithashtu,
në qershor të vitit 2012 - Komisioni Evropian i dorëzon Kosovës Udhërrëfyesin për Liberalizimin e
Vizave;
Në tetor të vitit 2013 - Fillojnë negociatat mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian për MSA, ndërsa
në korrik të vitit 2014 - Miratohet MSA në parim nga Kryenegociatorët, me inicializimin e saj, në
Bruksel;
Në tetor 2015 - Republika e Kosovës dhe Bashkimi Evropian nënshkruajnë Marrëveshjen e
Stabilizim Asociimit, në Strasburg;
Në tetor 2015 - Qeveria e Republikës së Kosovës miraton Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit;
Në nëntor 2015 - Kuvendi i Republikës së Kosovës ratifikon Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit;
Në dhjetor 2015 - Qeveria e Republikës së Kosovës miraton Programi Kombëtar për Zbatimin e
MSA-së.
Struktura institucionale e koordinimit të agjendës Evropiane për Kosovën
Kosova mbetet e përkushtuar në plotësimin e standardeve në kuadër të procesit për
integrim Evropian. Qeveria e Republikës së Kosovës, ka vendosur në prioritetet kryesore të
vendit, integrimin në Bashkimin Evropian. Edhe në hapat fillestar të këtij procesi, Kosova ka
ndërtuar një marrëdhënie me Bashkimin Evropian duke filluar nga Plani i Veprimit për
partneritet Evropian, dialogu sektorial për procesin e Stablizim Asociimit e deri në nëshkrimin e
Marrëveshjes së Stabliziim Asoociimt.
Përveç procesit të Stablizim Asociimit, pararelisht institucionet Kosovare kanë
koordinuar edhe një proces tjetër (që tashmë të gjitha vendet e rajonit e kanë kapërcyer)
procesin e liberalizimit të vizave.
Prandaj, në mënyrë që të koordinohet sa më mirë agjenda evropiane, qeveria e
Republikës së Kosovës, ka formalizuar struktura funksionale në kuadër të institucioneve
qëndrore dhe lokale sa i përket koordinimit të këtij procesi.
Me qëllim të koordinimit të agjendës evropiane në nivel nacional, është themeluar
Ministria për integrim Evropian, ndërsa në secilën Ministri janë themeluar Departamentet e
integrimit Evropian dhe Koordinimit të Politikave. Për më tepër, për dallim nga vendet e rajonit,
të cilat pavarësisht se janë në faza më të avancuara sa i përket marrëdhënieve kontraktuale me
BE-në, Qeveria qëndrore, ka pasur një qasje gjithëpërfshirëse institucionale duke përfshirë këtu
edhe përfshirjen në këtë process të njësive të vetëqeverisjes lokale, Komunave. Me këtë rast
janë themeluar zyrat komunale për integrim Evropian.
Ministria e Integrimit Evropian
Përgegjësitë e ekzekutivit në Republikën e Kosovës janë përcaktuar me Rregulloren për
fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së kryeministrit dhe ministrive. Sidoqoftë,
përgjëgjësitë konkrete të secilit institucion janë përcaktuar me rregullore të veçanta të cilat
gjithashtu janë miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.
Sa i përket mandatit dhe përgjegjësive të Ministrisë së integirmit Evropian, kjo Ministri
ka rolin kryesor në koordinimin e procesit të integrimit Evropian në raport me të gjitha
institucionet në nivelin nacional, në raport me BE-në. Ministria e integrimit Evropian është
përgjegjëse për përgatitjen dhe monitorimin e dokumenteve strategjike për përparim në
implementimin e kritereve dhe obligimeve që dalin nga procesi i Integrimit Evropian. Në këtë
kuadër, MIE, koordinon ndihmën bilaterale dhe multilaterale, duke përfshirë këtu edhe ndihmën
tjetër përveç ndihmën nga Komisioni Evropian. Në këtë kontekst, koordinon, programon dhe
monitoron programet e asistencës së BE-së dhënë Qeverisë së Republikës së Kosovës, sipas
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prioriteteve që ka vendi. Brenda këtyre programeve, MIE përgatitë dhe nënshkruan marrëveshje
financiare të asistencës së BE-së, në emër të Republikës së Kosovës.
MIE, gjithashtu është përgjegjëse edhe në procesin e përafrimit dhe harmonizimit të
legjislacionit vendës me Asquis të BE-së. Është institucioni kryesor përgjegjës në raport me
institucionet tjera të vendit sa i përket vlerësimit të pajtueshmërinë legjislacionit vendor me të
drejtën e BE-së.
Gjithashtu, në bashkëpunim me institucionet tjera përgjegjëse, MIE përgatitë dhe
koordinon procesin e zhvillimit të kapaciteteve në fushën e Integrimit Evropian për të bërë të
mundur funksionimin si institucion efektiv.
Departamentet për Integrim Evropian dhe koordinim të Politikave
Departamentet për integrim Evropian dhe koordinim të Politikave janë departamente
kryesore për koordinimin e agjendës Evropiane për institucionet respektive. Konkretisht, në
secilën Ministri të Qeverisë së Republikës së Kosovës, janë themeluar departamentet për
integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave.
Funksionet kryesore të këtyre departamenteve janë:
- Koordinimi i procesit të integrimit Evropian;
- Korodnimi i Procesit të Planifikimit strategjik dhe zhvillimit të politikave;
- Koordinimi i asistencës së jashtme;
- Ndihma në procesin e hartimit dhe përmirësimit të politikave dhe propozimeve;
- Ndihma në zhvillimin e kapaciteteve të Ministrisë në kuadër të incimit të reformave dhe
vlerësimit të ndikimit të tyre.
Këto departamente janë përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve që dalin nga
dialogu sektorial për Stabilizim Asociim; dialogu i liberalizimit të vizave si dhe adresimi i sfidave
nga raporti i vendit. Të gjitha informatat e prodhuara në ministritë sektoriale sa i përket procesit
të integrimit evropian, përmes këtyre departamenteve adresohen tek Ministria e Integrimit
Evropian, si koordniatori nacional në raport me Bashkimin Evropian.
Zyrat Komunale për integrim Evropian
Në vitin 2011, Qeveria e Republikës së Kosovës, me qëllim të involvimit në procesin e
integrimit Evropian edhe të Komunave të Republikës së Ksoovës, nxori rregulloren qeveritare për
krijimin e strukturave institucionale në të gjitha komunat.
Funksionet e Zyrave Komunale për integrim Evropian janë të listuara si vijon:
Koordinojnë procesin e integrimit evropian;
Koordinimin e procesit të zhvillimit të kornizës rregullative dhe të politikave të Komunës që
ndërlidhen me procesin e integrimit evropian dhe që dalin nga dokumente strategjike, si ato
nacionale ashtu edhe ato lokale, të këtij procesi, përfshirë pjesëmarrjen në caktimin e
prioriteteve komunale në këtë aspekt dhe koordinimin e realizimit të obligimeve të Komunës që
dalin nga marëdhëniet Kosovë-BE;
Pjesëmarrjen në caktimin e prioriteteve komunale dhe zhvillimit të kornizës rregullative
dhe të politikave nga ana e Drejtorive sektoriale, me qëllim të reflektimit të obligimeve
përkatëse në lidhje me integrimin evropian në kuadër të secilit sektor;
Koordinimin e asistencës së Bashkimit Evropian dhe asistencës tjetër të jashtme;
Koordinimin dhe pjesëmarrjen në zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe
strategjive me qëllim të zhvillimit të kapaciteteve të Komunave për të kryer më sukses të gjitha
reformat e nevojshme, përfshirë monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e rregullt të
implementimit të tyre;
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Ofrimin e mbështetjes të gjitha strukturave komunale në përmirësimin e konsultimeve
dhe dialogun civil me shoqerinë civile lokale dhe palët e tjera të interesuara dhe publikun e gjerë
në nivelin komunal;
Ngritjen e vetëdijes së administratës komunale, shoqërisë civile, mediave, komunitetit të
biznesit, si dhe të publikut të gjerë mbi procesin e integrimit evropian dhe promovimin e vlerave
dhe standardeve evropiane.
Zyrat Komunale për integrim Evropian përmes Ministrisë përgjegjëse për vetëqeverisjen
lokale adresojnë informatat dhe koordinojnë procesin e raportimit për procesin e integrimit
Evropian tek koordinatori nacional që është MIE.
Për të pasur një agjendë të qartë të obligimeve komunale nga agjenda Evropiane,
ministria përgjegjëse për pushtetin lokal në baza vjetore harton planet e integruara komunale ku
përfshihen të gjitha obligimet nga agjenda evropiane.
Secila komunë, ka planin individual dhe në baza peridoke raporton tek kjo ministri sa i
përket përmbushjes së detyrimeve nga agjenda evropiane, (duke përfshirë MSA-në; liberalizimin
e vizave; dialogun sektorial për Stablizim Asociim si dhe adresimin e sfidave nga raporti i vendit).
Çfarë është Marrëveshja për Stabilizim Asociim (MSA)?
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) - është një marrëveshje ligjore ndërkombëtare
ndërmjet vendit nënshkrues dhe Bashkimit Evropian. Funksioni i saj është të vendosë kuadrin
ligjor për bashkëpunim ndërmjet të dy palëve dhe adoptimin gradual të standardeve evropiane,
të tilla si kushtet që duhet të plotësojnë mallrat, shërbimet dhe kapitalet që të mund të lëvizin
lirisht në Bashkimin Evropian, apo rregullat që përcaktojnë se si duhet të zhvillohet konkurrenca
në treg. Një nga karakteristikat kryesore të MSA-së është përqendrimi në krijimin dhe forcimin e
parimeve demokratike dhe bashkëpunimit me vendet e rajonit të Ballkanit.
Bashkëpunimi rajonal synon vendosjen e një rrjeti marrëveshjesh dy dhe shumëpalëshe
ndërmjet vendeve të Ballkanit në fushën tregtare, ekonomike, ligjore, politike etj. Kjo qasje ka
për qëllim krijimin dhe forcimin e lidhjeve ndërmjet vendeve ballkanike, duke sjellë frymën e
bashkëpunimit dhe pajtimit, për të mënjanuar tensionet dhe nxitur zhvillimin reciprok.
Përfitimet më të rëndësishme, të drejtpërdrejta nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit
janë në fushën e tregtisë, duke lejuar një hyrje më të lirë të prodhimeve vendase në tregun e
përbashkët evropian. Me përmirësimin e kushteve të eksportit lindin mundësi të shumta për
zhvillimin.
Nga ana tjetër, Marrëveshja e Stabilizim Asociimit mundëson një hyrje më të lehtë të
mallrave evropiane për blerësit dhe konsumatorët, përmes procedurave administrative më të
shkurtra, më efikase dhe me çmime më të ulta.
Avantazhet e nënshrkimit të MSA-së për Kosovën
MSA përmban dhjetë ‘tituj’ (kapituj kryesorë, ose krerë), si dhe shtatë shtojca, pesë
protokolle dhe një deklaratë të përbashkët:
Kreu I: Parimet e përgjithshme;
Kreu II: Dialogu politik;
Kreu III: Bashkëpunimi rajonal;
Kreu IV: Lëvizja e lirë e mallrave;
Kreu V: Themelimi, ofrimi i shërbimeve dhe kapitali;
Kreu VI: Përafrimi i ligjeve të Kosovës me Acquis, zbatimi i ligjit dhe rregullat e konkurrencës;
Kreu VII: Liria, siguria dhe drejtësia;
Kreu VIII: Politika e bashkëpunimit;
Kreu IX: Bashkëpunimi financiar; dhe
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Kreu X: Dispozitat institucionale, të përgjithshme dhe ato përfundimtare.
Përfundime

Procesi i Stabilizim Asociimit, është themel i politikës së Bashkimit Evropian, që
ka për synim, avancimin e stabilitetit të shteteve të Ballkanit Perëndimor, duke u
mundësuar kështu një lidhje më e afërt ndërmjet vetë shteteve të rajonit por edhe
ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Republika e Kosovës si shteti më i ri në Evropë bashkëjeton në një sistemin pluralist
shoqëror dhe me theks të veçantë në shoqërinë demokratike ashtu sikurse shoqëritë e
tjera demokratike të vendeve të Evropës dhe botës të cilat veprojnë dhe mbështeten në
parimin e së drejtës. Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut garantohen me
kushtetutë, ligje, rregullore dhe politika të tjera shtetërore. Komunitetet dhe pjesëtarët
e tyre kanë të drejtë që lirisht të kultivojnë, shprehin dhe zhvillojnë kulturën, si dhe të
ruajnë e përmirësojnë elementët esencialë të identitetit të tyre.
Pra, këto janë disa nga parkushtet kryesore që promovojnë dhe mbrojnë
interesin e përgjithshëm në kuptim të afirmimit të vlerave të larta civilizuese dhe shtete
formuese.
Sot, vetë Bashkimi Evropian në gjirin e tij përfshinë 28 shtete anëtare, shtete të
cilat kanë përshkruar rrugëtime të ndryshme kohore në përmbushjen dhe zbatimin e
kritereve të parapara, pra Kritereve të Kopenhagës dhe Kritereve të Madridit, kush më
shpejtë e kush më ngadalë, me qëllim të inkuadrimit në familjen e madhe Evropiane. Në
rastin e Kosovës, procesi i integrimit evropian përbën vlerën më fondamentale dhe
prioritetin kryesor më strategjik të vendit drejtë aderimit në familjen e madhe
evropiane. Përmbushja e kritereve të vendosura nga BE dhe zbatimi i tyre, janë
udhërrëfyesi kryesor i Kosovës në drejtim të zhvillimit dhe prosperitetit të vendit në
Bashkimin Evropian. Mandati bashkërendues i procesit të integrimit evropian të
Kosovës, brenda Qeverisë së Kosovës bie në përgjegjësinë e Ministrisë së Integrimit
Evropian.
Roli, rëndësia dhe hapësira që i jepet shoqërisë civilë ndikon drejtpërdrejt në
ndërtimin dhe funksionimin e shtetit demokratik. Sikurse në nivelin qëndror ashtu edhe
në atë lokal, kur bëhet fjalë për proceset vendimarrëse, shoqëria civile vazhdon dhe jep
kontributin e saj në hartimin dhe avancimin e politikave publike, përfshirë: ngritjen e
tranparencës, forcimin e demokracisë dhe avancimin e të drejtave të njeriut.
Procesi i Stabilizim Asociimit përmes instrumenteve të tij si: Marrëveshja për
Stabilizim Asociim, Partneriteti Evropian dhe Programet e Asistencës, si dhe
instrumentin financiar të para anëtarësimit iPA ( komponenti i dhe iI si dhe
komponentëve të tjerë të radhës që pritet të vazhdojnë iII, iV dhe V), i ka mundësuar
Kosovës hapjen e dyerve në përmbushjen e normave dhe standardeve të BE-së, duke i
mundësuar kështu, hapjen e negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit,
ndërmjet Kosovës dhe BE-së në fundin e muajit korrik të vitit 2014. Ndërsa, në fund të
muajit prill 2015, Komisioni Evropian ka miratuar tekstin e Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Në këtë kontekst, data 27 Tetor
2015, shënon kthesën historike të procesit të integrimit evropian, ku Republika e
Kosovës në njërën anë dhe Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Evropian i Energjisë
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Atomike, në anën tjetër nënshkruan Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit. Kështu,
qytetarët, institucionet (qëndrore dhe lokale), sektori jo qeveritar, partitë politike,
bashkërisht janë përgjegjës përballë procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin
Evropian.
Marrëveshja e Stabilizim Asociimit përcakton detyrimet e ndërsjellta në kuadër
të procesit të integrimit Evropian për Kosovën duke përfshirë detyrimet për përafrimin
dhe harmonizimin e legjislacionit me Asquis të BE-së si dhe detyrimet në lidhje me
krijimin e zonës së tregëtisë së lirë ndërrnjet Kosovës dhe BE-së, duke hapur kështu
mundësitë për zhvillim të prodhimit, si një nga faktorët kryesor të zhvillimit ekonomik të
vendit si dhe mundësitë e plasimit në tregun evropian të produkteve dhe mallrave
kosovare. Ky proces sjellë me vete edhe rritjen e konkurrencës sidomos sa i përket
kualitetit të shërbimeve si dhe kualitetit të produkteve, por përrnes investimeve si dhe
përrnes programevedhe instrumenteve të Para Aderimit (IPA), Bashkimi Evropian
mbështetë vendet kandidate dhe kandidate potenciale të përfshira në Procesin e
Stabilizim Asociimit dhe në vazhdimësi i ndihmon ato që të përrnbushin kriteret e
anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Andaj, në kuadër të këtij procesi edhe Kosova ka
pranuar me shumë se 2 miliardë euro ndihmë nga Bashkimi Evropian, e cila
përqëndrohet në nxitjen e zhvillimit të qëndrueshërn të institucioneve të Kosovës dhe
zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, me qëllim të rnbështetjes së vazhdueshme në
kuadër të procesit të integrimit në Bashkim Evropian, si dhe për të siguruar të ardhmen
evropiane të Kosovës.
Në këtë kuadër, edhe miratimi i MSA-së, vjen si një konfirmim nga Bashkimi
Evropian sa i përket progresit në përrnbushjen e detyrimeve nga agjenda evropiane dhe
njëkohësisht si një ri-konfirmim për të ardhmen Evropiane të Kosovës. Kosova në
rrugëtimin e saj të zhvillimit të demokracisë dhe vlerave evropiane duhet të punojë
shumë në promovimin e shtetësisë së saj, krijimin e institucioneve të përgjegjshme dhe
të angazhuara në mbrojtjen e vlerave demokratike si vlera fundamentale të qytetërimit
evropian. Sistemi i Drejtësisë të jetë i qëndrueshëm, të ketë një Gjyqësor të pavarur e të
reformuar të ketë menaxhim të integruar të kufijve, parandalimi dhe lufta
kundërkorrupsionit dhe krimit të organizuar të zënë vend kyç, e poashtu reformat që
duhet bërë në Administratën publike.
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Abstract
The growing purchasing power in People’s Republic of China and formation of the middle
classes with corresponding consumption practices and lifestyles have increased the demand for
foreign travel. The number of Chinese outbound tourists has exceeded 100 millions in 2014 and it
is estimated to reach 200 million by 2020. How small but tourism-wise well developed countries
fare with regard to attracting Chinese tourists? This paper reviews and analyses statistical data
in the Western Balkan region with regard to Chinese tourists and points to the structural
problems constraining the development of small destinations in a large tourist market such as PR
China’s.
Keywords: Chinese tourists, Chinese outbound tourism, Albania, Bosnia and Herzegovina,
Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Republika Srpska, Serbia, Slovenia, Western Balkan
Introduction

With regard to tourism industry the role of People’s Republic of China (PRC) became
increasingly influential in the last decade; apart from becoming one of world’s most
popular destinations (4th in arrivals in 2014) it is also the world’s top tourism source
market with growing expenditure abroad (UNWTO, 2015). If the number of outbound
Chinese tourists in 2008 was just over 20 millions, this number increased to 133 in 2015
(Artl, 2016). There has also been exceptional increase in how many Chinese tourists
spend abroad – in 2014 they’ve spent a record USD 164, 9 billion (UNWTO, 2015) These
data point to several important processes within PRC as well as globally; the growing
middle classes in China and the complex relationship between modernity and
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consumption, the emergence of tourism as one of the leading economic sectors in the
world, the effects of economic crisis on the global economic restructuring etc. In this
regard there is a growing pressure to tap on these flows and processes, especially in the
countries that have been hit hard by recent economic crisis. Although latecomers in the
game, the countries of former Yugoslavia and Albania, often dubbed Western Balkan
countries (figure 1), began to show interest in the Chinese outbound tourism recently.
This contribution looks at these nascent attempts in the region through the analysis of
statistical data. It argues that although the number may show a remarkable increase in
the number of arrivals, the closer examination reveals structural problems in these
destinations, which could threaten the further development of this subsector in the
future. The article begins with the main characteristics of Chinese outbound tourism and
the overview of the main research topics across disciplines. In the second part we
present the region with regards to Chinese outbound tourism sector through analysis of
statistical data. We conclude by pointing to some of the problems these small
destinations face with regard to large tourism market such as PRC’s.

Figure 1. Western Balkan Countries and China

2. Chinese outbound tourism: Emerging field of research?
The research on Chinese outbound tourism is a very recent endeavor; first beginnings
can be traced back to late 1990’ where researchers began to focus on the reasons for increased
tourism outbound movements in PRC. Among most important reasons these studies identified
the growing personal and household disposable income and the reduction in the number of
government regulations concerning Chinese citizens’ mobility (Li et al, 2011). This line of inquiry
was followed by the research on various aspects of Chinese tourists’ behavior and motivations
(Kim et al, 2005; Sparks and Pan, 2009). Interestingly, Huang et al (2015) suggested that Chinese
outbound tourists do not seem to have contrasting motivations when traveling abroad when
compared to Western tourists. This point certainly deserves more attention and also attests to
the need of more comparative research on travel motivations. This comparative approach
should also be taken among diverse groups within Chinese cultural milieu. Research too often
lumps together groups that may have very different characteristics based on location of origin,
class, age or professional affiliation. As a study by Kim et al (2015) suggests tourists form PRC
may exhibit different behavioral characteristics as tourists from Taiwan. However, one should be
careful not to fall into the trap of finding a cultural explanation for every type of behavior
associated with Chinese as was previously done in the case of capitalism in PRC or Chinese
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migrants’ economic ties (for the critique of the literature on the cultural explanations regarding
the development of capitalism in China see Dirlik, 1997). Also, as scholars noted, much of
research in tourism has a clear Western bias and does not examine the tourist phenomena in the
context of other important social processes, such as globalization, geopolitics or economic
restructuring. Thus, the future research on Chinese outbound tourism should take this in
consideration and move pass the simplistic cultural explanations of Chinese tourists travel
motivations and behaviors.
Main characteristics of Chinese outbound tourism

China has a prominent role in today’s tourism industry. Using traffic light rating system76
the tables below illustrate China's headway towards world top tourism destinations not only in
number of tourists visiting the country (table 1) but also in the income generated by tourism
industries (table 2).
Table 1. Ten most visited tourist destinations in the world (in millions of tourists)
Country
The world

2000
674.
0
77.2
51.2
46.4
31.2
41.2
9.6
19.0
23.2

France
USA
Spain
China
Italy
Turkey
Germany
United
Kingdom
Rusian
Federaion
Thailand
Source: (UNWTO, 2015)

2005
797.
0
75.0
49.2
55.9
46.8
36.5
20.3
21.5
28.0

2009
881.
0
76.8
55.0
52.2
50.9
43.2
25.5
24.2
28.2

2010
939.
0
77.1
59.8
52.7
55.7
43.6
27.0
26.9
28.3

2011
983.
0
79.5
62.3
56.7
57.6
46.1
29.3
28.4
29.2

2012
1,035
.0
83.0
66.7
57.5
57.7
46.4
35.7
30.4
30.4

2013
1,087
.0
85.0
69.8
60.7
55.7
47.7
37.8
30.4
31.2

2014
1,133
.0
83.7
74.8
65.0
55.6
48.6
39.8
33.0
32.6

20.6

22.7

25.7

28.4

29.8

15.9

19.2

22.4

26.5

29.1

The growth of Chinese tourists' expenditure abroad seems to be particularly striking (table
3). If Chinese tourists abroad in 2000 spent »only« 13 billion USD, their consumption increased
to 164,9 billion in 2014, by far the highest increase among 10 largest tourism spenders.
Table 2. Income from tourism by country (in billion USD)
Country
The world
USA
Spain
France
China

2000
475.0
82.9
30.0
30.0
16.2

2005
680.0
82.2
48.0
44.0
29.3

2009
853.0
94.2
53.2
49.5
39.7

2010
930.0
103.5
52.5
46.9
45.8

76

2011
1,042.0
116.1
59.9
54.5
48.5

2012
1,075.0
126.2
55.3
53.6
50.7

2013
1,197.0
172.9
62.6
56.7
51.7

2014
1,245.0
177.2
65.6
55.4
56.9

A traffic light rating system is a system for indicating the status of a variable using the red, yellow or
green of traffic lights to indicate the positive or negative dynamics of particular variable.

132

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Macao (China)
3.2
Italy
27.5
Thailand
Germany
18.7
United Kingdom
21.9
Hong Kong (China) 5.9
Source: (UNWTO, 2015)

7.6
35.4

18.1
40.2

29.2
30.7
10.3

34.6
30.1
16.4

27.8
38.8
20.1
34.7
32.4
22.2

38.5
43.0
27.2
38.9
35.1
27.7

43.7
41.2
33.8
38.1
36.2
33.1

51.8
43.9
41.8
41.3
41.0
38.9

50.8
45.5
38.4
43.3
45.3
38.4

The number of Chinese outbound tourists started to increase substantially in 2010 and has
almost doubled in just three years (figure 2). This astonishing growth has taken by surprise even
UNWTO which needed to revise its estimations from 2001 to suit the real growth numbers
(Huang et al, 2015). The PRC tourists are still overwhelmingly interested into destinations in Asia.
Among most popular are Japan, South Korea, Taiwan and Hongkong, but among ten most
popular destinations are also France, Italy and Switzerland (6th, 7th and 8th in 2015) and Germany
(10th in 2015) (Travel China Guide, 2015).
Series1, 2016, 151.00
Series1, 2015, 133.00
Series1, 2014, 117.00
Series1, 2013, 98.19
Series1, 2012, 83.18
Series1, 2011, 70.25
Series1, 2010, 57.39
2009, 47.70
Series1, Series1,
2008, 45.84
Series1, 2007, 40.95
Series1, 2006, 34.50
2005, 31.00
Series1, Series1,
2004, 28.90
Series1, 2003, 20.20
Series1, 2002, 16.60
Series1,
2001,
12.10
Series1,
2000,
10.50

Figure 2. Border crossings from Mainland China in millions 2000-2016 and Source: (China
National Tourism Administration (2016) from 2000-2014 and Artl (2016) for 2015 and 2016)
Chinese outbound tourists are leading the world consumption in tourism. According to
UNWTO tourists from PRC have taken the lead from USA in 2011 and have retain the first place
ever since (see table 3 below). Although the data suggest that tourists from PRC can be
considered as big spenders, personal consumption per capita is still rather low in China in
comparison to Japan, South Korea or USA (Goldman Sachs, 2015). It is predicted that travel will
become even more ubiquitous as spending on leisure activities increases (ibid.).
A recent survey among Chinese netizens done by Fung Business Intelligence Center (2015)
estimated that the typical Chinese traveler currently spends an average of USD 1,678 on retail
purchases (i.e. shopping) per overseas trip, while the US sees the highest retail spend from
Chinese travelers. In the US, the average retail spend per Chinese traveler is estimated at USD
2,555 this year, followed by Europe's USD 2,548, much higher than in closer destinations such as
Hong Kong. It is their assertion, that the greater the distance, the more the individual traveler
spends. In comparison, the data by China National Tourism Administration (2016) on the overall
Chinese outbound tourists' consumption would suggest an average consuption of USD 1,422 per
tourist.
1 blankine Calibri 10 pt
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Table 3. World consumption of tourists (in billion USD)
1 blank line Calibri 10 pt
Country
2000 2005 2009 2010
China
13.1 21.8 43.7 54.9
USA
65.4 69.9 74.1 75.5
Germany
53.0 74.4 81.2 78.1
United Kingdom 38.4 59.6 50.1 50.0
Russian
8.8
17.3 20.9 26.6
Federation
France
22.6 31.8 38.4 39.0
Canada
12.4 18.1 24.2 29.6
Italy
15.7 22.4 27.9 27.1
Australia
6.4
11.3 17.6 22.2
Brasil

2011
72.6
78.7
85.9
51.0
32.5
41.1
33.3
28.7
26.7

2012
102.0
83.5
81.3
51.3

2013
128.6
104.1
91.4
62.7

2014
164.9
110.8
92.2
67.6

42.8
39.1
35
26.4
28
22.2

63.6
42.9
36.2
27.0
28.6
25.0

60.4
47.8
33.8
28.8
26.3
25.6

Source: (UNWTO, 2015)

4. Chinese outbound tourism in the Western Balkan countries

Notwithstanding some countries’ apprehension to be subscribed under the »Balkan« label, the
countries of former Yugoslavia and Albania are frequently lumped together to an entity called
»The Western Balkans«. This is particularly true in the case of Asian tour operaters. Although the
region has some common historic traces, the characteristics of destinations, the development of
tourism sector as well as the overall infrastructure differ profundly.
Many commentators agree that the region has a vast tourism potential but also a myriad of
problems; underdeveloped infrastructure, underdeveloped service industry, interethnic
tensions, lack of strategic planning, formal and informal barriers within the tourism industry, etc.
(Ahn et al, 2009).
4.1. General characteristics of tourism in Western Balkan countries
Using traffic light rating system the tables below illustrate the trends in tourists' arrivals and
income from tourism in, Albania, B&H, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Republika
Srpska, Serbia, and Slovenia.
Not suprisingly, Croatia is the leading destination in the region according to the number of
tourists as well as income generated by tourism. It is followed by other countries with access to
the Adriatic sea: Albania, Slovenia and Montenegro. However, in comparison to Croatia (table 4;
table 5) these countries have substantially less tourist arrivals and more modest income from
tourism.
Table 4. Most visited Western Balkan tourist destinations (in millions of tourists)
1 blank line Calibri 10 pt
Country
2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Croatia
6.20 8.50 9.30 9.80 9.90 10.37 10.96 11.60
Albania
0.32 0.75 0.79 2.19 2.47 3.17 3.40 4.20
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Slovenia
1.10
Montenegro 0.07
Serbia
0.24
B&H
0.17
Macedonia
0.22
Republika
0.05
Srpska
Kosovo
Source: (UNWTO, 2015)

1.60
0.70
0.73
0.21
0.20
0.05

1.80
1.04
0.65
0.37
0.26
0.09

1.90
1.09
0.68
0.39
0.26
0.10

2.03
1.20
0.76
0.44
0.33
0.10

2.12
1.26
0.81
0.33
0.35
0.10

2.26
1.58
0.92
0.53
0.40
0.25

2.41
1.35
1.03
0.54
0.42
0.26

0.04

0.03

0.03

0.05

0.05

0.06

This group is followed by landlocked countries of Serbia, B&H, Macedonia and Kosovo.
Although the access to the sea and coastal tourism still plays an important role in the destination
attractivness in this region, countries without access to the sea (e.g. Serbia) are catching up fast.
Table 5. Western Balkan income from tourism (in billion USD)
Country
Croatia
Slovenia
Albania
Serbia
Montenegro
B&H
Macedonia

2000 2005 2009
2.80 7.50 8.90
1.00 1.80 2.50
1.81
0.03 0.31 0.87
0.27 0.66
0.23 0.53 0.68
0.04 0.09 0.22

2010
7.60
2.60
1.62
0.80
0.73
0.59
0.19

2011
9.20
2.75
1.62
0.99
0.86
0.63
0.24

2012
8.80
2.68
1.47
0.90
0.82
0.62
0.23

2013
9.55
2.79
1.47
1.05
0.88
0.69
0.27

2014
9.87
2.72
1.70
1.14
0.91
0.71
0.29

Source: (UNWTO, 2015)
4.2. Emergence and growth of Chinese tourists in the region
Chinese presence in the region was for a long time limited to involvement in the
programmes of scientific and educational exchange between PRC and other socialist countries
(before 1991) and to economic migration after the fall of socialist regimes in the region (after
1991) (Chang and Rucker Chang, 2011, Bofulin 2016). The emergence of Chinese tourists in the
region is thus a novel phenomenon that is just beginning to attract attention of tourism
stakeholders.
From the Chinese venue point the region is part of Central and Eastern Europe (CEE),
which has grown in importance to China’s foreign policy in recent years, especially due to its
connection to one of the new cornerstones of Chinese diplomacy – the New Silk Road initiative
(Pavlićević, 2015). Within the framework of PRC – CEE cooperation the China – Central and
Eastern European Countries' Tourism Coordination Centre (TCC) was established in Budapest in
may 2014. They define their mission as an intermediary between state agencies in the field of
tourism: “The main role of TCC is to contribute to developing and promoting the relations
between China National Tourism Association (CNTA) and the 16 CEE countries' tourism
administration for the mutual benefit of the two regions (TCC, 2015).” According to their view
CEE is divided in several subgroups, e.g. Balkan region, Visegrad region and Baltic region. In their
recent report on the Balkan region they identified several strengths (among other affordability,
novelty, Adriatic sea and diversity and past communist regimes) as well as weaknesses
(restrictive visa regimes, only few direct flights, lack of adequate services and lack of strong
destination brand) (COTRI, 2016).
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According to the statistical information by selected country’s statistical offices (figure 3)
by far the most visited country is Croatia with 93,097 arrivals and 109,192 overnight stays in
2015. Countries that follow are Slovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and
Macedonia. Looking at the absolute numbers all these countries fall far behind Croatia.
Interestingly, Slovenia and Croatia had a comparable number of arrivals of Chinese tourists until
2010 where there is a sharp rise in Chinese tourists travelling to Croatia. On the other hand,
Serbia had a relatively small number of Chinese tourists until very recently and exhibited high
growth in the year 2015.
All in all, the cumulative number of Chinese tourists for 2015 in region was 245,000
Chinese tourists. But since they visit at least 4 countries in the region on average,77 these
individuals were statistically counted several times. Based on this we can estimate that the
region was visited by no more than 65,000 tourists, a much more modest number.

Slovenia

Croatia

BH

Republika Srpska

Brćko

Serbia

Kosovo

Montenegro

Macedonia

Albania

Figure 3. Chinese in Western Balkan region – Arrivals from 2008 to 2015 and Source: INSTAT,
2016;
Agencija za statistiku BiH, 2016; MONSTAT, 2016; Državni zavod za statistiku Republike
Hrvatske, 2016; Република Македонија, Државен завод за статистика, 2016; Agjencia e
Statistikave të Kosovës, 2016; SURS, 2016; Republika Srbija Republički zavod za statistiku.
In recent years, the share of Chinese tourists among all foreign tourists has increased in
all the selected countries except Montenegro, but as seen below (table 6) this increase was the
highest in Croatia, B&H and Republika Srbska. This rise in the last two countries is somewhat
unexpected. Further research would be needed to establish whether this is an effect of the
proximity of Croatia and a spill over effect or there are any other reasons for it. In any case, this
increase points to a trend in the tourism sector that tourism stakeholders should be attentive to.
Moreover, as seen in the table, the share of Chinese tourists in the selected countries among all
Chinese traveling abroad (the number of Chinese tourists in a particular country in 2015 divided
by the number of all Chinese tourists in the same year as indicated in the figure 2)is also

77

Based on the review of package tours offered on most popular Chinese online tourism portals Ctrip.com
and CITS.
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increasing in all these countries. This could mean that the destination brand recognition is
improving in PRC.
Table 6. The trend of Chinese tourists’ arrivals – part 1

Share of Chinese
foreigners
Share of Chinese
the Chinese
Share of Chinese
foreigners
Croatia
(2008)
Share of Chinese
the Chinese
Share of Chinese
foreigners
B&H (2008)
Share of Chinese
the Chinese
Share of Chinese
Republika
foreigners
Srpska
Share of Chinese
(2008)
the Chinese
Share of Chinese
foreigners
Serbia
(2011)
Share of Chinese
the Chinese
Share of Chinese
Montenegro foreigners
(2013)
Share of Chinese
the Chinese
Share of Chinese
foreigners
Kosovo
(2013)
Share of Chinese
the Chinese
Share of Chinese
foreigners
Macedonia
(2010)
Share of Chinese
the Chinese
Share of Chinese
foreigners
Albania
(2008)
Share of Chinese
the Chinese
Share of Chinese
foreigners
Average
Share of Chinese
the Chinese
Slovenia
(2008)

Base
year

2015

Increase

0.250%

1.421%

5.69

0.011%

0.028%

2.58

0.074%

0.705%

9.58

0.014%

0.069%

4.95

0.215%

1.692%

7.86

0.001%

0.007%

6.72

0.065%

0.479%

7.34

0.000%

0.000%

3.35

0.454%

1.258%

2.77

0.005%

0.011%

2.14

0.227%

0.092%

0.41

0.003%

0.000%

0.01

0.040%

0.092%

2.31

0.000%

0.000%

0.00

0.326%

1.494%

4.58

0.001%

0.005%

3.62

0.730%

0.100%

0.14

0.003%

0.004%

1.23

0.251%

0.792%

3.15

0.004%

0.012%

3.22

among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
among
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Source: Calculations by the authors based on INSTAT, 2016; Agencija za statistiku BiH, 2016;
MONSTAT, 2016; Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2016; Република Македонија,
Државен завод за статистика, 2016; Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2016; SURS, 2016;
Republika Srbija Republički zavod za statistiku.
However, even if this number may point to a growing trend of Chinese outbound
tourism, these data may be somewhat misleading. Looking more into detail, the data also reveal
that the time that Chinese tourists spend in individual country is persistently shrinking over the
last decade. In case of Slovenia (table 7) it has fallen to 1,4 nights in 2015 (SURS, 2015), which is
similar to Montenegro (1,36 nights in 2015). In Croatia, despite the relatively high number of
tourists, the situation is worse (1.17 in 2015). The similar goes also for other countries with the
exception of Serbia with 2.30 nights.
Table 7. The trend of Chinese tourists’ duration of stay – part 2

Foreign
nights
Chinese
nights
Foreign
nights
Croatia
(2008)
Chinese
nights
Foreign
nights
B&H (2008)
Chinese
nights
Foreign
Republika
nights
Srpska
Chinese
(2008)
nights
Foreign
nights
Serbia
(2011)
Chinese
nights
Foreign
Montenegro nights
(2013)
Chinese
nights
Foreign
nights
Kosovo
(2013)
Chinese
nights
Foreign
nights
Macedonia
(2010)
Chinese
nights
Albania
Foreign
Slovenia
(2008)

Base year

2015

Increase

2.83

2.43

0.86

2.20

1.44

0.65

5.69

5.50

0.97

1.89

1.17

0.62

2.21

2.04

0.92

2.61

1.25

0.48

2.34

2.35

1.00

1.76

1.75

0.99

2.15

2.13

0.99

3.43

2.30

0.67

6.35

6.61

1.04

1.67

1.36

0.81

1.53

1.54

1.01

2.00

2.00

1.00

2.14

2.13

1.00

2.28

1.47

0.64

tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
tourists’
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(2008)

Average

nights
Chinese
nights
Foreign
nights
Chinese
nights

tourists’
1.70

1.60

0.94

2.99

2.93

0.98

2.10

1.53

0.73

tourists’
tourists’

Source: Calculations by the authors based on INSTAT, 2016; Agencija za statistiku BiH, 2016;
MONSTAT, 2016; Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2016; Република Македонија,
Државен завод за статистика, 2016; Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2016; SURS, 2016;
Republika Srbija Republički zavod za statistiku.
5. Discussion
The data presented show the astonishing growth of Chinese outbound tourism, which is
expected to exhibit continuous rise in the near future. Although the share of Chinese outbound
travels to Europe is still low in comparison to other destinations, some predictions show high
increase in future years (Goldman Sachs, 2015). The destinations in Central and Southeastern
Europe including the countries of former Yugoslavia have been described as the motor for
Europe’s overall tourism growth in last few years. These countries have also been exhibiting
relatively high growth in the subsector of Chinese outbound tourism. Whether this is a reflection
of a general trend of Chinese outbound tourism or a result of targeted actions is due to lack of
research hard to established. The countries did step up their marketing activities in the PRC,
including attendance at tourism fairs. For example, in 2013 the National Tourism Organisation of
Serbia received “Chinese Tourists Welcoming Award” in the category of “Marketing destinations
in the Chinese Market” at the COTTM travel fair in Beijing. In the same year the Memorandum of
Understanding was signed between the Republic of Serbia and the PRC’s National Tourism
Administration with the aim of strengthening cooperation. Among other provisions, the
agreement defines visa liberalization procedures for Chinese group visits to Serbia (Serbia Travel,
2013). The inclusion of these countries into the framework of CEE – PRC cooperation and
especially within the new foreign relations initiative “The new Silk Road” has given the tourism
efforts by the local tourists’ boards a new boost. Also, the visits by some of the high profile PRC
representatives (most notably by the PRC Premier Li Keqiang attending the Belgrade meeting in
2014) have also raised the profile of these countries.
Despite this, the described efforts are hindered by several structural factors. Firstly, the
lack of direct flights between these countries and PRC is still very limited. With Chinese tourists’
time constrained travel itineraries, this can play a prominent role in attracting more tourists.
Currently, there are only three direct flights to countries of Central Europe (From Beijing to
Warsaw, Budapest and Prague) and none to a country of former Yugoslavia (COTRI, 2016).
Secondly, the visa regulations for Chinese tourists are still relatively stringent. This issue has
been regularly addressed by Chinese officials, but has has not lead to any visa regime relaxations
so far. The effect of this is that Chinese tourists begin and conclude their tours in the countries
where it is easier to obtain Schengen visas, most notably in Greece and Italy, which takes away
time that could be spend in one of the countries of former Yugoslavia. Thirdly, the destinations
are still not very recognizable, especially among younger and most mobile travellers. The
individual countries lack the resources for strong and persistent destination marketing, so steps
should be taken to overcome this weakness by joint cooperation and innovative ways of
destination marketing.
Lastly, based on the data presented and information gathered we could forecast the
future trend of Chinese tourists’ arrivals. Following UNWTO, the predictions about the total
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number of Chinese outbound tourists go as high as 450 billion Chinese traveling in 2030.
Assuming the share of Chinese traveling to Western Balkan among all Chinese traveling abroad
not to change, this would then mean 530,000 Chinese tourists in the Western Balkan. However,
we believe that these numbers may be too ambitious and that the growth will slow down after
2020 (figure 4). Thus, we estimate that the number of Chinese tourists in the region will not
exceed 400,000 tourists in 2030.

CHINESE WEST BALKAN

CHINESE WORLD

Figure 1. Trends of Chinese tourists in the world and Western Balkan and
Source: Estimations by the authors based on INSTAT, 2016; Agencija za statistiku BiH, 2016;
MONSTAT, 2016; Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2016; Република Македонија,
Државен завод за статистика, 2016; Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2016; SURS, 2016;
Republika Srbija Republički zavod za statistiku,
2016
and China National Tourism
Administration, 2016.

1. Conclusion
This article examines how countries of Western Balkan fair in the emergent
tourism market of PRC. It first highlights general characteristics of Chinese outbound
travel as well as sketches the developing field of research on this phenomenon. In the
following section the authors review and analyse the accessible statistical data on
Chinese tourists in the countries of Western Balkan as well as describe some of the
characteristics of this region in connection to Chinese outbound tourism. In the
concluding part they situate these data within the wider economic and political
processes, pointing to structural weaknesses and give estimations of future trend in the
region.
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Perspektivë gjinore e dukurisë së kriminalitetit në familjet shqiptare
MSC: Anisa Agastra
Akademia e Sigurisë, Qendra Kërkimore Shkencore, Tiranë
e-mail: anisa.agastra@asp.gov.al
Abstrakt
Dukuria e dhunës dhe e vrasjeve në familjet shqiptare, ku 74 për qind e viktimave janë
femra, është pasqyrë e lidhjeve të dobëta shoqërore me bazë gjinore, duke ndikuar në zbehjen e
raportit mes individit dhe institucioneve, në cenimin e sigurisë publike dhe në procesin e
integrimit të shoqërisë.
Në funksion të procesit integrues të shoqërisë shqiptare pas Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit
është realizuar trajtimi i nivelit dhe formave të kriminalitetit dhe dhunës në familjet shqiptare, i
përqendruar te dhuna dhe vrasjet ndaj grave në periudhën 2010-2015, shkaktarët kryesorë
ndikues dhe pasojat, nën një këndvështrim gjinor.
Nga kjo analizë rezultoi se numri i vrasjeve dhe dhunës në familje zë një peshë të lartë të
vrasjeve në total për vitet 2010-2015, të cilat kanë premisa uljeje. Rrënjët qëndrojnë në kulturën
e mentalitetit patriarkal të trashëguar që reflektohet në krime për motive të dobëta apo xhelozie
kryesisht në zonat rurale. Rrethanat social-ekonomike e politike ndikuese në rritjen e nivelit të
dhunës e vrasjes ndaj femrës në familje rezultuan: raporti i pushtetit midis gruas dhe burrit,
propaganda mediatike, gjendja ekonomike, konsumi i tepruar i alkoolit nga meshkujt shqiptarë,
ndjenja e pakontrolluar e xhelozisë, tranzicioni në familje, modelet agresive të politikës, tradita e
distancës emocionale dhe pasiguria e jetës. Pasojat e dhunës dhe vrasjes ndaj grave kanë
karakter fizik, psikologjik, social, dhe ekonomik mbi të cilat përcaktohen disa teori dhe profili
psikologjik i abuzuesit dhe i të abuzuarës. Rekomandohet të merren masa për rishikimin e
politikave të punësimit dhe theksimin e shërbimeve e rolit të shkencave sociale, me qëllim
përmirësimin e kushteve social-ekonomike, zvogëlimin e kostos sociale dhe ndërgjegjësim të
kulturës mashkullore patriarkale në shoqërinë shqiptare.
Fjalët kyçe: dhunë, vrasje, gjinizim, siguri publike, integrim; mentalitetit
patriarchal; këndvështrim gjinor.
1. Hyrja

Dobësimi i dukshëm i shoqërisë civile, një nga shkatërrimet rrënuese që po i
ndodh Shqipërisë, e ka zhdukur pothuajse fare lidhjen e individit me institucionet
shtetërore, rrjedhimisht ka tronditur sigurinë dhe ka shtuar frikën ndaj jetës. Dobësimi i
lidhjeve të hallkave të solidaritetit shoqëror ka dobësuar dhe agravuar lidhjet familjare,
duke e përmbysur konceptin e familjes, nga një mjedis i ngrohtë, i sigurt dhe edukues
drejt një mjedisi të errët të mbushur me frikë e pasiguri. Bazuar në logjikën e sociologut
klasik 78E. Durkheim, dhuna është shprehje e dobësimit të lidhjeve shoqërore duke
ndikuar në zbehjen e lidhjeve mes individit dhe institucioneve. Kjo cenon sigurinë
publike dhe procesin e integrimit të shoqërisë nga aspekti social e të tjera.
Shoqëria shqiptare e këtyre viteve, pas periudhës së tranzicionit e më tej, ka
pësuar lëkundje dhe kriza të herëpashershme të cilat kanë tronditur vazhdimisht shtyllat
78

George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2008, Teori Sociologjike, f. 90-95
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themelore të saj. Një ndër këto është institucioni i familjes, i konsideruar i shenjtë dhe i
plotëfuqishëm në periudhën totalitare dhe si një ndër faktorët më të rëndësishëm
socializues nga studiues të ndryshëm, që po shtrihet në vorbullën e amplitudave
ekstreme të ndryshimit të konceptit, të roleve apo të parimeve dhe vlerave. Dhe ato që
po i përjetojnë më shumë pasojat e këtyre ndryshimeve, dhunës dhe krimit në familje
janë femrat. Sipas John Stuart Mill79 shkak kryesor i vdekjes dhe plagosjes së grave është
dhuna e ushtruar nga partnerët e tyre.
Në këtë artikull synohet trajtimi i nivelit dhe formave të kriminalitetit dhe dhunës
në familjet shqiptare, e përqendruar te dhuna dhe vrasjet ndaj grave në periudhën 20102015, shkaktarët kryesorë ndikues dhe pasojat që kanë në funksionimin e integrimin e
shoqërisë shqiptare në vazhdim. Në kuadër të analizës në vazhdim janë përdorur të
dhëna statistikore si dhe janë kryer disa intervista me specialistë në Policinë e Shtetit për
sa u përket tendencave të dukurisë së dhunës e vrasjeve në familje.
Dhuna në koncept ka qenë pjesë e kanuneve tona, që u brendësua dhe u reflektua
nëpërmjet kodeve morale me bazë patriarkale, duke ndikuar thellë në formimin tonë
kulturor. Edukimi në familje është baza e formimit të personalitetit të njeriut dhe në
mënyrën e perceptimit të dhunës dhe vrasjes ndaj femrës. Familje jotolerante ndaj
vlerës së gruas për hir të stigmatizimit shoqëror, ruajtjes së kodit të nderit apo besimit,
nënshtrimit dhe bindjes apo arsye të ngjashme me këto përbëjnë mjedise të favorshme
për ushtrim dhune, presioni, tensioni kundrejt gruas në Shqipëri. Këto prodhojnë ndjenja
të forta nervozizmi dhe agresiviteti, ndrydhje të emocioneve brenda vetes, ndjesi të
paragjykimit dhe ulje të vetëvlerësimit të femrave duke ulur nivelet drejt heshtjes, e cila
do të sjellë automatikisht pasoja të frikshme që përmbyllen me vrasje apo vetëvrasje.
“Kur në një shoqëri djemtë rriten, edukohen, duke menduar se të qenit mashkull i bën
automatikisht më superior se gjysma tjetër e rracës njerëzore, është përcaktuar kështu
sjellja sociale e burrave të ardhshëm, jo vetëm ndaj grave, por të gjithë qytetarëve në
përgjithësi”, është shprehur John Stuart Mill80.
Teksti kryesor

Sipas 81Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhuna në familje është akt që rezulton
ose ka shumë mundësi të rezultojë në dëmtim fizik, seksual ose mendor duke përfshirë
kërcënime ose akte të ngjashme, shtrëngime ose heqjen arbitrare të lirisë. Gjithashtu, dhuna në
familje është një ndër format e krimeve më pak të raportuara dhe zakonisht konsiderohet si një
çështje private. Kjo bën që nuk dihen me saktësi përmasat dhe frekuenca e fenomenit.
Sipas 82Deklaratës së Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e Dhunës Ndaj Grave, dhuna
në familje është një formë dhune ndaj grave dhe përkufizohet si “çdo akt dhune me bazë gjinore
që sjell ose ka gjasa të rezultojë në lëndime ose vuajtje fizike, seksuale ose psikologjike të grave,
përfshirë edhe kanosjet për akte të tilla, shtrëngime apo privime arbitrare të lirisë, qoftë kur
ndodhin në jetën publike, ashtu edhe në jetën private”.
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Aleanca Gjinore për Zhvillim, 2005, Dhuna na prek të gjithëve: udhëzues për përfaqësues tëmedias, f. 20-37
Aleanca Gjinore për Zhvillim, 2005, Dhuna na prek të gjithëve: udhëzues për përfaqësues të medias, f. 20-37
81 Instituti i Statistikave në Shqipëri (INSTAT), 2009, Dhuna në familje në Shqipëri: Vrojtim Ndërkombëtar, f. 14
82 Dr. Robin N. Haarr, PNUD, 2013, Vrojtim Kombëtar me bazë popullatën: Dhuna në Familje në Shqipëri, f. 1
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Dhuna kundër gruas që përcaktohet edhe si “një akt i bazuar në përkatësinë gjinore që
rezulton ose mund të rezultojë në: lëndime fizike, seksuale apo psikologjike, si dhe vuajtje të
grave. Këto akte përfshijnë kërcënime apo akte të tilla, detyrime apo nënvleftësime arbitrare, që
ndodhin në jetën personale apo publike”. Të drejtat e gruas gjithashtu duhet të jenë njerëzore,
universale, të pandashme e të ndërlidhura. Gjithashtu, ekzistojnë dhe mjaft ligje, konventa që
aktualizohen nëpërmjet institucioneve qeveritare apo joqeveritare, OJF-ve etj. Por, problemi nuk
q ëndron n ë dokumentacion. Ai shtrohet thelbësisht në terren, ku pavarësisht nga masat e
marra, situata nuk po ndryshon dhe është problematike në masë.
Nga ana tjetër në legjislacionin shqiptar, në 84ligjin nr.9669, “Për masat ndaj dhunës në
marrëdhëniet familjare” së bashku me akte të tjera nënligjore trajtohet ky fenomen nga aspekti
ligjor. Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje të shumta me OKB-në dhe në vitin 2010 u hartua
Strategjia Kombëtare për Barazi Gjinore, Dhunën ndaj Grave dhe Dhunën në Familje për vitet
2011-2015, me synimin për të çuar më tej arritjet e SKBGJ-DHF-së të viteve 2007-2010 dhe ato të
Programit të përbashkët të OKB-së për Barazinë Gjinore. Strategjia për vitet 2011-2015 përvijon
strategjinë kombëtare që do të vazhdojë të trajtojë çështjet e barazisë gjinore dhe dhunës në
familje, duke forcuar barazinë gjinore përmes përfshirjes gjinore në të gjitha aspektet e hartimit
e të zbatimit të politikave dhe duke rritur ndërgjegjësimin e forcuar shërbimet për mbrojtjen dhe
mbështetjen administrative e ligjore për viktimat e dhunës me bazë gjinore. Gjithashtu, në
kuadër të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, në Shqipëri janë realizuar raporte për
monitorimin e Strategjive Kombëtare të Barazisë Gjinore.
85
Barazia Gjinore është gur themeli në procesin e zhvillimit të vendit. Çështjet e barazisë
gjinore janë në qendër të politikave sociale të vendeve të BE-s ë dhe një nga kërkesat për vendet
që kanë hyrë në procesin e integrimit evropian.
Në bazë të 86analizës gjinore, ofrohet një mjet i vlefshëm konceptual në trajtën e një
kornize për mbledhjen, shqyrtimin dhe interpretimin e informatave në lidhje me dallimet mes
femrave dhe meshkujve në mënyrën e jetesës, në përvojat, sjelljet, statusin, mundësitë dhe
kufizimet. Kjo perspektivë merret me hetimin e strukturave sociale, ekonomike, politike,
kulturore dhe ideologjike të cilat shërbejnë për të mbajtur ose transformuar stereotipet,
pabarazitë me bazë gjinore dhe format e ndryshme të abuzimit. Me anë të kësaj analize
argumentohet se fenomeni i dhunës në familje ka karakter social dhe mund të kuptohet duke
vëzhguar historinë, kontekstin, kuptimin, ndikimin dhe pasojat e saj nëpërmjet lenteve gjinore.
Integrimi gjinor, d.m.th., procesi që siguron që perspektiva gjinore dhe qëllimi për barazi
gjinore duhet të jetë në qendër të të gjitha aktiviteteve politike, sociale dhe ekonomike në
Shqipëri, si në zhvillim politikash, kërkime, dialog, legjislacion, shpërndarje të burimeve si dhe
planifikim, zbatim dhe monitorim të programeve dhe projekteve, si një strategji për të
promovuar dhe arritur barazinë gjinore. Një strategji e tillë jo vetëm siguron arritjen e një
zhvillimi të qëndrueshëm nëpërmjet shfrytëzimit të potencialit të plotë njerëzor të vendit, por
edhe garanton që të gjitha grupet shoqërore të integrohen dhe t’i gëzojnë këto arritje.
Statistikat në vendin tonë gjatë viteve 2010-2015 tregojnë për një numër të ulët të
vrasjeve në rang vendi të cilat kanë prirje rënëse. Sipas punonjësve të policisë vrasjet më
problematike janë vrasjet për gjakmarrje dhe vrasjet në familje, të cilat të paktën nga statistikat
e 10 viteve të fundit përbëjnë më shumë se 10 për qind të numrit total të vrasjeve të ndodhura
në vendin tonë.
Aleanca Gjinore për Zhvillim, 2005, Dhuna na prek të gjithëve: udhëzues për përfaqësues të medias, f. 11
Ligji nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”
85Ministria e Punës, Çështjeve Sociale Dhe Shanseve të Barabarta, UN Women, 2012, Strategjia Kombëtare për
Zhvillim dhe integrim, raport për monitorimin e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore, Reduktimit të Dhunës me
Bazë Gjinore dhe Dhunës në Familje 2011-2015, f. 7-10
86 Lesley Orr, National Training Strategy on Violence Against Women, 2007, The Case for a Gendered Analysis of
Violence Against Women, f. 2
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Siç vërehet në tabelën 1. numri i vrasjeve në familje zë një peshë të lartë të vrasjeve në
total, sidomos në vitet 2012-2013. Analizat statistikore tregojnë për një ulje të rrezikshmërisë së
ngjarjes së vrasjes, por më problematike mbeten vrasjet në familje, numri i rasteve të të cilave
mbetet pak a shumë i njëjtë në këtë pesëvjeçar, me ndryshime të papërfillshme. Sipas të87
dhënave statistikore, për vitin 2012, rezulton se janë kryer gjithsej 136 vrasje në rang vendi, për
motive të ndryshme nga të cilat 54.4 për qind për motive të dobëta; 28.56 për qind janë vrasje
në familje, ndër të cilat vrasjet në familje për xhelozi përbëjnë 5.44 për qind, vrasjet në familje
për pronësi përbëjnë 4.08 për qind, vrasjet në familje për motive të dobëta përbëjnë 1.36 për
qind, kurse pjesa tjetër është për motive të tjera që nuk theksohen në këtë raport.

Viti
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Tabela 1. Rastet e vrasjeve dhe vrasjeve në familje 2010-2015
Nr. i vrasjeve
Nr. i vrasjeve në familje
125
16%
122
21.3%
135
29.5%
115
20.2%
116
15.5%
54
31.5%

Duke vijuar më tej, në 88vitin 2013, që konsiderohet si viti me numër më të lartë të
vrasjeve në familje, sipas të dhënave rezulton se 37.37 për qind e vrasjeve në këtë vit janë kryer
për motive të dobëta; 20.2 për qind e tyre janë vrasje të kryera në familje, ku nuk specifikohen
motivet e tyre për pronësi apo për xhelozi. Nga këto të dhëna është e dukshme se peshën më të
madhe të vrasjeve e mbajnë vrasjet e kryra për motive të dobëta dhe vrasjet në familje.
89
Në vitin 2014 janë regjistruar 36.953 vepra penale, ndër të cilat 98 janë vrasje, prej nga
18 i përbëjnë vrasjet në familje. Ndërkaq në vitin 2015 janë kryer 35.863 vepra penale, ndër të
cilat 54 janë vrasje të kryera, prej nga 17 i përbejnë vrasjet në familje. 43 për qind e tyre janë
kryer për motive të dobëta, një pjesë e tyre për xhelozi e një pjesë tjetër për motive pronësie.
Ndërsa 90shifrat e ushtrimit të dhunës në familje rezultojnë të jenë më të larta. Sipas tabelës 2.
numërohen 1186 raste të dhunës në familje në vitin 2014 dhe 1300 në 2015, ku ka një prirje
rritjeje të rasteve nga viti në vit. 74.4 për qind e të dëmtuarve nga dhuna në familje janë femrat,
të cilat janë kategoria më e pambrojtur nga kjo formë e dhunës.

Tabela 2. Rastet e dhunës në familje 2014-2015
Viti
2014
2015

Rastet e dhunës në familje
1186 (raste)
1300 (raste)

Në një 91studim të kryer për dhunën e grave, ndër të tjera paraqiten format e dhunës së
ushtruar ndaj grave, të kategorizuara si në tabelën 3. Siç vërehet, niveli i formave të dhunës të
ushtruar është pak më i ulët, por me diferenca shumë të vogla ndërmjet viteve, duke marrë
parasysh edhe hapësirën kohore të gjatë ndërmjet tyre. Dhuna emocionale konsiderohet si
forma më e ushtruar e dhunës ndaj gruas ndërsa ajo më pak e ushtruara është ajo fizike. Kjo do
87

Drejtoria e Policisë së Shtetit, 2012, Të dhëna statistikore për vrasjet
Drejtoria e Policisë së Shtetit, 2013, Të dhëna statistikore për vrasjet
89 Analiza vjetore e Policisë së Shtetit, 2015
90 Analiza vjetore e Policisë së Shtetit, 2015
91 Dr. Robin N. Haarr, PNUD, 2013, Vrojtim Kombëtar me bazë popullatën “Dhuna në Familje në Shqipëri, f. 63
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të thotë se paramaterat e dhunës në familje janë shumë më të gjera e shqetësuese sesa ato që
regjistrohen, evidentohen apo raportohen. Kjo sepse statistikat bazohen më së tepërmi në rastet
e ushtrimit të një dhune fizike apo seksuale ndërkaq nuk ka shumë apo pothuajse fare raportime
të grave për lëndime emocionale apo psikologjike. Në këtë pikë dukuria kërkon vëmendje. Sipas
të dhënave meshkujt janë më të prirur drejt sulmeve seksuale në raport me sulmet fizike dhe kjo
pasi ata plotësojnë epërsinë e tyre mashkullore dhe arrijnë nënshtrimin në nivele maksimale.
Tabela 3. Llojet e dhunës në familje në vitin 2007 dhe 2013
Llojet e dhunës në familje
Dhuna emocionale
Dhuna psikologjike
Dhuna fizike
Dhuna seksuale

Viti 2007
58.2%
23.7%
7.9%
24.6%

Viti 2013
52.8%
14.7%
5.0%
16.2%

Në vendin tonë 92vrasjet apo dhuna në familje nxiten nga faktorë të jashtëm si xhelozia,
çështjet e mentalitetit, motivet personale, të dobëta dhe ato për pronësi. Sipas analizave
policore kushtet rrethanore që çojnë në dhunë apo vrasje në familje janë gjendja sociale dhe
niveli kulturor i popullsisë. Në këtë rast një ndër objektivat e policisë është parashtruar forcimi i
rolit të tyre dhe të qenit më prezent për zgjidhjen e konflikteve që në fillimet e tyre, me qëllim
parandalimin e rasteve të tilla në një masë sa më të madhe. Shumica e krimeve ndodh në zonat
rurale, ndërsa në zonat urbane ka pasur një rënie të ndjeshme. Sistemi arsimor i cunguar,
mosinformimi, kultura ende e prapambetur, jetesa tepër e vështirë apo mosintegrimi janë
faktorët kryesor që çojnë në vrasjet brenda familjeve në zonat rurale të cilat paraprihen edhe
nga fillesat e krizës ekonomike globale që vazhdon të prekë ndjeshëm Shqipërinë.
Ndër rrethanat social-ekonomike e politike ndikuese në rritjen e nivelit të dhunës ndaj
femrës në familje dhe agravimit në vrasje, përmenden:
Raporti i pushtetit midis gruas dhe burrit, ku burri edukohet të udhëheqë dhe gruaja edukohet të
jetë e përkujdesur dhe e nënshtruar ndaj tij si rrjedhojë e kulturës së trashëguar patriarkale. Në
vendin tonë, meshkujt mësohen që të vegjël që të jenë të pushtetshëm dhe ky pushtet të
ndërtohet si një kapacitet për të dominuar e kontrolluar. Kjo i largon nga bota emocionale dhe e
përkujdesjes. Si pasojë po krijohen burra, përvoja e të cilëve është e mbushur me probleme. Ata
duhet të kenë një nivel të lartë arritjeje financiare e fizike, duhet të shtypin emocionet dhe
nevojat njerëzore dhe kjo kërkon vigjilencë dhe punë të vazhdueshme për meshkujt dhe djemtë
e rinj. Si pasojë, pasiguritë personale prezumojnë frikë nga dështimi dhe i vendosin ata në një
rreth vicioz ankthi e frike për të ruajtur pozicionin e tyre të parakërkuar, çka prodhon urrejtje
dhe agresion. Brenda një gjendjeje të tillë emocionale, dhuna bëhet një mekanizëm
kompensues, një mënyrë për të rivendosur ekuilibrin mashkullor duke i dhënë vetes kredencialet
e nevojshme mashkullore. Shënjestër e kësaj dhune do të ishte një qenie e dobët ose, më saktë,
e konsideruar dhe e rritur të jetë e tillë, femra.
Propaganda mediatike, që nga njëra anë na jep informacion mbi të drejtat e njeriut, për
të drejtat dhe liritë e grave dhe ligjet e mira që ekzistojnë në favor të tyre dhe nga ana tjetër
shfaq kronika të zeza pa u kursyer në detaje të ngjarjeve të tilla. Edhe pas gati njëzet e gjashtë
vitesh tranzicion, nën trysninë e demokratizimit, në kronikat e lajmeve televizive apo nëpër
gazeta paraqiten raste të tilla se si një gruaje i pritet koka për motive xhelozie; se si i bëhet
presion i fortë psikologjik për t’iu bindur urdhrave e dëshirave mashkullore; se si ajo rrihet në
ambiente publike; se si goditet e vritet për teka apo zemërime të çastit.

92

Drejtoria e Policisë së Shtetit, 2012-2013,Të dhëna statistikore për vrasjet për vrasjet ne familje
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Gjendja ekonomike, ku shpesh mospërballimi i kushteve të jetesës sjell debate të
ashpra, mbytja në borxhe, papunësia apo mungesa e dëshirës për të punuar (dembelizmi) çon në
abuzime me alkoolin, ushtrimin e dhunës ndaj partneres dhe agravon në format e dhunshme të
marrjes së jetës, si vrasja apo vetëvrasja.
Konsumi i tepruar i alkoolit nga meshkujt shqiptarë
Ndjenja e pakontrolluar e xhelozisë
Tranzicioni në familje mes demokratizimit të saj dhe maskilizmit të meshkujve
Modelet agresive që shfaq dhe transmeton politika
Tradita e distancës emocionale, si pasojë e së cilës, meshkujt kanë një aftësi të mefshtë e
të dobët për empati dhe paaftësi për të përjetuar nevojat dhe ndjenjat e njerëzve të tjerë. Jo
sepse nuk duan, por nuk dinë. Djemtë që të vegjël mësohen që të shtypin ndjenjat e frikës e të
dhimbjes, si për shembull në sport, duke nxitur një burrëri stoike. Madje, emocioni më me vlerë
që iu infiltrohet atyre është zemërimi që shfaqet atëherë kur rrezikohet apo humbet pushteti i
tij. Nga këtu lind dhuna, që përdoret si mjet për të fituar autoritet, për të nënshtruar dhe për të
kënaqur egon personale, e cila i imponohet atij së jashtmi. Dhe kjo dhunë vazhdon të ekzistojë si
një “reagim i mësuar”, nga të dyja palët.
Pasiguria e jetës, që është pasojë e të gjithë faktorëve të mësipërm që ndikon
drejtpërdrejt në mungesën e mirëqenies psiko-emocionale e social-ekonomike të njerëzve në
vend.
94
Dhuna ndaj grave ka filluar të raportohet më shpesh me kalimin e viteve, por vazhdon
të shtohet e të përhapet si fenomen dita-ditës. Sipas një studimi janë renditur faktorë të
ndryshëm socialë që shkaktojnë dhunën kundër grave, siç janë: mentaliteti patriarkal;
superioriteti i meshkujve; diskriminimi gjinor brenda familjes; gjendja e dobët ekonomike dhe
financiare; presioni i vazhdueshëm i rritjes së çmimeve; niveli i ulët i punësimit; kërkesat gjithnjë
e në rritje nga fëmijët; varësia nga alkooli, drogat, bixhozi e kumari; xhelozia; gjendja e shëndetit
mendor; mungesa e aftësive të duhura të prindërimit gjatë rritjes dhe edukimit të fëmijeve;
mungesa e komunikimit mes anëtarëve të familjes; moszbatimi i duhur i ligjit.
Ndër format më të mundshme të dhunës kundër grave është izolimi ndaj miqve, shkollës
apo punës; mohimi i mundësisë për mbështetje ekonomike; kërcënimet për dëmtim fizik;
kritikat e vazhdueshme; poshtërimi; pabarazia gjinore; moslejimi i tyre të punojnë; shpullat;
gjuajtjet; vrasjet apo vetëvrasjet për shkak të xhelozisë ose dhunës së vazhdueshme fizike. Ndër
disa raste të konsultuara me një OJF për gratë e dhunuara, në njërin prej tyre parashtrohet rasti i
një gruaje, që banonte në Kamzë, të cilën e kishte goditur aq shumë bashkëshorti i saj saqë i
kishte hequr njërin sy. Kjo pasi ajo donte të divorcohej nga ky i fundit. Pas kësaj ajo e kishte
denoncuar rastin në polici. Bashkëshorti kishte qëndruar një natë në komisariat e më tej ishte
liruar. Ajo ishte paraqitur pastaj te kjo OJF, në Kamzë pasi ai vazhdonte ta dhunonte vazhdimisht
dhe kishte kërkuar urdhër mbrojtjeje. Pasi ka dalë nga ambientet e OJF-së burri iu vërsul në
rrugë dhe e kërcënoi me pretendimin që po bëri më denoncime të tjera, do t’ia hiqte dhe syrin
tjetër dhe madje, do ta vriste. Të tjera raste, nuk mbeten në nivele kërcënimesh por konkludojnë
në vrasje, si rasti i shtetases me iniciale R.Osmani, të cilës më 12.5.2012, iu pre koka për motive
xhelozie95.
96
Profili psikologjik i abuzuesit97 paraqet se këta u përkasin shtresave të ndryshme të shoqërisë
dhe kanë disa karakteristika të përbashkëta me njëri-tjetrin si: justifikimi i sjelljeve të tyre
abuzive, dështimi për të marrë përgjegjësi për to dhe taktika të njëjta për të fituar pushtet dhe
kontroll mbi partnerët e tyre.
93

Raporte zyrtare të Policisë së Shtetit, 2010-2015
Instituti Studimor Data Centrium, 2012, Raport studimor: Dhuna në familje dhe Policia e Shtetit Shqiptar
95 Informacione të detajuara nga Policia e Shtetit.
96 Edmond Dragoti, 2011, Psikologjia ligjore e krimit, f. 127-134
97 Aleanca Gjinore për Zhvillim, 2005, Dhuna na prek të gjithëve: udhëzues për përfaqësues të medias, f. 12
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Profili psikologjik i të abuzuarës tregon se të dhunuarat i nështrohen dhunës sepse kanë
frikë se bashkëshorti i tyre mund t’i vrasë, nuk kanë vendstrehim apo mundësi punësimi, kanë
presion të madh nga kultura, besimi, familja dhe kanë shpresë për përmirësim. Një faktor i thellë
që ndikon në vazhdueshmërinë e dhunës është ndjenja e fajit. 98H.Marcuse thekson se kjo
ndjenjë është pikë kyçe e mbajtjes gjallë të sundimit, të parimit të realitetit dhe të qytetërimit.
Në thelb, është ndjenja e fajit që ka i dobëti në raport me të fortin, që nuk e ngre lart asnjëherë
të dobëtin dhe përforcon gjithmonë pozitat e të fortit. Kështu ka mbijetuar qytetërimi, si dhe
forca e sundimit dhe e nënshtrimit të burrit dhe gruas. Ajo përndiqet gjithmonë nga ndjenja e
fajit dhe kjo pasohet nga ndjenja e braktisjes dhe moskërkesa e ndihmës që i mohon asaj
mundësitë dhe gëzimet e një jete normale, e viktimizon dhe i ul vetëvlerësimin. Kështu
kënaqësia gjithmonë i është nënshtruar punës dhe parimi i kënaqësisë i është nënrenditur
gjithmonë atij të realitetit, të cilin Marcuse e quan ‘parimi i huasë’. Ndjenja e fajit te gruaja është
nënshtrim i saj dhe bën që ajo të sakrifikojë nga vetja, në forma të ndryshme (si p.sh., disa nuk
rrëfejnë dhunën sepse sakrifikojnë nënshtrimin; disa e rrëfejnë por vazhdojnë të qëndrojnë duke
sakrifikuar paragjykimet, disa tentojnë të largohen por prapë ato sakrifikojnë veten, jetën e tyre)
në funksion të shmangies së konflikteve, zgjidhjes së situatës dhe më tej, të qëndrimit sundues
të mashkullit.
Gjatë 50 viteve të fundit janë paraqitur nga studiues perëndimorë, disa teori për të
shpjeguar dhunën në familje. Duke iu referuar dhunës së grave, disa studiues mendojnë se
dhuna është e lidhur me çrregullime të personalitetit ose me shëndetin mendor të grave të
dhunuara. Teoria kryesore që trajton dhunën ndaj grave është 99Teoria Feministe, në të cilën
përfshihen tre faktorë ndikues: Faktori1, që lidh dhunën kundrejt femrave me dominimin
mashkullor, me stereotipat dhe me pabarazinë gjinore dhe e konsiderojnë dominimin
mashkullor si një element kyç në dhunën në familje ndaj grave. Varësia e grave ndaj autoritetit
mashkullor besohet të jetë institucionalizuar në strukturën e shoqërive patriarkale, e cila
konsiston në një strukturë shoqërore që u jep grave një status inferior dhe një kulturë që
shërben për të përforcuar parimin e këtij rregulli, si në shoqërinë shqiptare. Në këto shoqëri,
vlerat kulturore, normat dhe besimet shoqërore diktojnë dominimin mashkullor në
marrëdhëniet gjinore, e falin dhunën ndaj grave dhe krijojnë kode të ndryshme sjelljeje për
burrat dhe grate që shtypin femrën dhe lartësojnë mashkullin. Faktori2, që ndikon në dhunën e
grave janë stereotipat rreth roleve dhe përgjegjësive ‘të duhura’ të burrave dhe grave në familje,
të cilët përforcojnë besimin se meshkujt janë dominues dhe femrat janë të varura ndaj
meshkujve. Pritet që gratë të tregojnë bindje dhe respekt ndaj bashkëshortëve të tyre dhe
meshkujt kanë të drejtë të disiplinojnë dhe të kontrollojnë bashkëshortet e tyre nëpërmjet çdo
mjeti të nevojshëm për ruajtjen e statusit dominues në familje. Nga kërkimet është pranuar se
këndvështrimi mbi gratë si të varura ndaj burrave është shkak themelor i dhunës në familje ndaj
grave100. Faktori3, që ndikon në dhunën ndaj grave është pabarazia gjinore, e dukshme në
Shqipëri. Kjo pabarazi reflektohet dhe në përgjigjen e grave ndaj dhunës, veçanërisht frikën e
tyre për të folur ose për të kërkuar ndihmë. Vetëm fuqizimi i pozitës së gruas do të ndikojë në
uljen e nivelit të dhunës së ushtruar ndaj saj.
Teoritë psikologjike nënvizojnë më tepër proceset intrapsiqike të cilat kontrollojnë
zhvillimin gjinor. Ndër to 101 Teoria psikoanalitike analizon procesin e identifikimit dhe
diferencimit nëpërmjet të cilit fëmijët fillojnë të adaptojnë karakteristikat dhe cilësitë e prindit të
të njëjtit seks. Fëmijët janë më të prirur të modelojnë sjelljen e tyre sipas modeleve familjare ose
shoqërore dhe jo sipas modeleve të cilat bazohen në marrëdhëniet rivale. Ndërsa sipas
98

Herbert Marcuse, 2008, Erosi dhe qytetërimi
Research Branch Correctional Service, 2007, Research report, Woman and Violence: Theory, risk and treatment
implications, f. 14
100 Instituti i Statistikave në Shqipëri (INSTAT), 2009, Dhuna në familje në Shqipëri: Vrojtim Ndërkombëtar, f. 62
101 Antologji, Studime gjinore, 2012, Vol. 1, f. 18
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Teorisë së skemave gjinore, sa më tepër njohuri të ketë fëmija mbi gjinitë, aq më tepër ky
fëmijë do të demonstrojë preferenca përkatëse gjinore, që ndikojnë në vazhdim në ndërgjegjien
e tyre si të rritur me formimin e bazave të stereotipizimit.
103
Modeli ekologjik prezumon rëndësinë e rolit të faktorëve të riskut dhe influencave
(shoqërore, institucionale, komunitare e individuale) dhe jo të faktorëve të vetëm ndikues. Ky
model shërben si bazë e shumë strategjive parandaluese të dhunës e vrasjeve në familje duke
përçarë mjetet, rrugët dhe mekanizmat e pabarazisë gjinore.

3. Rastet e studimit
Rasti i 18-vjeçares që përdhunohej prej tre vjetësh nga një mashkull që ishte mik i
familjes. Ky është një rast përdhunimi, pasioni të verbër dhe të sëmurë, i njohur prej banorëve,
por i papërfolur nga frika e mentalitetit. Nëna e saj kishte tentuar kohë më parë të vetëvritej
sepse i dhimbsej e bija dhe nuk mund të duronte dot. Përgjithësisht nënat nuk luajnë rol
vendimtar apo ndihmues për vajzat në këto situata. Për hir të ruajtjes së nderit të familjes dhe
mbrojtjes nga paragjykimet shoqërore ato qëndrojnë në heshtje, akumulojnë dhimbjen brenda,
nuk ndihmojnë vajzat apo veten e tyre e në jo në pak raste janë vetëvrarë. ‘Miku i familjes’ në
mënyrë krejt transparente kërcënon një vajzë të re dhe familjen e saj me logjikën e pronës që
kërkon të posedojë. Kjo ide e femrës-pronë është ndër më të lashtat e njerëzimit dhe vazhdon të
ekzistojë dhe sot në shumë vende dhe në Shqipëri. Kjo Logjikë e bën burrin të ndihet i
plotëfuqishëm dhe i jep të drejtën e të bërit të çdo gjëje siç do vetë.
Vrasja e grave për motive xhelozie apo mosrespektim të autoritetit burrëror përbëjnë shkakun
më të brishtë të vrasjeve në familje. I tillë ishte rasti i bujshëm i rreth 2 viteve më parë ku burri
vret gruan për shkak se ajo i reziston dhe nuk i bindet autoritetit suprem të dhunës së tij. Lajmi
në gazetë paraqitej i tillë:104”Masakron gruan me shkop: Më ktheu dorë kur po e rrihja. Policia
gjen dy fëmijët e çiftit, duke kërkuar ndihmë te fqinjët”. Tensione e motive të ndërthurura si
mungesa e një pune të qëndrueshme, vetëbesimi i ulët i mashkullit, legjitimiteti në mendësi i
ushtrimit të dhunës apo vrasjes në mënyrë direkte, pa u menduar, mentaliteti i theksuar dhe
dëshira ekstreme për të nënshtruar si pasojë e xhelozisë së brendshme e të kotë ndikuan në
marrjen e jetës së saj.
Dhunë e vrasje edhe pas divorcit apo marrjes së urdhrit të mbrojtjes, ku femrat
vazhdojnë të dhunohen e të masakrohen, madje edhe të vriten apo të vetëvriten. I tillë është
rasti i ndodhur së fundi, në fund të janarit 2016, ku babai me qëllim për të dhunuar, rrahur e
vrarë gruan, në gjendje të dehur vret njërën nga vajzat e familjes. Probleme të shumta
ekonomike, dembelizmi për të punuar e për të fituar para për vete e për familjen, rënia në
gjendje anomie vetjake dhe varësia ndaj alkoolit kishin shkaktuar probleme në çift dhe kishin
sjellë divorc, por me bashkëjetesë në një shtëpi. Kjo nxiste vazhdimisht polemika e konfklikte në
çift dhe në familje. Mosvënia në dijeni e babait për fejesën e njërës prej vajzave trazoi gjakun e
babait patriarkal dhe agravoi situatën drejt vrasjes në familje.
4. Përfundime

Pasojat e dhunës ndaj grave kanë karakter fizik, psikologjik, social dhe ekonomik. Së pari
dhuna shoqërohet me vetëvlerësim të ulët apo pamundësi për të mbrojtur veten dhe

102

Antologji, Studime gjinore, 2012, Vol. 1, f. 22
Instanbul Convention, Council of Europe, 2014, September Preventing Violence Against Woman, Article 12, f. 9-

103The

12
104

Gazeta “Shqip”, 16.7.2013, f. 7
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për të marrë masa ndaj abuzuesit ku predominon ndjenja e fajit. Në rastet kur dhuna
nuk është e pranueshme apo nuk dihet gjerësisht nga publiku, efektet e saj janë akoma
më të mëdha. Në aspektin e shëndetit mendor disa efekte afatgjata janë depresioni apo
çrregullimet mendore, tentativa apo kryerja e vetëvrasjes etj. Dhuna ndaj grave ndikon
negativisht dhe në zhvillimin ekonomik të një vendi. Në vendet në zhvillim është
llogaritur se pesë për qind e kohës së punës, e humbur për shkak të paaftësisë së gruas,
shkaktohet si rezultat i dhunës së ushtruar në familje. Studimet në Indi tregojnë se
mesatarisht pas çdo incidenti dhune, gratë humbasin shtatë ditë pune.
Evan Stark citon: “105Në qoftë se gratë bazohen në ekzistencën formale të
barazisë gjinore, atëherë meshkujt do ta kenë më të thjeshtë t’i dominojnë ato.
Dominimi ka predispozitë personale pasi është i ndërtuar brenda jetës personale të
individit. Por mund të mos ekzistonte në qoftë se gratë do të gëzonin barazinë e plotë.
Kjo varet nga pabarazia seksuale dhe fokusohet në vendosjen e stereotipeve të roleve
seksuale midis gjinive”.
Të gjitha këto janë plagë shoqërore të thella, që nuk prekin vetëm këta individë,
por janë gjithëpërfshirëse, duke shkaktuar kaos psikologjik, social, ekonomik,
shëndetësor dhe së fundi politik e ndërkombëtar. 106S.Frojd theksonte dhe i përmbahej
shprehjes që njeriu jetonte në fatin universal të tij dhe nuk shikonte shpëtim nga kjo.
Këtu ka qenë kritika më e madhe që i është bërë. Zhvillimi i jetës njerëzore duhet të jetë
fleksibël, në terma relativë e jo absolute dhe t’i përshtatet ndryshimit. Njeriu duhet të
përshtatet por dhe të kundërshtojë, duhet të pranojë por dhe të rebelohet në mënyrë
që të mos nënshtrohet kundrejt asaj që duhet bërë, por të bëjë atë që është më e mira.
107Rastet e një dhune krejt të pakuptimtë, nga pikëpamja e një arsyeje të pranuar
si të shëndoshë dhe normale janë dhe ato që pa pasur asnjë motiv vetëmbrojtjeje,
shpërthejnë për motive të dobëta në formën e ndjenjave dhe emocioneve të xhelozisë,
hakmarrjes, sedrës së sëmurë ose për motive të tjera të këtij lloji, të cilat prekin nivele të
një sjelljeje krejt mizore dhe të çrregullt. Në kësi ngjarjesh, veç anës kriminale apo
morale theksohet dhe ajo psikike.
Ndër debatet më të shpeshta në kuadër të integrimit të insitucioneve shoqërore dhe
mirëqenies në përgjithësi është diskutimi për gjenezën e shkakut të dhunës në familje,
kryesisht asaj kundër gruas. Studime apo analiza të shumta kanë orientuar qëndrimet e
tyre drejt shtetit, familjes, grupeve shoqërore apo vetë individit.
Të gjithë janë përgjegjës përderisa fenomeni është i përhapur gjithandej, në çdo
zonë urbane apo rurale dhe mund të prekë këdo. Shteti është përgjegjës për
moszbatimin e ligjeve në fuqi në këto fusha nga institucionet përkatëse të zbatimit të
ligjit dhe ndihmon institucionet ekzistuese duke i mbështetur me hapjen e hallkave a të
njësive të reja duke propozuar herë pas here edhe ndryshime në legjislacion, por duhet
në mënyrë të vazhdueshme të ashpërsohet marrja e masave deri madje edhe vendosja e
dispozitave më të rënda për dënimin më të rënduar, të përjetshëm etj., të dhunuesve.
Gjithashtu, shteti duhet të rishikojë politikat e punësimit e të shërbimeve sociale, duke i
105

Lesley Orr, 2007, The case for a gendered analysis of violence against woman, f. 6
Psychical (or Mental) Treatment, James Strachey, 1953, The Standard Edition of the Complete Psychological Works
of Sigmund Freud, Vol. 7, f. 283.
107 Artan Fuga, 2007, Rrota e Mundimit, f. 22-23
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vënë ato në praktikë me qëllim përmirësimin e kushteve social-ekonomike dhe në
zvogëlimin e kostos sociale.
Grupi shoqëror është ndikues, sidomos në ditët e sotme, ku kanë filluar të referohen,
tregohen rastet e dhunës, qoftë në organet përkatëse, qoftë në biseda me njerëz të
afrërt. Pra, ka filluar ndërgjegjësimi i të shprehurit të dhunës nga i dhunuari, që do të
thotë se kërkohet ndryshim që duhet të fillojë nga individi, grupi shoqëror dhe
institucionet.
Nga pikëpamja ligjore e juridike janë ndërmarrë shumë masa, si ligje,
sanksionime, konventa, janë krijuar organizata për mbrojtjen e të drejtave të femrave
dhe atyre të dhunuara, është rritur ndërgjegjësimi për të folur dhe për të treguar raste
dhune, por raste të tilla, së paku në vendin tonë, janë në rritje. Dhuna dhe vrasjest në
familje, në vitet 2010-2015, me fokus ‘viktimat femra’, përbëjnë një ndër fenomenet më
shqetësuese për sa i përket krimeve kundër jetës në Shqipëri dhe shifrat e faktojnë këtë.
Shkaqet janë me natyrë thellësisht socio-kulturore, të ndikuara nga varfëria ekonomike
dhe që nxitin agresion të brendshëm, çrregullime e probleme të shëndetit mendor që
shpërthejnë drejt dhunës dhe përkeqësohen drejt vrasjeve në familje. Kryesisht në
vendin tonë vrasjet në familje kryhen për motive xhelozie, për motive të dobëta dhe për
motive pronësie. Femrat përbëjnë 74% të rasteve viktimë të dhunës dhe vrasjeve në
familje. Numri i viktimave femra nga vrasjet në familje vazhdon të mbetet i lartë
pavarësisht numrit të ulët të vrasjeve në total në rang vendi, të cilat shënojnë ritme në
ulje. Ndërsa numri i rasteve të femrave të dhunuara është më i lartë, duke përfshirë të
katër format e dhunës, ku dhuna emocionale dhe psikologjike është në ritme më të
larta. Parë nga një pikëpamje sociologjike është i nevojshëm ndërgjegjësimi i kulturës
mashkullore shqiptare për veprimet e mendimet e tyre dhe pasojat e këtyre të fundit,
pasi përvoja ka treguar që vetëm ata, si përgjegjës të rasteve, mund të ndryshojnë
situatën. Nga aspekti
politiko-ekonomik duhet të ketë më shumë kohezion,
bashkëpunim dhe ndërveprim të institucioneve shtetërore a private, OJF-ve, shoqërisë
civile etj. Në të kundërt, me masa apo plane veprimi të ngushta do të zgjidhej vetëm
fasada e problemit dhe jo gjeneza e tij.
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Dhuna në familje, ndikimi i legjislacionit dhe i veprimtarisë së Policisë së Shtetit në
parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje për vitin 2015
MSC : Arben Ibro,
Akademia e Sigurisë, Tiranë, Shqipëri, arben.ibro@gmail.com

MSC : Bora Selmani,
(Psikologji Klinike),Tiranë, Shqipëri, bora.selmani@gmail.com
Abstrakt
Dhuna në familje, dhe kryesisht ndaj grave nuk është dukuri e re në Shqipëri, ajo i ka
rrënjët thellë në traditat dhe zakonet patriarkale, të cilat prej kohësh e kanë dominuar dhe i kanë
dhënë formë shoqërisë shqiptare. Punimi synon: të tregojë se në Shqipëri dhuna në familje dhe
veçanërisht ajo ndaj grave jo vetëm që nuk po zhduket, por përkundrazi po shfaqet më e egër.
Edhe pse duhet pranuar se, falë angazhimit të strukturave ligjzbatuese të shtetit dhe të shoqërisë
ështe bërë e mundur që kjo plagë të reduktohet në numur dhe të bëhët më sporadike, t’i
rikujtojmë cilitdo, shoqërisë, shtetit dhe çdo individi se cilat janë shkaqet që e shkaktojnë atë dhe
se duhet angazhim më i madh dhe i vazhdueshëm për ta eleminuar plotësisht, duam të
evidentojmë ndikimin e veçantë të legjislacionit për masat ndaj dhunës në familje dhe të Policisë
së Shtetit në parandalimin dhe reduktimin e saj gjatë vitit 2015 si dhe ti vijmë në ndihmë të
gjithë punonjësve të policisë që në veprimtarinë e tyre ndeshen me këtë fenomen.
Fjalët e rëndësishme: Kanunin Lek Dukagjinit, FGM (gjymtimi gjenital femëror), PTSD (Stresi Post
Traumatik).
1. Hyrja

Dhuna në familje u shfaq vërtet dhe hapur si problem shqetësues në Shqipëri në
vitet ‘90, në periudhën e tranzicionit, kur vendi po përjetonte ndryshime të mëdha
politike, ekonomike e shoqërore. Rastet e dhunës në familje pësuan rritje të ndjeshme
në vitet ‘90, ndërkohë që familjet shqiptare po përjetonin shumë strese dhe trysni si
pasojë e tranzicionit, të cilat shfaqeshin në nivelet e larta të papunësisë, në mungesat e
mëdha në strehimit u shtuan trazirat shoqërore dhe krimet e dhunshme në rrugë, etj, të
cilat e tronditën shumë edhe familjen shqiptare, si qeliza bazë e shoqërisë.
Në kushtet e një situate të tillë, që nga viti 1991 e në vazhdim, qeveritë shqiptare
kanë ratifikuar një numër të madh konventash të OKB-së dhe konventat europiane.
Lidhur me këtë fenomen, krahas qeverisë shqiptare, organizata të ndryshme
ndërkombëtare dhe OJF kanë punuar në bashkëpunim me qeverinë për të trajtuar
çështjet e dhunës në familje, përfshirë këtu dhe dhunën ndaj grave në familje. Rezultat i
kësaj pune të përbashkët janë masat parandaluese, masat mbrojtëse si dhe masat ligjore
.
2. Dhuna në familje, shkaqet dhe pasojat e saj
Dhuna në familje është një fenomen mbarëbotëror, i cili ndikon negativisht në
integritetin fizik, psikologjik, ekonomik dhe social, sidomos të pjesës më të ndjeshme të
shoqërisë: grave, fëmijëve dhe të moshuarve. Ky fenomen, i cili shkaktohet nga faktorë të
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ndryshëm, si ndikimi kulturor me rrënjë të thella në traditat e vjetra patriarkale, situatat jetësore
jo të shëndosha, diskriminimi gjinor, papunësia, etj., përbën një shqetësim në rritje për
shoqërinë shqiptare, qeverinë dhe shoqatat civile, si dhe donatorët e huaj të cilët operojnë në
vend.
Dhuna është përkufizuar nga sociologë të ndryshëm si një “veprim që rrjedh nga një ose më
shumë persona, nëpërmjet të cilit kryhet qëllimisht keqtrajtimi, vuajtja, presioni, manipulimi apo
akte të tjera që dëmtojnë integritetin fizik, psikik dhe moral të një personi apo grupi njerëzish.
Dhuna është presioni psikologjik apo ushtrimi i forcës ndaj një personi me qëllim marrjen e
benefiteve kundër vullnetit të viktimës108.
“Dhuna në familje” nënkupton të gjitha aktet e dhunës fizike, seksuale, psikologjike ose
ekonomike që ndodhin brenda familjes ose njësisë shtëpiake, ose ndërmjet ish bashkëshortëve
apo partnerëve ose ndërmjet bashkëshortëve apo partnerëve aktualë, pavarësisht nga fakti nëse
autori i veprës penale ndan ose ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën109.
Ndërsa, në kuptimin ligjor :
▪ “Dhunë” është çdo veprim apo mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që sjell si
pasojë cënim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik. “Dhunë në
familje” është çdo akt dhune, sa më sipër, i ushtruar midis personave që janë apo kanë qenë
në marrëdhënie familjare.
▪ “Pjesëtarë të familjes”, do të konsiderohen : bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja apo ish–
bashkëshorti/ja apo ish partneri/ja bashkëjetues, vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit/es
nëse kanë bashkëjetuar gjatë 3 muajve të fundit, fëmijët e bashkëshortëve apo partnerëve
bashkëjetues,
▪ “Viktimë“ është personi mbi të cilin është ushtruar dhuna.
▪ “Dhunues/e” është personi i paditur për ushtrimin e dhunës në marrëdhëniet familjare
përpara organeve kompetente.
▪ “Urdhër mbrojtjeje” është urdhri i lëshuar me vendim gjykate, ku parashikohen masat
mbrojtëse për viktimën.
▪ “Urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje” është urdhri i lëshuar përkohësisht me vendim gjykate, i
vlefshëm deri në lëshimin e urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate110.
Brenda familjes dhuna është kryesisht një aktivitet mashkullor. Të dhënat tregojnë se lloji i
parë i dhunës në familje është abuzimi fizik që ka në shenjestër të tij më së shumti fëmijët dhe
kryesisht ata të moshës nën 6 vjec. Lloji i dytë dhe më i përhapur i dhunës në familje është
dhuna ndaj grave, por nuk duhet harruar se edhe gratë mund të ushtrojnë dhunë në familje, e
cila drejtohet vecanërisht kundrejt fëmijëve, por në raste më të pakta edhe ndaj
bashkëshortëve. Dhuna femërore, është më e kufizuar dhe episodike se ajo mashkullore dhe
shumë rrallë shkakton dëmtime fizike.
Pse dhuna në shtëpi është kaq e përhapur? Kjo ndodh, sepse lidhjet familjare janë
normalisht të ngarkuara me emocione të forta, ku shpesh ndërthuren dashuria dhe urrejtja.
Grindjet që shpërthejnë brenda familjes mund të sjellin antagonizma, të cilat mund të mos
përjetohen në të njëjtën mënyrë në kontekste të tjera sociale111. Ai që duket si incident i vogël
mund të precipitojë në një grindje të madhe midis bashkëshortëve ose midis prindërve dhe
fëmijëve e të shkaktojë dhunë fizike apo psikologjike ndaj më të dobtëve. Dhunuesit mund të
ndjejnë nevojën për të kontrolluar partnerin e tyre për shkak të vetëvlerësimit të ulët, xhelozisë
ekstreme, ndjenjës së pronësisë, vështirësive për të kontrolluar zemërimin dhe emocionet e
108

Teksti “Sociologjia”, Antony Giddens, faqe 394-395
Konventa e KE Për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje
(Konventa e Stambollit), neni 3.
110 Ligj nr.9669, datë 18.12.2006 “Për msat ndaj dhunës në mardhëniet familjare”,neni
111 Gezim Tushi- Shoqeria Moderne dhe Njeriu i lakuar- Emal- Tirane, 2008
109
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forta apo ndjesive të inferioritetit ndaj partnerit në drejtim të edukimit kulturor e profesional
apo të ardhurave ekonomike.
Nga analiza e ketij fenomeni, vihet re se shume njerëz kanë besime të theksuara
tradicionale dhe mendojnë se zotërojnë të drejtën për të patur kontroll mbi partnerin dhe
fëmijet e tyre. Disa të tjerë mund të vuajnë çrregullime të padiagnostikuara të personalitetit apo
çrregullime psikologjike të ndryshme. Të tjerë akoma mund të mbartin sjellje të tilla të
përvetësuara gradualisht gjatë procesit të zhvillimit të tyre, aty ku dhuna është pranuar si pjesë
normale e rritjes në familjet përkatëse.
Gjithashtu, është evidentuar se fëmijët të cilët janë dëshmitarë apo viktima të dhunës
mund të krijojnë besimin se dhuna është një mënyrë e arsyeshme për të zgjidhur konfliktet midis
njerëzve. Djemtë që rriten me besimin se gruaja nuk duhet vlerësuar apo respektuar dhe që
shikojnë se dhuna ushtrohet lehtësisht drejt tyre, kanë më shume gjasa të dhunojnë femrat në
jetën e tyre prej adulti. Vajzat që bëhen dëshmitare të dhunës në familjet e tyre të origjinës,
kanë më shume gjasa të kthehen në viktimat e burrave të tyre të ardhshëm. Mund të thuhet se
krijimi i këtij rrethi vicioz ka si shkak kryesor pikërisht fillimin brenda ambjentit të familjes,
pranimin e këtij fakti në mënyrë graduale gjatë rritjes dhe në fund trashëgimin apo reflektimin e
sjelljeve të tilla (tashmë të mësuara dhe me modele të gatshme për ti provuar) tek familjet që
krijojnë në të ardhmen112.
Një faktor tjetër që ndikon është fakti që një pjese e madhe e dhunës në familje
aktualisht tolerohet, madje dhe pranohet. Megjithëse shoqëria sanksionon në mënyrë të
kufizuar vetëm disa forma të dhunës familjare, ajo mund të thellohet drejt shfaqjeve të ashpra
të sulmit. Veprime të tilla si “pëllëmba” e prindit apo “të rrahurit” në shtëpi, apo edhe nga
mësuesit në shkolla, siç kanë qenë rastet e fundit në rrethin e Shkodrës, Tiranës, Dibrës
(07.03.2016) në përgjithësi miratohen nga të tjerët dhe madje nuk konsiderohen si akte dhune
dhe nga ana tjetër vihet re se tjetër qëndrim mbahet nëse dikush në një dyqan qëllon me
pëllëmbë një fëmijë që nuk i bindet. Në fakt, në të dy rastet, në dhunën fizike që ushtrohet ndaj
fëmijës nuk ka asnjë ndryshim. Murray Straus (1978, f.455)113 ka argumentuar se qënia prind të
pajis me një “licencë për rrahje“, sepse “marrveshja e martesës është një licencë rrahjeje”. Nga
studimet rezulton se një në katër amerikane, nga të dy sekset, mbrojnë pikëpamjen se “kur një
burrë rreh gruan, duhet të ketë një arsye të fortë“ , Greenblat, (1983)114.Nuk ka asnjë dyshim se
dhuna në familje është baza e dhunës. Ajo shihet përditë tek prindërit e lënduar fizikisht dhe
psikologjikisht, duke u bërë shembull për fëmijët e tyre, njerëz që në të ardhmen do të mund të
shfaqin prirje të dhunshme.
Studime të ndryshme nxjerrin në pah se është e vështirë të masësh nivelin dhe përhapjen
e dhunës në familje, pasi ky fenomen zhvillohet brenda familjes dhe konsiderohet si çështje
familjare. Si rrjedhojë, studime të ndryshme vlerësojnë se janë disa faktorë që mund të ndikojnë
në raportimin e ulët të dhunës në familje, si, turpi, frika nga ndëshkimi, normat kulturore,
stereotipet që ekzistojnë për dhunën në familje etj., ndaj faktet dhe shifrat duhen parë me
kujdes, pasi ato jo detyrimisht japin një pasqyrë të qartë lidhur me përhapjen në vend të dhunës
në familje.
Dhuna ka një efekt të thellë mbi gratë. Studimet e këtij fenomeni tregojnë se në disa
vende dhuna, fizike e psikologjike, apo të dyja sëbashku, fillojnë para lindjes, nëpërmjet seksit
ose abortit selektiv. Dhuna shfaqet edhe në proçesin e lindjes lindjes, ku evidentohet se,
prindërit, të dëshpëruar për të patur një djalë mund të vrasin foshnjat e tyre femra. Kjo gjë
vazhdon të ndikojë gratë gjatë gjithë jetës së tyre. Çdo vit, miliona vajza i nënshtrohen abortit
ose gjymtimit të organit gjenital femëror.Vajzat kanë më shumë gjasa se sa vëllezërit e tyre të
112

Vasta R.; Haith M.; Miller S.- Psikologjia e femijes- Perkth: Fatmir Hoxha- UEGEN, Tirane 2007.
Teksti “Sociologjia”, Anthony Giddens, faqe 395
114 Teksti “Sociologjia”, Anthony Giddens, faqe 395
113
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përdhunohen ose sulmohen seksualisht nga anëtarët e familjes, nga njerëzit me pozitë apo nga
të jashtmit. Në disa vende, kur një grua e vetme ose e re është përdhunuar, ajo detyrohet të
martohet me sulmuesin e saj apo të burgoset për kryerjen e një vepre "penale". Gruaja që
mbetet shtatzënë para martesës mund të rrihet, izolohet ose të vritet nga të afërmit e saj, edhe
pse shtatzënia është rezultat i përdhunimit. Pas martesës, rreziku i dhunës ndaj grave është
edhe më i madh, pasi jeton brenda mureve të shtëpise, aty ku burri i saj i jep vetes të drejtën për
të sulmuar, përdhunuar apo vrarë atë. Gratë më të vjetra ose me aftësi të kufizuara fizike apo
mendore, kanë probabilitet më të lartë për tu sulmuar.
Forma më e zakonshme e dhunës është dhuna në shtëpi ose në familje, ajo mes
bashkëshortëve, ndaj gruas dhe abuzimit të fëmijëve. Hulumtimet vazhdimisht tregojnë se një
grua ka më shumë gjasa të plagoset, përdhunohet apo vritet nga një partner apo ish sesa nga
dikush tjetër i huaj. Burrat mund të shkelmojnë, kafshojnë, grushtojnë apo të përpiqen të mbytin
gratë e tyre, të përdorin armë vdekjeprurëse për të vrarë ose plagosur ato. Nganjëherë gratë
janë plagosur rëndë dhe nganjëherë janë vrarë ose kane vdekur si pasojë e lëndimeve të tyre.
Sulmet kanë për qëllim të dëmtojë shëndetin psikologjik të gruas si dhe trupin e saj si dhe janë të
shoqëruara shpesh me poshtërim dhe dhunë fizike, shpesh janë të paparashikueshme dhe kanë
pak lidhje me sjelljen e grave si dhe mund të kenë një kohëzgjatje që nis nga javë pas jave e
mund të shtrihen për shumë vite115.
Dhuna psikologjike përfshin abuzimin verbal të përsëritur, ngacmimet, heqjen e të
drejtave financiare dhe personale. Për disa gra, fyerjet e pandërprera dhe tiranitë që përbëjnë
abuzim emocional mund të jenë më të dhimbshme se sulmet fizike. Është raportuar se gratë
ndjejnë se aspekti më i keq i abuzimit nuk është dhuna në vetvete, por "tortura mendore" që i
bën të "jetojnë në frikë dhe terror".
Gjymtimi gjenital femëror (FGM).Eshtë një formë e dhunës ndaj vajzave që ndikon në jetën
e saj prej të rrituri, është një praktikë tradicionale kulturore. Në shoqëritë ku ajo praktikohet,
besohet se FGM është e nevojshme për të siguruar dinjitetin e vajzës dhe familjes së saj duke
rritur edhe shanset e saj për tu martuar. FGM nënkupton të gjitha ndërhyrjet që përfshijnë
heqjen plotësisht ose pjesërisht të aparatit gjenital femëror të jashtëm ose dëmtimi organeve
gjenitale, qoftë për arsye kulturore apo të tjera jo-terapeutike.
Dhuna e përditshme116. Kjo është ajo që përjtohet rëndom në jetët e të gjithëve ne dhe që
karakterizohet në thelb nga dështimi për të respektuar rregullat, ndeshet në situata banale si
mosrespektimi i ruajtjes së radhës, abuzimit në transportin publik, në pritjet e gjata për trajtim
në spitale, kur tregohemi indiferent ndaj vuajtjeve njerëzore, në problemet e sigurisë publike
apo aksidente. Ne të gjithë kontribuojmë dhe bëhemi pjesë e një skenari lufte, i cili kthehet në
një xhungël urbane. Disa elementë përbërës të dhunës ë përditshme janë:
a. Shfaqjet e dhunës politike, e cila lind nga grupe të organizuara, në pushtet ose jo.
Indiferenca e njerëzve të zakonshëm ndaj ngjarjeve në vend, mospjesëmarrje në vendime,
ekzistenca e korrupsionit, etj çon në keqmenaxhimin e institucioneve dhe praktikave
institucionale duke shkaktuar dhunë dhe reagime nga grupe shpesh edhe të armatosura.
b. Evidentimi i dhunës socio-ekonomike, që reflektohet në kushtet e varfërisë dhe
margjinalizimit të grupeve të mëdha të popullsisë, si:papunësia, punësimi më i vogël,
informaliteti, në mungesën ose mundësi të pabarabarta të qasjes në arsim dhe shëndetësi për
gratë apo në tërësi.
c. Dhuna kriminale, që shfaqet në veprat penale në formën e vjedhjes, mashtrimit, trafikimit të
drogës e i qënieve njerëzore, sjelljet që kryhen me mjete të paligjshme për të arritur të mira
material si dhe çdo formë e sjelljes shoqërore individuale apo të organizuar që thyen rregullat e

115

Basoë, Susan A. -Stereotipat dhe rolet gjinore, perkth:Edlira Haxhiymeri, Eglantina Gjermeni; Botimi i III- DITURIATirane, 2003
116 Journal of Interpersonal Violence
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përcaktuara për të jetuar në komunitet. Të rinjtë e vendit tonë janë përballur me mundësitë dhe
e projektojnë frustrimin e tyre. Kjo sigurisht varet nga familjet e tyre, shkollat,institucionet
shtetërore, pra, është përgjegjësi e të gjithëve.
Nisur nga studimet e kryera mbi fenomenin e dhunës në familjenë Shqipëri dhe jo vetëm,
evidentohen një sërë faktorësh që bëhen shkak për dhunën në familje. Këto studime
evidentojnë tre nivele bazë faktorësh që nxisin dhunën në familje, të cilat janë:
1.Makrofaktorët: ndikimi i kulturës, ekonomisë, politikave, lëvizjeve të shumta demografike,
mungesa e arsimimit, traditës patriarkale, etj.
2.Mikrofaktorët (niveli familjar) : marrëdhëniet familjare, historia e mëparshme e abuzimit
gjatë fëmijërisë, rritja në një familje me ambient abuzues, modeli prindëror në familje, numri i
lartë i fëmijëve në një familje, edukimi familjar, mungesa e mirëkuptimit në mes çifteve,
papajtueshmëria e karaktereve, mungesa e të kuptuarit të fëmijëve, etj.
3.Faktorët e nivelit personal: probleme të shëndetit mendor, çrregullime të ndryshme të
personalitetit, abuzimi me alkoolin e drogën, stresi, niveli i ulët arsimor, kompleksi i inferioritetit,
niveli i ulët i kontrollit, mungesa e ndjeshmërisë, dështimi në kontrollin e impulseve (vetevetes),
mungesa e vetëdijes, varësia emocionale, përvojat personale në marrëdhëniet familjare etj.
Por ajo që është më e rëndë për familjen, si qeliza bazë e shoqërisë, janë pasojat që vijnë nga
dhuna, e cila është me efektë të rënda e të shtrira në kohë, pasi pasojat e saj mund të jenë të
pariparueshme apo mund të riparohen pas një kohe të gjatë. Pasojat e dhunës në familje, mund
të kategorizohen në :
a. Pasoja për jetën dhe shëndetin e të dëmtuarit.
▪

▪
▪

▪

Dhuna ndaj grave dhe vajzave, si dhe anëtarët e tjerë të shoqërisë, rrit rrezikun e shëndetit
të dobët. Një numër në rritje i studimeve që merren me dhunën dhe shëndetin vazhdimisht
raportojnë mbi efektet negative117. Masa e vërtetë e ndikimit është e vështirë të vlerësohet
për shkak se te të dhënat mjekësore zakonisht mungojnë detaje jetësore në lidhje me
shkaqet e dhunshme të lëndimit apo shëndetit të sëmurë. Pasojat e dhunës ndaj grave
mund të mos jenë vdekjeprurëse, disa kanë formën e lëndimeve fizike, disa shkaktojnë
paaftësisë kronike apo probleme të shëndetit mendor, ashtu sikurse një përqindje e lartë e
lëndimeve kërkojnë trajtim mjekësor. Ato që mund të jenë vdekjeprurës: janë vrasjet,
vdekja si rezultat i lëndimit të përhershëm ose AIDS. Shkak mund të jetë gjithashtu
vetëvrasja, e përdorur si mjet i fundit për t'i shpëtuar dhunës ose e shkaktuar nga dhuna.
Lëndim gjatë shtatzënisë. Kerkimet e fundit kane identifikuar dhunë gjatë shtatzënisë, duke
u kthyer në një rrezik për shëndetin e nënës dhe fetusit të palindur.
Plagosje për fëmijët. Fëmijët në familje të dhunshme mund të jenë viktima të abuzimit.
Shpesh, fëmijët janë plagosur duke u përpjekur për të mbrojtur nënat e tyre.(rasti i fundit,
janar 2016, evidentohet në fshatin Pojan të Korcës, ku djali i doli përpara babait të
armatosur me armë zjarri dhe u plagos rëndë, për të evituar vrasjen e nënës nga babai
dhunues dhe i dehur, i cili më pas u arrestua nga policia).
Shtatzënia e padëshiruar. Dhuna ndaj grave ose përdhunimi mund të prodhojë një shtatzëni
të padëshiruar dhe ndikon në nxitjen e grave për të kërkuar përdorimin e kontraceptivëve.
Ato mund të jenë të stepura për përdorimin e tyre me partnerët nga frika e rrahjes ose
braktisjes. Kjo rrit rrezikun e shtatzënisë së padëshiruar duke sjellë shumë probleme të tjera.
Për shembull, është e dokumentuar se lindja e fëmijëve gjatë adoleshences se hershme apo
të mesme i gjen vajzat biologjikisht dhe psikologjikisht të papjekura, duke shkaktuar
rezultate negative shëndetësore për nënën dhe fëmijën.
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Echeburúa, E., Corral, P. Amor, P.J., Sarasua, B. y Zubizarreta, I. (1997,a). Repercusiones psicopatológicas de la
violencia doméstica en la mujer: un estudio descriptivo. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 2, 7-19
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▪

Vulnerabiliteti për sëmundje.Krahasuar me gratë jo të dhunuara, gratë që kanë përjetuar
forma të ndryshme të dhunës kanë më shumë gjasa të përjetojnë një numër të problemeve
të rënda shëndetësore. Është vënë re se gratë e dhunuara mund të jenë më të rrezikuara për
shkak të imunitetit të dobët si pasojë e stresit të shkaktuar nga abuzimi. Për shembull, gratë
e abuzuara kanë më shumë gjasa për të pirë duhan se sa ato pa një histori dhune.
b. Pasoja të karakterit psikologjik.

▪

▪

▪

Shëndeti mendor. Për gratë e rrahura apo të sulmuara seksualisht, lodhja emocionale dhe
fizike mund të çojë deri në vetëvrasje. Këto vdekje janë një dëshmi dramatike e mungesës së
mundësive në dispozicion për gratë që tu shpëtojnë marrëdhënieve të dhunshme. Kërkimet
tregojnë se gratë e dhunuara përjetojnë vuajtje të mëdha psikologjike për shkak të dhunës.
Shumë prej tyre janë në depresion të rëndë, ndërsa të tjerat shfaqin simptomat e PTSD
(Stresit Post Traumatik)118. Ato mund të jenë lodhura vazhdimisht, por nuk arrijnë të flenë,
mund të kenë ëndrra dhe gjumë të shqetësuar apo çrregullime të të ngrënit. Shumë prej tyre
drejtohen nga alkooli ose droga për të maskuar dhimbjen e tyre, ato vetëizolohen dhe bëhen
të tërhequra, etj.
Përdhunimi dhe abuzimi seksual i fëmijëve. Kjo mund të shkaktojnë dëme të ngjashme
psikologjike. Një episod i dhunës seksuale mund të jetë i mjaftueshëm për të krijuar efekte
negative të qëndrueshme, sidomos nëse fëmija-viktimë më pas nuk merr mbështetjen e
duhur. Ashtu si dhuna ndaj grave në familje, edhe abuzimi i fëmijëve zakonisht zgjat shumë
vite dhe efektet e saj negativ mund të ndihen në moshën e rritur. Për shembull, humbja e
vetëvleresimit dhe respektit për veten nga gratë që kanë qenë të abuzuara në fëmijëri mund
të reflektojet në përpjekjet minimale që ajo bën për të shmangur situatat ku shëndeti apo
siguria e tyre është në rrezik.Viktimat, si gratë dhe fëmijët, të cilët kanë vuajtur dhunën
fizike, psikologjike dhe seksuale përshkohen nga ndjenjat e mëposhtme: frikë, faj, dëmtim,
drrejtje, turp, depresion, neveri, mosbesim, izolim, ankth, etj119.
Efektet mbi fëmijët - dëshmitarë të dhunës. Kërkimet kanë treguar se edhe fëmijët të cilët
kanë qënë dëshmitarë të dhunës në familje edhe pa pësuar vetë atë drejtpërdrejt, shpesh
vuajnë shumë nga simptomat që kanë fëmijët, të cilët janë abuzuar fizikisht ose seksualisht.
Vajzat që janë dëshmitare të dhunës së ushtruar nga i ati ose njerku ndaj nënës së tyre, kanë
më shumë gjasa të pranojnë dhunën si pjesë normale të martesës dhe jetës në familje.
Meshkujt nga ana tjetër, kanë më shumë gjasa të jenë të dhunshëm ndaj partnereve të tyre
në të ardhmen.

3. Ndikimi i legjislacionit dhe Policisë së Shtetit në parandalimin dhe reduktimin e dhunës në
familje.
3.1. Legjislacioni për masat ndaj dhunës në familje dhe ndikimi i tij në parandalimin dhe
reduktimin e dhunës në familje
Nisur nga rastet e shtuara të dhunës në familje, duke vlerësuar realisht këtë fenomen
shqetësues të shoqërisë shqiptare si dhe duke analizuar veçanërisht pasojat e rënda që sjellin e
që do të sjellin në të ardhmen e familjes dhe të shoqërisë shqiptare, nëpërmjet ndikimit të
drejtpërdrejtë të shoqërisë civile, të OJF-ve që veprojnë në vendin tonë, shteti shqiptar,
nëpërmjet oragneve të tij ligjvënëse dhe ekzekutive ndërmori një sërë masash të karakterit
118

Echeburúa, E., Corral, P., Amor, P.J., Zubizarreta, I. y Sarasua, B. (1997,b). Escala de Gravedad de Síntomas del
Trastorno de Estrés Postraumático: propiedades psicométricas. Análisisy Modificación de Conducta, 23, 503-526
119 Zenel Orhani- Psikologjia e Emocioneve- Ada, Tirane, 2003.

159

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

ligjor, organizativ dhe operues për të parandaluar dhe reduktuar këtë fenomen. Këtij qëllimi i
kanë shërbyer dhe masat e mëposhtëme, si :
▪ masat për përmirësimin e kuadrit ligjor e institucional kombëtar, krahas ratifikimit të një
sërë konventash ndërkombëtare, që synojnë parandalimin, luftimin, reduktimin dhe
eliminimin e dhunës në familje. Hapat e hedhur në këtë drejtim datojnë rreth njëzet vite më
parë, por përmirësimet e fokusuara veçanërisht në çështjen e dhunës në familje kulmuan
nga viti 2006 e në vijim, me hyrjen në fuqi të Ligjit nr.9669 datë 18.12.2006 “Për Masa ndaj
Dhunës në Marrdhëniet Familjare” (i ndryshuar).
▪ Veprime të tjera të rëndësishme ligjore lidhen edhe me: Ligjin nr. 9970, datë 24.07.2008
“Për barazinë gjinore në shoqëri” , Ligjin nr.10221 datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga
diskriminimi” , Hartimin dhe zbatimin e dy strategjive kombëtare dhe planeve të tyre për
veprim, konkretisht: Strategjia e parë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe kundër Dhunës
në Familje (SKBGJ-DHF) në vitet 2007-2010 si dhe Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore,
Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore e Dhunës në Familje në vitet 2011-2015 dhe Plani i
Veprimit për zbatimin e saj. Rëndësi mori dhe Plani Kombëtar i Veprimit për përfshirjen e
burrave/djemve si partnerë të grave/ vajzave për arritjen e barazisë gjinore dhe kundër
dhunës me bazë gjinore e asaj në familje për vitet 2014-2019”, hartuar me kërkesë të MMSR
dhe mbështetjen e UNDP, UN Ëomen dhe UNFPA-ja
▪ Hartimin dhe zbatimin e VKM Nr. 334 datë 17.02.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të
punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e
proçedimit të tij”.
▪ Ndryshimet e bëra dhe parashikimi i dhunës në familje si vepër penale në K.Penal të
R.Shqipërisë (me Ligjin Nr.23, datë 01.03.2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin
Nr.7895, datë 27.01.1995 “K.Penal i R.Shqipërisë”, si dhe me Ligjin Nr.144/2013 datë
2.5.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.7895, datë 27.01.1995 “K.Penal i
R.Shqipërisë”).
▪ Ndryshimime në ligje të tjera si : në ligjin Nr.10399 datë 17.03.2011 “Për ndihmën dhe
shërbimet shoqërore” ku u sanksionua që t’u jepet ndihmë ekonomike edhe grave të
dhunuara, në rastet kur ato pajisen me urdhëra mbrojtës., në ligjin Nr. 143/2013 “Për disa
shtesa në ligjin Nr 10039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike” ku u shtua në listën e
personave që kanë të drejtë të përfitojnë ndihmën juridike rastet kur personi është viktimë e
dhunës në familje.
▪ Ratifikimi në shkurt 2013 të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin
e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (e njohur si Konventa e Stambollit), që ka hyrë
në fuqi në datën 1 gusht 2014, etj120.
Ndryshimet në Kodin Penal - ndikim të vecantë në parandalimin dhe reduktimin e dhunës
në marrdhëniet familjare.
Në këtë studim duam të evidentojmw ndryshimet në Kodin Penal në vitin 2012, të cilat patën
ndikim të ndjeshëm në parandalimin e dhunës si u sanksionuan dy nene të posaçme e të
rëndësishme për dhunën në familje.
▪ Neni 124/b - përcakton mbrojtjen e të miturve edhe nga prindërit, vëllezërit dhe motrat,
gjyshërit, kujdestari ligjor ose nga çdo person i detyruar të kujdeset për ta duke i dënuar me
burgim nga tre muaj gjer në dy vjet.
▪ Neni 130/a - përcakton dhunën në familje duke përfshirë vepra penale të tilla si : rrahjen apo
çdo vepër tjetër dhune, kanosjen serioze për vrasje ose plagosjen e rëndë, plagosjen me

120

Raport: “Vlerësimi i funksionimit të strukturave kundër dhunës në familje në Policinë e Shtetit, si pjesë e
mekanizmit të referimit dhe trajtimit të rasteve të dhunës në marrdhëniet familjare”, faqe 18-44

160

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

dashje, të kryer nga bashkëshorti/ja; ish-bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja ose ishbashkëjetuesi/ja, gjini e afërt ose krushqi e afërt me autorin e veprës penale, me pasojë
cënimin e integritetit fizik, psiko-social dhe ekonomik të tij dhe duke e dënuar autorin/ët me
burgim deri në pesë vjet.
Këto masa të rëndësishme kanë një subjekt të veçantë që përfshin një anëtar të familjes që
kryen akte të dhunshme ndaj një anëtari tjetër të familjes. Me këtë ndryshim mund të themi se
dhuna në familje tani është qartësisht e përfshirë në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë.
Para ndryshimeve në K.Penal, incidentet e dhunës në familje mund të ndiqeshin në rrugë civile
duke iu drejtuar gjykatës për urdhër mbrojtje apo i urdhër të menjëhershëm të mbrojtjes
dhe/ose në rrugë penale duke iu drejtuar prokurorisë në rastet kur plotësoheshin disa kushte
dhe nga ana tjetër, dënimi për shkeljen e urdhrit të mbrojtjes apo i urdhrit të menjëhershëm të
mbrojtjes ishte gjobë ose burg deri në 2 vjet.
Bazuar në ndryshimet e K.Penal, tani incidentet e dhunës në familje cilësohen vepër penale
dhe si pasojë prokuroria me të marrë dijeni për një rast të dhunës në familje fillon menjëherë
procedimin e rastit (kryesisht), pra edhe nëse pala paditëse tërhiqet, çështja nuk mund të
pushohet.
Nga ana tjetër, dhunimi i urdhrit të mbrojtjes(UM) apo i urdhrit të menjëhershëm të
mbrojtjes(UMM) përbën një kundravajtje penale sipas nenit 320/321 të K.Penal të ndryshuar
dhe për rrjedhojë, dhunuesi mund të arrestohet kur ekzistojnë këto rrethana dhe dënimi për
shkeljen e këtyre urdhrave është përcaktuar vetëm burg deri në 2 vjet, pra është hequr dënimi
me gjobë.
Mekanizmi i Referimit të rasteve të dhunës në marrdhëniet familjare121 - gjetje e rëndësishme
dhe efikase për parandalimin e dhunës në familje.
Përpjekjet për ngritjen e një mekanizmi të tillë kanë filluar menjëherë pas hyrjes në fuqi të
ligjit për Dhunën në Familje. Hapat e parë u ndërmorën fillimisht nga OJF-të, të cilat të
mbështetura nga donatorët ndërtuan modelet e para të pilotimit të këtij mekanizmi në nivel
vendor duke u nisur nga zbërthimi i filozofisë së ligjit. Më pas, po me mbështetjen e organizatave
ndërkombëtare u hartua edhe Platforma Kombëtare për Ndërtimin e Reagimit të Koordinuar të
Komunitetit kundër Dhunës në Familje në nivel vendor. Kjo shërbeu si udhërrëfyes për shtrirjen
e mekanizmit të pilotuar në të gjithë vendin, duke shtuar edhe elementë pozitivë të praktikës
botërore. Për një zbatim sa më të efektshëm të ligjit u hartua dhe miratua edhe VKM Nr. 334
datë 17.02.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës
në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e proçedimit të tij”.
Sipas VKM Nr.334,datë 17.02.2011, mekanizmi i referimit të rasteve të dhunës në familje është
i përbërë nga përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Filozofia e këtij mekanizmi është :
“ sapo një viktimë e dhunës në familje, e mbijetuar kontakton një nga anëtarët e Mekanizmit
të Referimit (nuk ka rëndësi se cili anëtar kontaktohet i pari ) anëtari i kontaktuar menjëherë
fillon proçesin mbështetës duke informuar të paktën një përfaqësues të bashkisë, policisë dhe
strukturave shëndetësore”.
Shërbimet e ofruara për viktimat e dhunë në familje janë afatshkurtra dhe afatgjata. Në
shërbimet afatshkurtëra, përfshihen: mbrojtje të menjëhershme dhe siguri, mbështetje
shëndetësore, strehim, informacion dhe asistencë për fillimin e proçedurave për urdhërin e
menjëhershëm të mbrojtjes apo për ndjekjen e rastit penalisht, sipas përcaktimeve në Kodin
Penal.
Si përfundim, masat e marra që nga viti 2006, me daljen e ligjit 9669,datë 18.12.2006 “Për
masat ndaj dhunës në marrdhëniet familjare” e deri në vitin 2013, kur janë bërë edhe
121
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ndryshimet e fundit në Kodin Penal, kanë luajtur një rol të rëndësishëm në parandalimin dhe
reduktimin e dhunës në familje si dhe kanë vënë para përgjegjësisë ligjore autorët e tyre.
Legjislacioni kombëtar i miratuar tregon një nivel të rritur të vlerësimit të këtij fenomeni nga
strukturat shtetërore, shteti kishte marrë përgjegjësitë e tij dhe njëkohësisht përcaktoi
përgjegjësitë, detyrat dhe rolin e strukturave përkatëse shtetërore dhe bashkëpunimin e tyre me
objektiv themelor parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në maximumin e
mundshëm.
Statistikat e tregojnë se si rezultat i reagimit pozitiv të shoqërisë dhe të strukturave shtetërore,
kryesisht ligjzbatuese, reagim që vihet re në vlerësimin dhe reagimin e shpejtë ndaj rasteve të
dhunës dhe nëpërmjet ndëshkimit të autorëve të tyre, duke ndikuar drejtpërsëdrejti në uljen e
numurit të veprave penale të dhunës në familje.Nga statistikat e Drejtorisë së Policisë së Shtetit
evidentohet se veprat penale si “rrëmbimi dhe tortura“ nuk evidentohen që prej vitit 2012,
ndërsa “mosdhënia ndihmë“ nuk evidentohet në vitet 2014-2015.
Ndërsa vepra penale e vrasjes në vitet 2014 dhe 2015 në krahasimme vitet 2012-2013 ka pësuar
ulje përkatësisht me 22,5% në vitin 2014 dhe me 33.2% në vitin 2015.Ulje kemi edhe në disa
vepra të tjera të rënda penale (shih tabelën). Por, përvec kësaj evidentohen edhe disa vepra
penale që kanë pësuar një rritje të lehtë në 2015 në krahasim me vitin 2014, sic janë “vepra të
turpshme“, rritur me 1 rast, “mosdhënia e mjeteve të nevojshme për jetesë“ rritur me 1 rast si
dhe “marrja e pa të drejtë e fëmijës me 3 raste,etj.
Statistikë e dhunës në familje për disa vepra të rënda (2012-2015)122
Vitet

Vrasje
(nenet
76-83, 85

Vrasje
Shkaktim
mbetur
vetvrasje
tentative (neni 99)

2012
2013
2014
2015

28
28
22
19
97

9
12
11
6
38

6
3
10
7
26

Plagosje
rende
dashje
(neni 88)
14
3
10
7
34

e Plagosje e
me rende me
dashje
(neni 88)
66
46
37
17
166

3.2. Roli i veprimtarisë së Policisë së Shtetit në parandalimin dhe reduktimin e
dhunës në familje
Në luftën e përbashkët kundër dhunës në marrdhëniet familjare veprojnë shumë aktorë si
pjesë të një mekanizmi të vetëm, në përbërje të të cilëve është dhe Policia, si institucion i
administratës shtetërore. Puna e saj për parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje është
pjesë e strategjisë së saj për rendin publik. Në strategjinë e viteve 2007-2013, Policia e Shtetit
caktoi si prioritetet: “reduktimin e mëtejshmëm të krimit dhe sjelljes antishoqërore” dhe në këtë
kuadër, një vëmendje e veçantë i kushtoi reduktimit të dhunës në familje, përmes masave ligjore
dhe trajnimit të vazhdueshëm të personelit policor. Ndërsa në strategjinë e viteve 2014-2020,
duke analizuar me përgjegjësi gjendjen e rendit publik, në këtë kuadër edhe atë të dhunës në
marrdhëniet familjare, duke vlerësuar faktin se edhe pse krimi i vrasjes në vitin 2014 është ulur
me 10 %, përsëri veprat penale ndaj jetës e shëndetit dhe sidomos krimet brenda familjes e ato
ndaj pronës, ngelen shqetësuese për shkak të shtrirjes dhe pasojave të rënda që sjellin. Për këtë
qëllim, Polica e

122

Statistika të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, (marrë shkurt, 2016)
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Shtetit përcaktoi si moto të saj : “Së bashku për një mjedis të sigurtë dhe jetë cilësore në
komunitet”.
Duke mbetur në cështjen në fjalë, detyra kryesore e Policisë së Shtetit në kuadër masave ndaj
dhunës në familje është : “Krijimi strukturave të posaçme me personat përgjegjës, përgjigja ndaj
çdo njoftimi të marrë për dhunë në familje, kryerja e veprimeve proceduriale, hetimi e referimi
në prokurori, informimi dhe orientimi i viktimës për shërbimet sociale/shëndetësore, mbrojtja e
garantimi i viktimës dhe dëshmitarët si dhe të veprimi për kapjen e autorit, paraqitja e kërkesës
për urdhër mbrojtje dhe urdhër të menjëhershëm mbrojtje si dhe mbështetja e zyrave të
përmbarimit për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës“.
Kryerja e veprimtarisë së mësipërme, bën që Policia e Shtetit të konsiderohet si aktori
kryesor i Mekanizmit të Referimit efektiv, sepse pa bashkëpunimin dhe trajtimin me prioritet e
profesionalizëm nga ana e saj të rasteve të raportuara të dhunës në familje, është thuajse e
pamundur të flasim për një mekanizëm efektiv. Shërbimet e Policisë së Shtetit, duke u bazuar në
traditën dhe eksperiencën e saj, janë të parat që marrin njoftim mbi rastet e dhunës në familje,
kjo jo vetëm se historikisht njerëzit i janë drejtuar policisë për ndihmë, për mbrojtjen e jetës dhe
të shëndetit të tyre, por sepse ata kanë besim tek ajo, besojnë se ajo zotëron kapacitetet,
kualifikimin dhe mjetet e nevojshme për tu përballur dhe për të vënë para përgjegjësisë ligjore
autorët e veprave penale.
Policia qëndron në vendin e parë, ndër institucionet ku viktimat e dhunës në marrëdhëniet
familjare kanë denoncuar dhunën e pësuar, policia vazhdon të perceptohet nga viktima si organi
që ofron siguri për viktimën e dhunës në familje gjatë proçesit gjyqësor të shqyrtimit të kërkesë
padisë për lëshimin e UMM/UM dhe ekzekutimit të tij si dhe që mundëson prova për dhunën e
pësuar nga viktima duke ia lehtësuar proçesin e të provuarit në gjykatë.
Ky rol konsiston në :
▪ Veprimtarinë parandaluese që organizon dhe kryen Policia e Shtetit për ruajtjen e rendit e të
sigurisë publike në tërësi, pjesë e së cilës është dhe veprimtaria për parandalimin e dhunës
në familje
▪ Reagimi dhe dhënia e shërbimeve të duhura për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje,
që nga vlerësimi, reagimi, kryerja e veprimeve proceduriale(hetimi), ndihma për viktimën,
etj.
▪ Bashkëpunimin dhe mbështetja për aktorëve të tjerë të luftës kundër dhunës në familje, me
synim reagimin në bllok dhe me efikasitetin e duhur në kuadër edhe të detyrimeve që
rrjedhin nga aktet ligjore e nënligjore.
▪ Evidentimi sistematik dhe të përditësuar të informacionit mbi rastet e dhunës në familje,
analiza e këtij informacioni, nxjerrja e përfundimeve mbi shkaqet e dhunës në familje dhe
përcaktimi i detyrave për thellimin e punës parandaluese dhe për reduktimin e kësaj dhune.
Por, megjithë rolin e tyre këto masa nuk e kanë ulur këtë fenomen në nivelet që synojë masat
ligjore, veprimtaria e institucioneve shtetërore dhe veprimtaria e aktorëve të tjerë në zbatim të
këtyre masave

4. Përfundime
1. Në vitin 2015 ka rënie të numurit të veprave penale në kuadër të dhunës në
familje, gjë që tregon se legjislacioni dhe veprimtaria e gjithë aktorëve të përfshirë në
këtë veprimtari dhe vecanërisht e Policisë së Shtetit si aktori kryesor, ka filluar të japë
efektet e duhura. Statistikat tregojnë se nga 24 vepra penale të klasifikuara si dhunë në
familje në 14 prej tyre ka rënie, pra në masën 58 % të tyre.
2. Janë rritur rastet e denoncuara dhe të evidentuara, gjë që tregon rritje të besimit
të publikut në organet përkatëse shtetërore, sidomos në atë të policisë, përderisa këto
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raste denoncohen tashmë dhe kërkohet ndihmë. Kjo tregon gjithashtu rritje të
ndërgjegjësimit se dhuna në familje është krim dhe se duhet ndëshkuar.
3. Gjatë vitit 2015, në raport me vititin 2014 evidentohet ulja e rasteve të dhunës
fizike dhe rritja e rasteve të dhunës psikologjike, gjë që dëshmon se ka një tendencë për
ndryshimin e formave të dhunës, nga fizike në psikologjike.Evidentohet se në vitin 2015,
në krahasim me vitin 2014 kemi rritje të veprave penale të “marrdhënieve seksuale me
dhunë” me 2 raste, të “fyerjes”,4 raste, si dhe të veprave të tjera si “veprat e turpshme,
mosdhënia e mjeteve për jetësë, shkatërrimi i pronës, etj.
5. Rekomandime
Dhuna me bazë gjinore dhe dhuna në familje janë evidentuar tashmë qartësisht si
prioritete të qeverisë shqiptare. Veprimet për parandalimin dhe për reduktimin e
fenomenit dhe trajtimin me efektivitet të rasteve po bëhen gjithnjë e më të organizuara
dhe mirëkoordinuara institucionalisht. Për këtë :
1.Vemendja duhet të përqëndrohet në thellimin e bashkëpunimit midis të gjithë
aktorëve pjesmarrës, pasi ashtu si Policia e Shtetit që është gjithnjë e gatshme për t’ju
përgjigjur dhunës në familje e kujdesit ndaj viktimave të kësaj dhune edhe aktorët e
tjerë duhet ta bëjnë një gjë të tillë dhe sidomos ato organizata që thithin edhe fonde të
destinuara për sigurimin dhe mbështetjen e viktimave të dhunës.
2.Duke patur parasysh se është intensifikuar dhuna psikologjike në familje, ne duhet
të shtojmë kujdesin që duhet treguar përsa i takon trajtimit të formave të ndryshme të
dhunës, sidomos dhunës seksuale, pasi kjo formë dhune vazhdon të mbetet ende tabu.
3. Të vihen më shumë në dispozicion të policisë burime financiare dhe njerëzore si
dhe të plotësohen nevojat për infrastrukturë në komisariatet e policisë për ambjentët ku
trajtohen viktimat e dhunës në familje, gjë që mund të zgjidhet edhe me donacione
vendase apo të huaja.Duhet të fuqizohet struktura e dhunës në familje, ata duhet të
trajnohen vazhdimisht si dhe të ketë qëndrueshmëri në punë të punonjësve të policisë
që punonjë në sektorë të tillë, ashtu si dhe në sektorë të tjerë, pasi fitojnë eksperiencë
në trajtimin e dhunës në familje.Strukturat e policimit në komunitet dhe te dhunës në
familje të mos konsiderohen “vende pëllumbash”, por vende ku hartohen strategji e ku
jepen rekomandime edhe për strukturat e tjera të Policisë së Shtetit për parandalimin
apo reduktimin e dhunës ndaj marrdhënieve familjare.
4. Lidhur me dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje, Akademia e Sigurisë,
nëpërmjet departamentit përkatës të Fakultetit të Sigurisë Publike, përvec planifikimit të
bërë në programin mësimor të lëndës përkatëse për vitin 2015-2016, në bashkëpunim
me strukturat përkatëse në Drejtorinë e Policisë së Shtetit dhe OJF-të duhet të
planifikojë për vitin mësimor 2016-2017 hartimin e një programi më të zgjeruar për këtë.
Si përfundim, analizat e punës, monitorimi dhe vlerësimi i rasteve të dhunës më bazë
gjinore dhe të dhunës në familje duhet të jetë një proçes i një punë të vazhdueshme dhe
të bëhet pjesë e rutinës së punës, me qëllim që të evidentohen në kohë tendencat për
dhunë dhe rastet kur ajo shfaqet, me qëllim që merren masat e nevojshme për
parandalimin dhe reduktimin e saj.
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Turizmi në Dibër nëpërmjet një eseje klasifikuese dhe vlerësimi sipas analizës SWOT
Prof. Asoc. Dr. Arif Murrja,
Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, amurrja@ubt.edu.al
Prof. Asoc. Dr. Maksim Meço,
Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, mmeco@ubt.edu.al

Dr. Ilir Tomorri,
Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, itomorri@ubt.edu.al
Abstrakt
Treva e Dibrës ofron turizm të llojeve të ndryshme. Promovimi i turizmit ndikon në
zhvillimin ekonomik të kësaj treve. Artikulli është organizuar si gërshetim i esesë klasifikuese
letrare me esenë shkencore. Qëllimi i punimit është pomovimi i turizmit, si dhe evidentimi i
përparësive, dobësive, mundësive dhe kërcënimeve. Për të promovuar turizmin kemi shfrytëzuar
burimet historike, arkeologjike, gjeografike, natyrore, kulturore, etnografike dhe folklorike,
ndërsa për të evidentuar përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet e turizmit kemi
aplikuar analizën SWOT. Në përfundim rekomandojmë vizitorët që të zgjedhin Dibrën si
destinacion turistik sepse aty do të gjejnë qytetrime prehistorike, mesjetare, do të gjejnë male,
parqe, lumej, liqene me pamje çlodhëse, do të gjejnë florë dhe faun të larmishme dhe së fundi do
të gjejnë një mikpritje dhe bujari nga më të rrallat në Shqipëri.
Fjalët e rëndësishme: Trevë, turizëm, vizitorë, zhvillim dhe promovim.
JEL Klasifikimi: C82, C88, E00, P00,
1. Hyrja

Treva e Dibrës është një nga zonat më të thella të Shqipërisë së brendshme
malore. Ajo rrethohet nga të katër anët nga vise shqiptare. Në perëndim kufizohet me
Matin, në veriperëndim me Mirëditën, në veri me Lumën (Kukës), në verilindje me
Sharrin123, në lindje me Rekën, në juglindje me Kërçovën, në jug me Çermenikën124 dhe
në jugperëndim me Martaneshin (Frashëri 2012:11). Kjo është Dibra etnografike, e cila
nuk përputhet me kufijtë e sotëm administrativ, pasi një pjesë ka mbetur jashtë saj, që
nga Konferenca e Ambasadorëve për Shqipërinë e mbajtur në Londër, në vitin 1913. Në
shumicën e rasteve, kufijtë e trevës i ka përcaktuar vetë natyra, me male të larta, të
vështira dhe të pakapërcyeshme.
Sot treva e Dibrës ndahet në Dibër të Madhe dhe Dibër të Vogël. Dibra e Madhe
është njësi administrative e Republikës së Maqedonisë në nivel komune (Komuna Dibër),
ndërsa Dibra e Vogël është njësi administrative e Republikës së Shqipërisë në nivel qarku
(Qarku Dibër). Në Qarkun e Dibrës në Shqipëri bëjnë pjesë: Bashkia Peshkopi, Bashkia
Bulqizë, Bashkia Klos dhe Bashkia Burrel.

123
124

Sot pjesë e Kosovës dhe Maqedonisë e aneksuar nga Konferenca e Ambasadorëve në Londër, në vitin 1913.
Kërçova dhe Reka sot pjesë e Maqedonisë e aneksuar nga Konferenca e Ambasadorëve në Londër, në vitin 1913.
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Dibra ka një klimë mesdhetare me tipare kontinentale të ndjeshme. Dimri është i
ftohtë dhe temperaturat variojnë nga minus 3 0C deri në mbi 25 0C. Vera mban e
ngrohtë, por në Ultësirë shpeshherë bën shumë nxehtë. Gjatë korrikut temperatura
mesatare në Peshkopi është 21.6 0C, kurse maksimalja arrin deri në 38 0C. Reshjet zënë
zakonisht 100-115 ditë të vitit, mesatarisht në dimër 12 ditë në muaj, ndërsa në verë 5
ditë në muaj. Dëbora mbullon sipërfaqen e trevës rreth 40 ditë të vitit. Në Malësi
shtresat e saj arrin 60-80 cm, në disa raste deri në 2 m, kurse në majat e larta të maleve
zakonisht dëbora zë dëborën (Frashëri 2012:13-14).
2. Ballafaqimi me literaturën për problemet e trajtuara
Për turistët e huaj, por edhe për ata vendas, që vendosin të vizitojnë Shqipërinë, për të
“konsumuar” dhe shijuar turizmin: historik/qytetar; arkeologjik; gjeografik [malor dhe të bardhë,
të ujrave të ëmbla (lumejve dhe liqeneve)]; shëndetësor të ujrave termale (Banjat e Dibrës dhe
Llixhat e Peshkopisë); gastronomik (gatime tradicionale) etj., nuk duhet të lënë pa vizituar një
nga perlat më të bukura të këtij vendi, trevën e Dibrës. Përpara se të vendosni të zgjidhni Dibrën
për destinacionin turistik duhet të keni parasyshë, jo vetëm cilësitë dhe bukuritë e resurseve
turistike, por edhe mikpritjen dhe bujarinë dibrane. Më poshtë po prezantojmë llojet e turizmit
sipas grupeve dhe nëngrupeve. Duke vizituar Dibrën do të njiheni:
Së pari, në turizmin historik/qytetar:
1) Parahistoria e Dibrës. Nga gërmimet arkeologjike gjurmë të lashta të kësaj epoke janë
zbuluar në fshatrat: Burim, Gradec, Çetush125, Topojan, Bellovë, Shumbat dhe Mazhicë
(Bunguri 2010: 34, 101, 151, 155, 162, 229, 331, 385, 435, 438 & Frashëri 2012: 16-37).
2) Penestia dhe penestët. Sipas burimeve të shkruara historike, treva dibrane ka qenë
Penestia ose toka e Penestëve dhe penestët banorët e saj. Polibi, historian grek i
shekullit II p.e.s. dhe me vonë Tit Livi, historiani romak i kohës së Augustit i përmendin
Penestët si fis luftëtarë (Frashëri 2012:38-42). Tre qytetet kryesore të penesteve në Iliri
kanë qenë: Uskana/Uscana126 (sot fshati Grezhdan), Oaeneum/Oene (sot fshati Çidhën)
dhe Draudak/Draudacum (sot fshati Ushtelenxë) (Frashëri 2012:47-55). Vendbanimet e
penestëve vërtetohen edhe nëpërmjet 11 kështjellave që ndodhen në Hotesh, Okshatin,
Krajk, Vojnik, Kërcisht, Bellovë, Zdojan, Çetush, Vranjt, Venisht dhe Ndërshen (Frashëri
2012:56). Ekzistencën e kështjellave dhe kryesisht në brigjet e lumit Drini i Zi e vërteton
nëpërmjet një studimi arkeologu L. Përzhita, i cili prezanton Kështjellën e Volezës në
Sohodoll, Kështjellën e Limjanit, Kështjellën e Bugjunecit, Kështjellën e Dipjakës,
Kështjellën e Hoteshit, Kështjellën e Bellovës dhe Kështjellën e Gradecit (Candavia 12004).
3) Dibra. Emri Dibër evidentohet në periudhën 395 p.e.s – 170 p.e.s. (Shekujt e pushtimit
romak dhe fillimet e Bizantit). Këtë e vërteton gjeografi aleksandrin Klud Ptolemeu duke
përmendur emrin Dibër. Ky emër (Debor-us) nuk ka qenë i panjohur për botën antike
(Frashëri 2012:63-64). Këtë emër e mbante më parë një fis. Emrin Dibër e hasim në
trajtën Debri, e Deburi te bizantët, Debre te latinët, Debar te sllavët, Deberli te turqit
(Murrja 2008).
4) Dibra Mesjetare. Në këtë periudhë Dibra ndahet në dy pjesë: Dibra e Epërme dhe Dibra
e Poshtme. Emërtimi u përcaktua nga rrjedha e lumit Drini i Zi. Dibra e Epërme ishte më
125

http://historia.shqiperia.com/iliret/lindja_dhe%2Bkrijimi_bashkesive_primitive.php (Historia e Shqipërisë, Kreu I,
Çështja Neoliti)
126 Sipas Tit Livit, Uskana ishte qyteti kryesor i penestëve me rreth 10.000 banorë (Frashëri 2012:47).
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e zhvilluar dhe kishte tiparet e shoqërisë feudale, ndërsa Dibra e Poshtme ndodhej në
stadin parafeudal. Dibra e Epërme administrohej nga familja Gropa, Pal Gropa, kurse
Dibra e Poshtme deri në daljen në skenë të familjes së Kastriotëve administrohej nga
institucionet e parisë127 dhe pleqësisë128 (Frashëri 2012:78,80,83).
a

b

Figura 1. a) Qyteti i Dibrës Madhe129, b) Qyeti i Peshkopis në Dibrën e Vogël130
5) Gropajt dhe Kastriotët (shek XIV-XV). Nga shekulli i XIV-XV, Dibra është drejtuar nga
familjet feudale të Gropajve dhe të Kastriotëve. Pinjollët e familjes së Gropajve janë Pali,
Andrea dhe Zakaria (Frashëri 2012:83-84) me qendër qytetin e Ohërit. Pas Gropajve
Dibra e Epërme administrohej nga Mojsi Golemi, i biri Muzak Aranitit apo nipi i Komnen
Aranitit me qendër Rahonikun (Shehrin) Dibrën e Madhe (sot në Maqedoni). Pinjollët e
familjes së Kastriotëve janë Pali, Gjoni, Gergji (Skënderbeu)131. Qendra e familjes së
Kastriotëve ishte Çidhna, ish qyteti ilir i Penestëve, Oene (Frashëri 2012:95)
6) Zotërimi i Kastriotëve. Lavdia e Kastriotëve fillon me Gjonin (Frashëri 2012: 97). Gjoni
filloj të shtrij territorin edhe në Mat. Djali më i vogël i Gjonit, Gjergji (Skënderbeu) apo
nip i Palit arriti të bëj bashkimin me familjen e Gropajve dhe me Mojsi Golemin, kështu
që territor i tij u shtua akoma më shumë dhe futi në administrim shtetin e arbërit
(Frashëri 2012:123).

Figura 2. Gjergj Kastrioti Skëndërbeu132
7) Njësitë administrative të Dibrës gjatë pushtimit osman. Dibra ndahej në nëntë Male,
tre Oxhaqe dhe një Bajrak.
127

Ishte institucioni ekzekutiv i njësisë administrative (Murrja, Bedini & Borakaj 2011:250).
"Pleqësia" (kryesia) e fshatit përbëhej nga pleqtë e fiseve dhe zgjidhnin kryesinë e pleqësisë së fshatit dhe kryetarin
e saj. Kryesitë e pleqësive të fshatrave përbënin kuvendin e pleqësisë që luante rolin e organit vendimmarrës (Murrja,
Bedini & Borakaj 2011:250).
129 Qyetit i Rahonikut ose Shehrit në Dibrën e Epërme, sot Dibra e Madhe në Maqedoni.
130 Qyeti i Peshkopisë në Dibrën e Poshtme, sot Dibra e Vogël në Shqipëri.
131 I pagëzuar me këtë emër nga turqit.
132 Kjo medalje u shpërnda me rastin e 10 vjetorit të inagurimit të Sheshit Skenderbe në Paris. Nje medalje e florinjtë
ju dha ish presidentit të Francës Zhak Shirak.
128
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a) Malet e Dibrës. Disa komunitete në Dibër, kanë funksionuar në bazë të “Teorisë
ekonomike të klubeve” (Murrja, Bedini & Borakaj 2011:248-249). Pjesa kodrinore
malore e Dibrës në të majtë të rrjedhës së Drinit të Zi është administruar nga
“malet”133, të cilat nuk kanë pranuar autonominë që Perandoria Osmane u dha
krahinave të tjera të Shqipërisë. "Malet" e Dibrës janë: Reçi, Dardha, Çidhna, Luznia,
Muhurri, Katër Grykët/Selishta134, Gryka e Vogël, Gryka e Madhe, Bulqiza135. Në krye të
çdo "mali" (njësie administrative) ishte kreu i tij136.
b) Oxhaqet në Dibër. Pashallarët që identifikoheshin më Oxhaqet në Dibër janë
Xhilaga në Sohodoll, Karahasani në Brezhdan dhe Hysenagolli në Dibër të Madhe. Të
tre oxhaqet shtrinin administrimin e tyre në zonën e Topalltisë. Familjet si shpërblim
të pranimit të sundimit osman morën titullin “oxhak”.
c) Bajraku i Dibrës. Një formë tjetër autonomie në regjimin osman ishte edhe
Bajraku. Lura si njësi administrative ishte Bajrak. Ajo vetadministrohej si Malet e
Dibrës.
a

b

Figura 3. Pamje nga kullat e parive të maleve a) Kulla e Elez Murres në Hotesh dhe b) Kulla në
fshatin Zogje
Së dyti, në turizmin arkeologjik:
1) Kalanë e Grezhdanit ish qyteti ilir Uscana, ku shikohen shumë qartë muret që në disa
raste shkojnë edhe në dy metër dhe shtrirja e saj deri në bregun e lumit Drin i Zi.
2) Rrënoja të disa kështjellave (Sohodoll, Limjan, Bugjunec, Dipjakë, Hotesh dhe Bellovë)
3) Kisha e Shpërtyfirimit që ndodhet në fshatin Herbel e ndërtuar para pushtimit turk.
4) Kisha Çveti Spas (Shën Sofia) që ndodhet në fshatin Kërçisht e ndërtuar rreth vitit 1270.

133

“Mal”, quhej një zonë administrative, nahije ose ish komunë para reformës territoriale të vitit 2015. E gjithë zona
kishte 9 "male" (sot janë 7 njësi administrative në vartësi të Bashkisë Peshkopi dhe 2 njësi në vartësi të Bashkisë
Bulqizë).
134
Bënin pjesë në Dibrën e Poshtme (Frashëri 2012:186).
135 Bënin pjesë në Dibrën e Epërme (Frashëri 2012:186).
136 Krerët e "Nëntë maleve" të Dibrës janë: Troci në Reç, Ndreu në Dardhë, Alia (Demiri) në Çidhën, Murrja në Luzni, Hoxha
në Muhurr, Dema në Grykë të Vogël, Shehu në Grykë të Madhe, Karaj në Bulqizë dhe Gazihani në Selishtë ose Katër Grykë
(Martini, 2003:12).
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a

b

Figura 4. Pamje nga a) Kisha e Shpërfytyrimit dhe b) Kisha e Çveti Spas (Shën Sofia)
5) Xhamia e Allajbegisë që ndodhet në fshatin Burim e ndërtuar në vitin 1585.
6) Xhamia e Re e qytetit Peshkopi e ndërtuar në vitin 2006.
b

a

Figura 5. Pamje nga a) Xhamia e Allajbegisë dhe b) Xhamia e Re në Peshkopi
Së treti, në turizmin gjeografik (malor/të bardhë dhe i ujrave të ëmbla):

1) Malet. Sipas lartësisë janë: Mali Korabit (2751 m)137, Mali i Deshatit (2372 m), Mali i
Dejës (2246 m), Maja e Strizhakut në Gollobordë (2231 m), Maja e Runjës në Çidhën
(2047 m), Maja e Kurorës në Lurës (2121 m), Mali i Lopës (2020 m), Mali i Stogovës
(2210 m) dhe Mali i Allamanit (2102) (Frashëri 2012:11-12).

Figura 6. Pamje nga Mali i Korabit (2751 m)

2) Lumejt. Përmes territorit të Dibrës nga jugu në veri kalon lumi Drini i Zi138, i cili buron
nga liqeni i Ohrit dhe derdhet në detin Adriatik, ku më parë bashkohet me lumin Drini i
Bardhë dhe ma pas me lumin Buna. Në këtë lum derdhen lumi i Rekës (nga Dibra e
Madhe), lumi i Setës në Muhurr dhe disa gurra (Gjoricës, Mazhicës, Hoteshit etj.) Lumi e
ndan Dibrën në dy pjesë gati të barabarta, por me tipare të ndryshme, jo vetëm fizikogjeografike (Frashëri 2012:11), por edhe historike e kulturore. Në të majtë të lumit
137
138

Është mali më i larti në gadishullin e Ballkanit.
Është lumi më i gjati në gadishullin e Ballkanit.
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ndodhet Malësia e Dibrës, ku dominojnë malet dhe kodrat, ndërsa në të djathtë të tij
ndodhet Ultësira Dibrane, ku dominojnë territore fushore.
a

b

Figura 7. Pamje të lumit Drini i Zi në a) Strug dhe b) Hotesh Dibër

3) Parqet dhe liqenet.
a) Parku Kombëtarë i Lurës ka një sipërfaqe prej 1280 ha me 14 liqene akullnajore, ku 7
prej të cilave mbajnë ujë gjatë gjithë vitit. Lartësia nga niveli i detit është nga 1375
në 1919 m.
a

b

Figura 8. Pamje nga a) liqenet e Lurës, b) Liqeni i Luleve
b) Ahishtja e Pratit dhe liqenet e Kacnisë (rreth 11 liqene). Ahishtja e Pratit, përfshin të
gjithë malin e Pratit me masive pyjore ahu. Liqenet janë akullnajore ndodhen në
shpatin lindor të malit Balgjajt, në lartësinë mbi 1700 m dhe kanë gjatësi mesatare
50-100 m e gjerësi 20-35 m më ujë të pastër si kristal.

Figura 9. Pamje nga liqenet e Kacnisë
c) Liqeni i Zi (në Radomirë) dhe fusha e Korabit. Liqeni është akullnajor me sipërfaqe
rreth 0.8 ha, me ujë të pastër e të ftohtë dhe ndodhet në afërsi të fshatit Radomirë,
në lartësinë 2200 m.
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Figura 10. Pamje nga liqeni dhe fusha e Korabit
d) Ujvara Pocestës ndodhet në shpatin lindor të malit të Deshatit, në afërsi të fshatit
Maqellarë në lartësinë 1500 m. Ujvara ka një gjatësi 13 m, me një bukuri mahnitëse
dhe vlera shkencore, ekologjike e turistike.

Figura 11. Pamje nga Ujvara e Pocestit
e) Boroviku i Begjunecit ndodhet në afërsi të fshatit Rabdishtë në lartësinë nga 785 m
në 1350 m mbi nivelin e detit. Dallohet për bimësi të veçantë dhe të larmishme, ku
spikatin pishat, ahu, lajthitë, panjat, frashëri dhe dushku, si dhe ka kafshë të rralla si
kaprolli.
f) Rezervati Luzni-Bulaçit ka një sipërfaqe prej 5900 ha dhe përbëhet nga masive
pyjore të dushkut. Rezervati shtrihet në një reliev kodrinor-malor me lartësi nga
niveli i detit nga 350 në 950 m. Ai përbëhet kryesisht nga pyjet e shparthit, qarrit
dhe bungëbutës.
Së katërti, me turizmin shëndetësor të ujrave termale:
1) Llixhat e Dibrës Madhe (Banjat e Dibrës CAPA). Faktet më të vjetra për ekzistencën e
balneoterapisë në këtë rajon janë dy pishinat e lashta që ndodhen pranë hotelit të
Banjishtit. Këto pishina janë restauruar së fundmi dhe mund të vizitohen nga turistët.
2) Llixhat e Peshkopisë. Kompleksi balnear kurativ i ujrave termale të Peshkopisë shtrihet
rreth dy kilometra në lindje të këtij qyteti. Burimet termale të Dibrës Madhe dhe të
Peshkopisë janë nga ma të rrallat në botë për fuqinë shëruese të tyre.
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a

b

Figura 12. Pamje nga a) Banjishti në Dibër të Madhe dhe b) Llixhat e Peshkopisë
Së pesti, turizmi dimëror:
Dëbora në dimër dhe terreni malor ofron një terren shumë të përshtashëm për turizm
dimëror. Këto kushte mundësojnë zhvillimin e sportit të skive (Murrja 2008).
Së gjashti, turizmi i gjahut:
Treva Dibrës ofron kushte shumë të përshtashme për zhvillimin e këtij turizmi.
Dashamirësit e turizmit të gjahut në sezonet e lejuara gjejnë një shumëllojshmëri kafshësh e
shpendësh, si: ujku, ariu, lepuri i egër, dhelpra, derri i egër, thia e egër, kaprolli, kunadhja,
baldosa, thëllënxa, pëllumbi i egër, shqiponja etj.
Së shtati, me mikpritjen, bujarinë, të drejtën zakonore, zgjuarsinë dhe alegorinë e
dibranëve:
1) Mikëpritja dhe bujaria. Dibranët shquhen për mikpritje dhe bujari. Mikpritja dhe bujaria
dibrane është nga më të rrallat, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan.
2) E drejta zakonore dibrane dhe kanuni i Skënderbeut. Në periudhën mesjetare banorët e
trevës së Dibrës organizoheshin dhe funksiononin në bazë të së drejtës kanunore.
Albanologu austriak J. Hani në veprën e tij, të vitit 1867 shkruan se në krahinën e Matit
dhe të Dibrës vepronte një kanun tjetër popullor me emrin “Kanuni i Skëndërbeut”
(Frashëri 2012:135). Shkrimtari dibran dhe studiuesi i të drejtës zakonore Xh. Martini në
librin e tij, “Kanuni i Dibrës” shkruan se Kanuni i Maleve të Dibrës ngjason shumë me dy
kanunet e tjera të veriut: Kanunin e Lek Dukagjinit dhe Kanunin e Skënderbeut (Martini:
2003:18).
3) Zgjuarsia natyrale e dibranëve. Një fjalë e urtë popullore thotë: Mendja ka lindur në
Shkodër, ka kaluar në Mirditë dhe ka bujtur (qëndruar) në Dibër. Në përgjithësi dibranët
shquhen për intelekt të lindur apo antyror, por vlen të theksohet Luznia dhe Çidhna, si
dy burime kryesore të të folurit alegorik. Nga mesazhi që përcjell të folurit alegorik në
Luzni, në Dibër thuhet “Universiteti i Luznisë”.
4) Të folurit alegorik në Dibër është një veçori e dialektit lokal, një stil i veçantë, i
figurshëm e gjuhës popullore. Baza e kësaj specifike janë të ashtuquajturat “mesele”,
tregimet alegorike ose të sajuara, që pas paraqitjes së drejtëpërdrejtë fshehin kuptimin
domethënës. Shkurt “i bie pragut të të degjojë dera”(Gjinari&Shkurtaj 2003).
Së fundmi, turizmi gastronomik:
Në kuzhinën dibrane përveç ushqimeve dhe gatimeve që janë të njohura në të gjithë
vendin ka dhe gatime karakteristike. Ndër gatimet karakteristike të kuzhinës dibrane përmendim
(Murrja 2008):
a) Gatimi i “Jufkave” . Tashmë ky prodhim i llojit makaronë është bërë shumë i njohur
edhe në tregun e Tiranës.
b) Gatimi i “Gjizës me gjalp”. Cilësia biologjiko-shtazore e qumështit dhe nënprodukteve të
tij e bën këtë gatim karakteristik dhe shumë prezent në tavolinën (sofrën) dibrane.
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c) Gatimi i “Pulës së fshatit me miell misri të pjekur. Ky gatim është tipik i rrethit të
Bulqizës dhe në gjuhën lokale quhet “Pulë me qull”.
ç) Përgatitja dhe konservimi i perimeve (domate, lakra dhe kastrvec) është një tjetër
karakteristik e kësaj kuzhine.
d) Gatimi i “Merendës”. Ky gatim i llojit pite është karakteristik e zonës Kala e Dodës. Edhe
sot merenda gatuhet në kushtet artizanale. Mjetet e gatimit të saj janë oxhaku, saçi dhe çerepi
(tepsi balte).
e) Gatimi i “Petullave pa farë”. Ky gatim është karakteristik e zonës së Çidhnës dhe
Kastriotit.
3. Metodologjia
Për të promovuar turizmin në trevën e Dibrës janë përdorur udhëzimet e shkrimit të një
eseje klasifikuese. Në fillim është bërë klasifikimi i llojeve të turizmit në grupe të mëdha dhe më
pas ndarja në nëngrupe. Ndarja në nëngrupe e resurseve turistike është bërë përmes zbatimit të
pandërprerë të rregullave të klasifikimit. Në përshkrimin tonë nuk ka patur kapërcime mes
grupeve dhe klasifikimet kanë qenë të plota. Eseja është e organizuar në paragrafe koherente
dhe të uniformuara.
Për të evidentuar përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet e turizmit në trevën e
Dibrës është përdorur analiza SWOT.
2. Diskutime dhe analiza SWOT
Përparësitë:
Dobësitë
1) Mos menaxhimi i mbeturinave;
1) Natyra shumë e bukur;
2) Website me informacion shumë të cunguar;
1) Komunitetit mikpritës dhe bujar;
3) Mungesa e udhëzuesit turistik;
2) Trevë e sigurt;
4) Mungesa e muzumeve të vogla që tregojnë
3) Gatim tradicional;
historinë e zonës dhe e dyqaneve që shesin
4) Konsumi i produkteve BIO;
suvenire;
5) Monumentet e natyrës;
5)
Mungesa e hoteleve në zona;
6) Klima e shëndetshëme;
6) Mungesa e infrastrukturës rrugore.
7) Qytetrim parahistorik dhe mesjetar;
8) Figura të shquara të historisë
kombëtare139.
Mundësitë
Kërcënime
1. Kujdes më madh i qeverisë qendrore
1) Kapacitete njerëzore lokale në rënie për
dhe lokale, agjencive të zhvillimit dhe
shkak të emigracionit dhe migrimit të të
donatorëve;
rinjve të arsimuar;
2. Promovim dhe interesim më të madh
2) Fatkeqësitë natyrore, si: zjarre, përmbytje,
të Ministrisë së Linjës për zhvillimin e
rrëshqitje, orteqe etj.;
turizmit në Dibër;
3) Dëmtimi i natyrës.
3. Zhvillimi i prodhimeve BIO.

139

E Heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skëndërbeu (Sinë, Dibër) dhe bashkëkohësit të tij Mojsi Golemi; E Kryetarit
të parë të Lidhjes së Prizrenit, Iljas Pashë Dibra (Kllopçisht, Dibër); E Zv/kryeminstrit të Qeverisë së Ismail Qemalit,
Nikoll Kaçori (Kraj-Lurë, Dibër); E Mbretit Zog (Burgajet, Mat); E shkrimtarit të madh dibran Haki Stërmilli (Dibër e
Madhe); E Presidentit në sistemin socialist Haxhi Leshi (Dibër e Madhe) edhe përse mund të jetë objekt debati për
shkak të sistemit (Murrja 2008).
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5. Përfundime
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeta e kafshëve si ariu, dhia e egër, derri i egër, ujku etj., dëshmojnë për një
lashtësi të kësaj treve.
Prehistoria, periudha ilire dhe mesjtare ofrojnë kalatë dhe kështjellat nga më
interesante në Shqipëri.
Zgjuarsia dibrane ofron informacion për funksionimin e Kanunit të Dibrës dhe
Kanunit të Skënderbeut, si dhe tregimet alegorike si nga më të veçantat, jo
vetëm në Shqipëri por në Ballkan dhe më gjerë.
Malet, parqet dhe luginat në Dibër ofrojnë pamje çlodhëse, me florë dhe faun të
larmishme me lule shumëngjyrëshe, të rrethuar me dru shekullor halor.
Ujërat termale në Dibër janë nga ma të rrallat në botë për fuqinë shëruese të
tyre140.
Lumenjtë dhe liqenet në Dibër krijojnë ekosisteme me vlera gjeologjike,
gjeomorfologjike, hidrologjike, biologjike, ekologjike dhe turistike.
Dëbora dhe terreni krijojnë mundësinë e turizmit të skive.
Klima ofron prodhime bimore dhe shtazore BIO.
Tradita dibrane ofron kushinë të veçantë dhe tradicionale.

6. Rekomandime
Të nderuar turistë, tani është në dorën tuaj për të zgjedhur trevën e Dibrës si
destinacion turistik, gjithashtu edhe të vendosni se çfarë do të vizitoni më parë. Në këtë
trevë do të gjeni malet e Shqipërisë, fushat e gjera me lule…, … bregore bukuroshe, …
lumenj të kulluar, çuka, kodra, brinja gërxhe dhe pyje të gjelbëruara (sipas shkrimtarit
rilindas Naim Frashëri te Poema Bagëti e Bujqësi). Duke e mbyllur me rilindasin Naim
Frashëri, në këtë trevë do të gjeni vendëthit e bekuar, që ju mendjen ta defreni me
alegorinë dibrane.
7. Referenca
1. Bunguri Adem, “Prehistoria e Dibrës”, Tiranë 2010.
2. Frashëri Kristo, “Historia e Dibrës” (Që nga lashtësia deri në mars 1939) ISBN:
978-99956-04-82-0 Tiranë 2012.
3. Frashëri Naim, “Poezi të zgjedhura” Botuese e Librit Shkollor, Tiranë 1977, fq. 9.
4. Gjinari Jorgi&Shkurtaj Gjovalin, “Dialektologjia”, Tiranë 2003.
5. http://bdcapa.com/historia/
6. http://gazetadielli.com/konferenca-e-londes-me-dy-vendime-per-shqiperinesovrane-dhe-e-roberuar/
140

Sëmundjet që mund të kurohen janë: (i) Goutte (sëmundje e gjymtyrëve të duarve e të këmbëve); (ii) Congestion
(mbështjelle të gjakut në një vend të trupit si në mëlçi të zezë; (iii) Calcusbiliaires (gurë në tëmthin e mëlçisë së zezë;
(iv) Hemorroidet; (v) Sëmundje të organeve të frymëmarrjes (nefezi); (vi) Reumatizëm e rëndë e vjetër; (vii) Sëmundje
të gjymtyrëve dhe deformime të tyre; (viii) Dhimbje nervash, në një pjesë trupi ose në të gjithë trupin, ose të kokës;
(ix) Reumatizëm sëmundje nervoze; (x) Deformim gjymtyrësh shkaktuara nga reumatizma e sëmundjet të tjera; (xi)
Anemi (kur mjekimi me hekur nuk ka sjellë dobi mjafton të pijë ujë llixhe); (xii) Sëmundjet e lëkurës dhe probleme
gjinekologjike; (xiii) Sëmundjet e rrugëve të frymëmarrjes: si astma bronkiale dhe bronshite; (xiv) Diabetin
(http://llixhat.ëeebly.com/).
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7. http://historia.shqiperia.com/iliret/lindja_dhe%2Bkrijimi_bashkesive_primitive.p
hp
8. http://kocodanaj.blogspot.al/2010/09/konferenca-e-londres-e-vitit-1913qe.html
9. http://www.abcnews.al/reportazh/reportazhe/1/56
10. http://www.forumishqiptar.com/threads/151829-Alegoria-Dibrane
11. http://www.kosovapress.com/sq/arkiva/konferenca-e-ambasadoreve-ne-londer17-dhjetor-1912maj-1913-168990/?old=1
12. Kolgjegja Hilmi, “Folklor nga Dibra 7”, Botim i Institutit të Kulturës Popullore të
Akademisë së Shkencave të RPSSH, Tiranë 1990.
13. Martini Xhaferr, “Kanuni i Dibrës”, ISBN: 99927-874-4-9, Tiranë 2003.
14. Murrja Arif, “Zhvillimi i turizmit në rajonin e Dibrës”, Revista Ekonomia dhe
Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Viti XIII, 2008, fq. 129-142.
15. Murrja Arif, Bedini Belina & Borakaj Daniel, “Finacat Lokae dhe Qeverisja” 2011,
ISBN 978-9928-4092-3-2.
16. Murrja Brahim, “Nandë Malet e Dibrës” 2015.
17. Musai Bardhyl, “Si të shkruajme ese” Qendra për Arsim Demokratik 2004, ISBN
99927-994-1-2.
18. Përzhita Luan, “Të dhëna të reja për fortifikime të shek. IV-VI në luginën e Drinit
të Zi”, Candavia 1-2004, Botim i Departamentit të Antikitetit të Vonë në Mesjetë
të Institutit të Arkeologjisë.
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Përcaktuesit e përfitueshmërisë në bankat tregtare
PhD (c) Arjeta Hallunovi
Lektore, Departamenti Financë-Kontabilitet, Fakulteti i Biznesit, Universiteti “Aleksandër
Moisiu”, Durrës, Shqipëri.
arjeta26@yahoo.com

Dr.Ylvije Borici
Universiteti “Luigj Gurakuqi ”, Shkodër, Shqipëri
Abstrakt
Sektori financiar luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Përgjithësisht, është
pranuar që një sistem i fortë dhe i shëndetshëm bankar është një parakusht për një rritje të
qëndrueshme ekonomike. Bankat tregtare në Shqipëri kanë kaluar nëpër sfida të mëdha në një
mjedis dinamik gjatë viteve të fundit. Në mënyrë që t'i rezistojnë goditjeve negative dhe për të
ruajtur stabilitetin financiar, është e rëndësishme për të identifikuar përcaktuesit që kryesisht
ndikojnë në përfitueshmërinë e bankave shqiptare. Në fokus janë vëtëm faktorët e brendshëm. Ky
studim synon të paraqes një analizë të përcaktuesve të përfitimit në 11 banka tregtare shqiptare
gjatë periudhës 2009-2014. Këto banka sëbashku zënë rreth 90% të totalit të aktiveve të sektorit
bankar. Në punim është përdorur metoda e katrorëve më të vegjël për të hetuar mbi ndikimin e
aktiveve, kredive, kapitalit dhe depozitave në një nga treguesit më të rëndësishëm të përfitimit
siç është kthimi nga aktivet (ROA). Rrezultatet empirike kanë gjetur prova të forta se këto
variabla kanë një ndikim të fortë tek përfitueshmëria. Megjithatë, rrezultatet tregojnë se një
total i aktiveve i lartë, jo domosdorshmërisht mund të mos çojë në fitime më të larta për shkak të
disekonomisë së shkallës. Gjithashtu, niveli i kredive kontribuon në drejtim të përfitimit, por nuk
ka ndikim të rëndësishëm. Kurse kapitali dhe depozitat kanë ndikim të rëndësishëm tek përfitimi.
Fjalët kyçe: Bankat tregtare, Institucionet financiare, Përfitueshmëria, Kthimi nga aktivet,
Korrelacioni, Metoda e katrorëve më të vegjël, Shqipëria.
Abstract
The financial sector plays an important role in the economic development. Generally, it is
accepted that a strong and healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic
growth. Commercial banks in Albania have gone through major challenges in a dynamic
environment in recent years. In order to withstand adverse shocks and to maintain financial
stability, it is important to identify the determinants that affect the profitability in Albanian
banks. In focus are just internal factors. This study aims to present an analysis of the
determinants of profitability in 11 commercial banks during the period 2009-2014. These banks
constitute about 90% of total banking sector assets. In this paper is used the method of least
squares to investigate the influence of assets, loans, capital and deposits in one of the most
important indicator of profitability as return on assets (ROA). The results have found empirical
evidence that these variables have a strong impact on profitability. However, the results show
that a high value of total assets, not necessary may lead to higher profits due to diseconomies of
scale. Also, credit level contributes towards profitability, but has no significant impact. But
capital and deposits have a significant impact on profit.
Keywords: Commercial banks, Financial institutions, Profitability, Return on assets, Correlation,
Method of least squares, Albania.
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Hyrje
Sektori financiar luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Sektori
financiar në Shqipëri përbëhet nga 16 banka tregtare, 22 subjekte financiare jobanka,
356 zyra të këmbimit valutor, 113 shoqëri të kursim-kreditit dhe 2 unione të shoqërive
të kursim-kreditit (Banka e Shqipërisë, 2014). Sistemi financiar shqiptar dominohet nga
bankat tregtare. Struktura e sistemit bankar në Shqipëri ka pësuar ndryshime të
rëndësishme gjatë viteve të fundit, ku, privatizimi i bankave të sektorit publik dhe
proçesi i vazhdueshëm i bashkimit/konsolidimit solli ndryshime të dukshme në
strukturën e pronësisë dhe përqendrimin në sektorin bankar. Aspektet strukturore,
institucionale dhe makroekonomike të stabilitetit të sistemit financiar po marrin
vëmendjen e duhur në kuadrin kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Madhësia dhe
lëvizshmëria e flukseve ndërkombëtare të kapitalit kanë ndikuar në forcimin e
themeleve të sistemit financiar. Kështu, që qëndrueshmërinë e sistemit financiar,
sidomos të sistemit bankar, është një pjesë e rëndësishme e infrastrukturës për një
performancë të fortë të politikave makroekonomike dhe monetare në nivel kombëtar.
Në terma bankarë, për përcaktuesit e përfitimit ka shumë hulumtime, por
përkufizimi i përfitueshmërisë ndryshon në shumë studime. Në të kaluarën, studiuesit
janë përpjekur për të gjetur përcaktuesit e përfitimit për sektorin bankar, disa studiues
konsideruan vetëm karakteristikat bankare, ndërsa të tjerët përfshinë strukturën
financiare dhe faktorët makroekonomikë. Në të gjitha këto studime kontributi kryesor
ishte përcaktimi i faktorëve që ndikojnë përfitueshmërinë e bankave tregtare. Qëllimi i
këtij punimi është që të shqyrtojë përfitimin e bankave në kontekstin e 11 bankave
tregtare, duke përdorur të dhëna të gjeneruara nga pasqyrat financiare të vetë bankave
për periudhën 2009-2014. Hipotezat e këtij studimi kanë si qëllim:
i.Për të vlerësuar nëse ekziston një marrëdhënie mes totalit të aktiveve dhe përfitimit të
bankave.
ii.Për të vlerësuar nëse ekziston një lidhje, midis totalit të depozitave dhe kapitalit tek
përfitueshmëria e bankave.
iii.Për të vlerësuar nëse kreditë kontribuojnë në përfitueshmërinë bankare.
Ky studim fokusohet në faktorët e brendshëm të përfitimit të bankës.
Hulumtimet e ardhshme do të kryhen me disa faktorë të jashtëm që mendohet se kanë
ndikim mbi përfitimin e bankave tregtare shqiptare. Për këtë arsye, 11 bankat tregtare
janë zgjedhur për mbledhjen e të dhënave për hulumtimin, pasi këto banka mbulojnë
pothuajse 90% të bazës totale të aktiveve të bankave në Shqipëri. Faktorët e
konsideruar për analizë përfshijnë ROA si variabël të varur dhe kapitalin ndaj totalit të
aktiveve, kreditë ndaj totalit të aktiveve, depozitat ndaj totalit të aktiveve dhe aktivet
totale si variabla të pavarura. Punimi është i organizuar si më poshtë: pas hyrjes e cila
është dhënë në seksionin 1 më sipër, një shqyrtim i literaturës është kryer në seksionin
2. Të dhënat dhe korniza metodologjike shpjegohen në seksionin 3. Rrezultatet janë
paraqitur në Seksionin 4. Në seksionin e fundit jepen përfundimet e studimit.
Shqyrtimi i literaturës
Ky seksion jep pasqyrën e studimeve të mëparshme të shqyrtuara në lidhje me
përcaktuesit e përfitimit të bankave. Disa studime kanë shqyrtuar përcaktuesit e
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përfitueshmërisë në një vend të veçantë dhe disa të tjera mbi një grup vendesh. Në përgjithësi
këto studime propozojnë që përcaktuesit e përfitimit për bankat tregtare mund të ndahen në dy
grupe: faktorët e brendshëm dhe të jashtëm. Këto studime përcaktojnë kthimin nga aktivet
(ROA), kthimin nga kapitali (ROE) dhe marzhin neto të interesit (NIM) si variabla të varura dhe
duke marrë parasysh faktorët e brendshëm dhe të jashtëm si ndryshore të pavarura.
Faktorët e brendshëm përfshijnë raportin e kapitalit, riskun kreditor, rritjen e
produktivitetit dhe madhësinë e bankës. Në studimin e Bourke (1989), ai gjeti një lidhje të
rëndësishme pozitive ndërmjet mjaftueshmërisë së kapitalit dhe përfitueshmërisë. Ai ilustroi se
sa më i lartë raporti i kapitalit, aq më shumë banka do të jetë fitimprurëse. Demirguc- Kunt dhe
Huizinga (1999) ndërmorri një studim më të plotë ku u shqyrtuan përcaktuesit e performancës
bankare për 80 vende, të zhvilluara dhe në zhvillim, gjatë periudhës 1988-1995. Ata arritën në
përfundimin se bankat e huaja kanë përfitimin më të lartë se bankat e vendit në vendet në
zhvillim, ndërsa e kundërta ndodhte në vendet e zhvilluara. Megjithatë, rrezultatet e tyre të
përgjithshme tregojnë për një marrëdhënie pozitive mes raportit të kapitalit dhe performancës
financiare.
Një tjetër studim nga Abreu dhe Mendes (2002) për bankat nga katër vende të
ndryshme të BE-së për periudhën e 1986-1999 hetuan ndikimet e variablave bankare specifike
në përfitueshmërinë e bankave. Ata gjetën se bankat e mirëkapitalizuara kanë kosto të ulët të
falimentimit, kurse për sa i përket variablave bankare specifike, marzhi neto nga interesat
reagonte pozitivisht tek shpenzimet operative dhe raporti kredi-depozita kishte një impakt
pozitiv në marzhin e interesit dhe përfitimin.
Në studimin e tij mbi përcaktuesit e përfitimit të industrisë bankare tuniziane për 10
banka të konsideruara për periudhën 1980-2000, Naceur (2003) vuri re se marzhi neto i interesi i
lartë dhe përfitueshmëria ka të ngjarë të jenë të lidhur me bankat me sasi të lartë të kapitalit
dhe shpenzimeve. Më tej ai vuri re se përcaktuesit e tjerë të tillë si kreditë kishin impakt pozitiv
dhe madhësia e bankës kishte një ndikim negativ tek përfitueshmëria. Bashir dhe Hassan (2003)
dhe Staikouras dhe Wood (2003) tregojnë se një raport më i lartë i kredisë në të vërtetë ndikon
negativisht fitimet.
Goddard et al., (2004) përdorën të dhënat panel dhe regresionet ndër sektoriale për të
vlerësuar ekuacionet e rritjes dhe fitimit për një mostër të bankave për pesë vende evropiane
gjatë viteve 1990. Regresionet e rritjes treguan se si kur bankat bëhen më të mëdha në terma
relativë, performanca e tyre e rritjes ka tendencë të rritet më tej. Berger (1987) gjeti lidhje
pozitive në të dy drejtimet mes kapitalit dhe përfitueshmërisë.
Një tjetër studim krahasues nga Alkassim (2005) mbi përfitueshmërinë e sistemit bankar
islam dhe konvencional në vendet GCC shqyrtoi përfitimin e bankave islame dhe konvencionale
në vendet GCC gjatë periudhës 1997-2004. Ai konsideroi, faktorët e brendshëm dhe të jashtëm
si përcaktues të ROA, ROE dhe NIM, dhe sugjeroi se cilësia e aktiveve të bankave konvencionale
është më mirë se e bankave islamike.
Një tjetër studim panel nga Athanasoglou et al., (2006) në përcaktuesit e përfitimit të
bankave në rajonin e Evropës Juglindore, duke marrë parasysh institucionet e kreditit për
periudhën 1988-2002, sugjeroi zbatimin e disa gjetjeve. Ata gjetën se të gjithë përcaktuesit
specifik bankarë (faktorët e brendshëm) kanë efekt të konsiderueshëm në përfitimin e bankës.
Nuk janë gjetur rrezultate pozitive midis reformave bankare dhe përfitimit, ndërsa midis
përfitimit dhe përcaktuesve makroekonomike tregohet për efekte të përziera. Sipas
hulumtimeve nga Amor et al., (2006) për industrinë e bankave tregtare të vendeve OECD-së
(Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim) tregohet se një raport i levave i lartë
ndihmon për të marrë përfitimin më të mirë.
Në një nga punimet e fundit për FMN-në mbi përcaktuesit e përfitimit të bankave
tregtare në Afrikë nga Flamini et al., (2009) kanë përdorur 389 bankat si mostër nga 41 vende
dhe tregojnë se së bashku me rrezikun e kredisë, ROA e bankave është e lidhur me një madhësi
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të bankës më të madhe, ku gjithashtu kthimet e bankës janë të ndikuara nga përcaktuesit
makroekonomikë. Një studim empirik në përfitimin e bankave në mbretërinë e Arabisë Saudite
është bërë nga Masood et al., (2009), studion lidhjen shkakësore midis ROA dhe ROE në bankat
saudite. Burke dhe Niazi (2006) analizuan ndikimin e reformave financiare në efikasitetin e
shtetit, bankat private dhe të huaja të Pakistanit, duke përdorur të dhënat e 40 bankave për
periudhën 1991-2000. Ata gjetën një ndikim pozitiv të madhësisë së bankave dhe kredive ndaj
depozitave tek përfitueshmëria.
Në literaturën e mësipërme vërtetohet për një lidhje të fortë mes përfitimit të bankës
dhe faktorëve të brendshëm. Ky punim tenton të mbush hendekun në literaturë duke përdorur
teknika ekonometrike për të testuar përfitimin e bankave në drejtim të vlerësimit të një vendi të
vetëm ku në fokus është Shqipëria. Në përputhje me natyrën dhe qëllimin e çdo studimi të
përmendur në rishikimin e literaturës, një numër i variablave shpjeguese janë propozuar për
përcaktuesit e brendshëm të përfitimit të bankës. Për studim janë konsideruar totali i aktiveve,
depozitave, kredive dhe kapitalit për të gjetur marrëdhëniet me kthimin nga aktivet.
Burimi i të dhënave dhe korniza metodologjike
Seti i të dhënave panel mbulon një periudhë 6-vjeçare nga viti 2009 deri 2014, me një
mostër prej 11 bankash tregtare (bankat e grupit 2 dhe 3) në Shqipëri. Të dhënat janë marrë nga
pasqyrat financiare të vetë bankave tregtare. Për përpunimin e të dhënave është përdorur
analiza e regresionit, ku është përdorur metoda e katrorëve më të vegjël. Ekuacioni i vlerësimit
është si mëposhtë:

Yit= β+ β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + uit
Ku:
Yit = ROA përfaqëson kthimin nga aktivet për bankën i në kohën t;
X1 = Log (TA) përfaqëson logaritmin natyror të totalit të aktiveve për bankën i në kohën t;
X2 = TE/TA përfaqëson raportin e totalit të kapitalit ndaj totalit të aktiveve për bankën i në kohën
t;
X3 = TL/TA përfaqëson raportin e totalit të kredive ndaj totalit të aktiveve për bankën i në kohën
t;
X4 = TD /TA përfaqëson raportin e depozitave ndaj totalit të aktiveve për bankën i në kohën t;
uit = Termi i gabimit.
Avantazhi i bashkimit (pooling) është se merren vlerësime më të besueshme për parametrat
e modelit. Kjo është një procedurë e vlefshme kur marrëdhënia midis variablave është e
qëndrueshme në të gjithë njësitë ndër seksione (crosssection units). Ky punim nuk përfshin të
gjitha dimensionet e faktorëve të përfitueshmërisë dhe faktorëve të brendshëm, por është i
kufizuar në variablat e mëposhtëm:
▪ Kthimi nga aktivet (ROA): Treguesi ROA është një tregues funksional i përfitimit të
bankës. Eshtë llogaritur duke pjesëtuar të ardhurat neto ndaj totalit të aktiveve. ROA
tregon fitimin e gjeneruar për dollar të aktiveve, e cila pasqyron aftësinë e menaxhimit
të bankës për të shfrytëzuar burimet financiare dhe investimet reale të bankës për të
siguruar fitime (Alkassim, 2005).
▪ Totali i aktiveve (TA): Totali i aktiveve përcakton madhësinë e një banke. Madhësia e
bankës është përfshirë në këtë studim, si një variabël i pavarur, e cila tregon për
ekonomitë dhe disekonomitë e shkallës. Në pjesën më të madhe të literaturës
financiare, totali i aktiveve të bankave është përdorur si një matës për madhësinë e
bankës. Megjithatë, meqënëse variabli i varur në model (ROA) matet me totalin e
aktiveve do të ishte e përshtatshme për ta matur me logaritmin natyror, në mënyrë që
të jetë konsistent me treguesit e tjerë.
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▪

▪

▪

Totali i kapitalit (TE) ndaj totalit të aktiveve (TA): Raporti i kapitalit (TE/TA), i cili matet
me totalin e kapitalit ndaj totalit të aktiveve, jep informacion për mjaftueshmërinë e
kapitalit duke treguar për shëndetin e institucionit financiar. Ai tregon për aftësinë e një
banke për të absorbuar humbjet dhe të trajtuar ekspozimin e rrezikut me aksionerët.
Studimet e mëparshme kanë gjetur një marrëdhënie pozitive midis TE/TA dhe përfitimit
(Hassan dhe Bashir, 2004). TE/TA është përfshirë si një variabël i pavarur për të
shqyrtuar përfitueshmërinë bankare. TE/TA pritet të ketë një lidhje pozitive me
performancën, sepse bankat e mirëkapitalizuara janë më pak të rrezikshme dhe më e
dobishme (Bourke, 1989).
Totali i kredive (TL) ndaj totalit të aktiveve (TA): Përbërja e aktiveve (TL/TA), e cila
shpjegohet me totalin e kredive të pjestuara me totalin e aktiveve, siguron një matje të
burimit të të ardhurave dhe mat likuiditetin e aktiveve të bankës lidhur me kreditë.
TL/TA është përfshirë në studimin e përfitimit si një variabël i pavarur për të përcaktuar
ndikimin e kredive në përfitueshmërinë e bankave.
Totali i depozitave (TD) ndaj totalit të aktiveve (TA): Raporti i depozitave ndaj totalit të
aktiveve është një tjetër tregues i likuiditetit, por është konsideruar si një detyrim.
Depozitat janë burimi kryesor i financimit të bankave dhe kështu ato kanë një ndikim në
përfitueshmërinë e bankave. Raporti i depozitave ndaj totalit të aktiveve është përfshirë
si një variabël i pavarur në këtë studim.

Rrezultatet dhe Vlerësimi
Në këtë seksion do të analizohen rrezultatet e studimit, ku përfshihen statistikat
përshkruese, rrezultatet ekonometrike të modelit, dhe testet që tregojnë për vlefshmërinë e
studimit. Evidenca empirike mbi përcaktuesit e përfitimit të bankave apo kthimi nga aktivet
(ROA) është e bazuar në të dhënat panel të balancuara, ku të gjitha variablat janë të vëzhguara
për çdo ndër seksion dhe çdo periudhë kohore. Statistikat përshkruese dhe matrica e
korrelacionit janë llogaritur dhe paraqitur në tabelën 1 dhe 2, respektivisht.
Tabela 1. Statistika përshkruese.
Statistika/Variablat ROA
Mesatarja
0.018
Max
0.206
Min
-0.054
St. dev.
0.029
Skewness
4.807
Kurtosis
33.20
Vëzhgime
66
Burimi: Llogaritje nga autori.

Aktivet
23.2661
26.0070
20.6635
1.7712
0.824615
2.615575
66

TE/TA
0.068
0.227
0.014
0.040
1.392
6.349
66

TD/TA
0.798
0.895
0.689
0.047
-0.495
2.928
66

Tabela 2. Matrica e korrelacionit.
ROA
Log (Aktiveve)
ROA
1.000
Log (Aktiveve) -0.155 1.000
TE/TA
0.684 0.233
TD/TA
0.137 0.034
TL/TA
-0.037 -0.351
Burimi: Llogaritje nga autori.

TE/TA

TD/TA

TL/TA

1.000
-0.388
-0.220

1.000
-0.004

1.000

181

TL/TA
0.565
0.709
0.403
0.055
-0.630
4.115
66
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Tabela 3. Metoda e katrorëve më të vegjël.
Variablat
Koef.
Konstantja
0.050
Log (Aktiveve) -0.014
TE/TA
0.647
TD/TA
0.138
TL/TA
0.010
R-katror 0.63
R-katror i rregulluar 0.59
F-statistik 19.11141
Burimi: Llogaritje nga autori.

St.Dev.
0.084
0.004
0.077
0.063
0.052

t-stat
0.595
-3.602
8.373
2.215
0.188

p-value
0.554
0.000
0.000
0.032
0.844

Modeli për përfitueshmërinë e bankave është zgjedhur në bazë të diagnostikimit të fortë
dhe me një vlerë të lartë për R-katror. Rrezultatet janë të paraqitura në tabelën 3 më lart. Vlera
për R-katror në model është 0.63, i cili vërteton se 63% e ndryshimit në variablin e varur
shpjegohet me variablat e pavarura të modelit. Ndryshimi 37% në variablin e varur mbetet i
pashpjeguar nga variablat e pavarura të studimit. Vlera për F-statistikën është 19.11 dhe është e
rëndësishme për të miratuar vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë e modelit përkatës për
studimin. Rrezultatet sugjerojnë se logaritmi natyror i aktiveve ka një lidhje të rëndësishme
negative me ROA, ku totali i aktiveve tregon për madhësinë e bankës. Kjo marrëdhënie negative
tregon se madhësia e bankës ka një efekt të rëndësishëm negativ në përfitueshmërinë bankare.
Ajo sugjeron se bankat më të mëdha kanë një ROA më të ulët. Rrezultate të njëjta janë gjetur
nga Bourke (1989). Raporti i kapitalit tregon për një ndikim të rëndësishëm në variablin e varur
ROA. TE/TA tregon për një marrëdhënie pozitive dhe të rëndësishme (në 1%) me ROA, që do të
thotë se bankat e mirëkapitalizuara sigurojnë një kthim të lartë. Këto rrezultate janë në
përputhje me studimin e Vọng et al., (2006), Burki dhe Niazi (2006) si dhe Alkassim (2005). Totali
i depozitave ndaj totalit të aktiveve ka ndikim pozitiv dhe të rëndësishëm në përfitueshmërinë e
bankës. Ajo tregon se depozitat kanë ndikim pozitiv në përfitimin e bankave, në varësi të faktit
sesi depozitat mund të arrijnë një kthim nga aktivet më të mirë. Ky rrezultat është në përputhje
me rezultatet e hulumtimit të mëparshëm nga Alkassim (2005). Një tjetër variabël TL/TA tregon
për një marrëdhënie pozitive, por të parëndësishme me ROA. Ky rezultat është në përputhje me
studimin e Athanasoglou et al., (2006).
Testi për të zbuluar multikolinearitetin (variancën e faktorit të inflacionit) është kryer
gjithashtu për të mbështetur vlefshmërinë e rrezultateve të regresionit. Në rastin e VIF, nëse
rrezultati është nën 10 dhe toleranca afër zeros, sugjerohet se nuk ka multikolinearitet (Gujrati,
2003). Në tabelën 4 tregohen rrezultatet e VIF të cilat duken se janë të mira. Vlerat e variancës
së faktorit të inflacionit për variablat në model shkojnë nga 1.177 në 1.309 nga TL/TA tek TE/TA
duke sugjeruar për mungesën e multikolinearitetit ndërmjet variablave të modelit.
Tabela 4. Vlerat e tolerance dhe VIF për ROA.
Variabla
Log (Aktiveve)
TE/TA
TD/TA
TL/TA
141

Toleranca
0.832
0.764
0.821
0.850

VIF
1.202
1.309
1.215
1.177

Tregon për nivelin 1% të nivelit të rëndësisë.
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Burimi: Llogaritje nga autori.
Testi i fuqisë142
Regresioni143 është kryer duke hequr variablat individuale të pavarura nga modeli dhe
duke kontrolluar efektin në vlerën e R-katror. Ndër të gjitha variablat e hequra, kapitali ka
ndryshuar vlerën e R-katror në një shkallë më të lartë (21% e ka zvogluar pjesën e variablit të
varur që shpjegohet me ndryshoret e pavarura) duke ndryshuar vlerën e R-katror nga 63% deri
në 42%. Kjo rënie e konsiderueshme në vlerën e R-katror tregon rëndësinë e pabarazisë së të
ardhurave në model. Kjo rëndësi është theksuar gjithashtu edhe në rrezultatin e regresionit pasi
ky variabël ka vlerën e koeficientit më të lartë (0.647) në mesin e të gjitha variablave.

Përfundime
Në këtë studim, karakteristikat individuale të bankave (vetëm faktorët e
brendshëm), konsiderohen si përcaktuesit e përfitimit të bankave në Shqipëri. Bankat
me më shumë kapital, aktive totale, kredi dhe depozita perceptohen të kenë më shumë
siguri dhe një avantazh i tillë mund të përkthehet në përfitim më të lartë. Gjetjet e
studimit në këtë drejtim janë:
▪ Një total i aktiveve i lartë jo domosdorshmërisht mund të çojë në fitime më të
larta. Koefiçienti negativ i madhësisë, i rëndësishëm në 1%, tregon se kjo lidhje
mund të jetë negative për shkak të disekonomive të shkallës dmth nga pengesat
burokratike të mundshme dhe mungesa e menaxhimit efektiv, ku kryesisht
vuajnë bankat që kanë madhësi shumë të mëdha dhe rrjet të gjërë.
▪ Një prej gjetjeve të rëndësishme kishte të bënte me marrëdhënien negative të
kredive me përfitimin.
▪ Depozitat totale ndaj totalit të aktiveve dhe totali i kapitalit ndaj totalit të
aktiveve kanë treguar për një marrëdhënie pozitive dhe të rëndësishme me
treguesin e përfitueshmërisë ROA.
▪ Në përgjithësi është konstatuar se totali i aktiveve, kapitali/totalit të aktiveve,
depozitat/totalit të aktiveve dhe kreditë/totalit të aktiveve janë përcaktuesit
kryesorë të brendshëm të fitimit të bankave në Shqipëri. Kërkime të mëtejshme
mund të zgjerohen për të shqyrtuar gjetjet e mësipërme dhe për të përfshirë disa
faktorë të tjerë të brendshëm siç janë kreditë e dyshimta, pagesat bankare të
përgjithshme, ose raportet e rezervave, si dhe faktor të jashtëm, gjithashtu.
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Parime mbikëqyrëse për konsolidimin e grupit
Artur Ribaj,
Universiti i Tiranës, Shqipëri, artur.ribaj@yahoo.com
Abstrakt
Mbikëqyrja e konsoliduar lejon Autoritetin Mbikëqyrës për të identifikuar ato rreziqe të
cilat një institucion krediti (bankë ose institucion financiar jo-bankar) mund të jetë i ekspozuar
për shkak të marrëdhënieve të tij si institucion mbizotërues me njësitë e tjera brenda grupit të tij
përkatës. Megjithatë, fokusi i Autoritetit Mbikëqyrës për mbikëqyrjen e grupit, mbetet vetë
institucioni mbizotërues (institucion krediti i mbikëqyrur mbi baza individuale dhe të konsoliduar).
Qëllimi i autoritetit në mbikëqyrjen e konsoliduar të institucionit mbizotërues nuk është që të
mbikëqyrë të gjitha institucionet në grup, por për të mbikëqyrur institucionin mbizotërues si pjesë
e grupit të tij. Autoriteti Mbikëqyrës kërkon të identifikojë dhe përmes masave mbikëqyrëse të
parandalojë kanalet e infektimit, duke marrë në konsideratë aktivitetet kryesore të institucionit
mbizotërues të grupit, si edhe të subjekteve të tjera të grupit (vendase dhe ndër-kufitare) se në
çfarë mase ato mund të ndikojnë në dëmtimin e reputacionit dhe shëndetit/qëndrueshmërisë
financiare të institucionit të kreditit (institucionit mbizotërues të grupit).
Ky punim është fokusuar në kërkimin mbi kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, në
lidhje me mbikëqyrjen e konsoliduar të grupeve bankare dhe financiare në Shqipëri dhe
konstaton se rregullorja ekzistuese "Për mbikëqyrjen konsoliduar" (miratuar me vendimin nr. 68,
datë 28.07.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë), nuk ka asnjë përqasje me
Direktivat e BE-së dhe parimet e BASEL përgjatë gjithë këtyre 10 viteve të fundit. Për më tepër,
kjo rregullore ka kërkesat dhe kornizën ligjore në bazë të Ligjit no.8365, datë 02.07.1998 "Për
bankat në Republikën e Shqipërisë", i cili është shfuqizuar me miratimin e Ligjit për bankat (nr.
9662, datë 18.12 0,2006, i ndryshuar). BSH-ja duhet të marri në konsideratë rishikimin e plotë të
rregullores ekzistuese "Për mbikëqyrjen konsoliduar" e cila përcakton kërkesa dhe parime për
mbikëqyrjen e konsoliduar të bankave dhe institucioneve financiare jo-bankare të cilat janë
institucion mbizotërues në një grup bankar ose një grup financiar, për të qenë në përputhje me
kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si edhe përafruar me parimet e Direktivave të BE-së, të
BCBS, dhe praktikat më të mira të vendeve të rajonit anëtare të BE-së, për mbikëqyrjen e
konsoliduar.
Fjalët e rëndësishme: bankë, institucion financiar jo-bankar, ligj, rregullore, mbikëqyrje e
konsoliduar
JEL Klasifikimi: C82, C88, E00, P00,

1. Hyrja
Bazuar në Ligjin "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" (nr. 9662, datë 18.12 0,
2006, i ndryshuar) këtej e tutje në këtë punim i quajtur “Ligji për Bankat”, neni 82, Banka
e Shqipërisë (BSH) ushtron mbikëqyrjen e konsoliduar të grupeve mbi bazat e pasqyrave
të konsoliduara financiare dhe të raporteve mbikëqyrëse. Mbikëqyrja e konsoliduar i
mundëson autoritetit të identifikoj rreziqet në të cilat një institucion krediti (“banka”
sipas përcaktimit të Ligjit për Bankat, neni 4, paragrafi 1; ose “institucioni financiar jobankar” sipas përcaktimit të Ligjit për Bankat, neni 4, paragrafi 31) mund të jenë të
ekspozuar për shkak të marrëdhënieve si institucion mbizotërues me institucionet e
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varura (të tjera) brenda grupit bankar ose financiar të cilat në këtë punim shkurtimisht
mund të quhen “grupi”. Konsolidimi në bazë të Ligjit për Bankat shtrihet në të gjitha
entitetet financiare (qofshin ato filiale, degë dhe subjekte të tjera, brenda apo jashtë
Shqipërisë), në të cilat institucioni mbizotërues:
a) Banka, në rastin e një grupi bankar, është me seli në territorin e Republikës së
Shqipërisë dhe ka pjesëmarrje influencuese144 ose kontrollon një apo më shumë
banka ose institucione të tjera financiare me seli brenda apo jashtë territorit të
Republikës së Shqipërisë. Por edhe në rast se, një subjekt financiar jobankë, i
licencuar nga Banka e Shqipërisë, ka pjesëmarrje influencuese ose kontrollon një
bankë me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe kur totali i bilancit të
kësaj banke është më i madh se secili prej investimeve të tjera të kryera nga ky
subjekt financiar jobankë;
b) Shoqëria financiare zotëruese, në rastin e një grupi financiar, ka si veprimtari
kryesore blerjen ose mbajtjen e pronësisë së pjesëmarrjeve influencuese apo
ofrimin e shërbimeve të tjera financiare; ka pjesëmarrje influencuese ose
kontrollon një bankë apo institucione të tjera financiare; nuk ushtron
drejtpërdrejt veprimtari bankare.
c) Banka, bazuar në nenin 86, të Ligjit për Bankat, konsolidimi në rastet e tjera, kur
një grup bankar, siç përcaktohet në këtë ligj, nuk mund të identifikohet, BSH
urdhëron një bankë, në të cilën një person juridik, i cili nuk është bankë ose
shoqëri financiare zotëruese, ka pjesëmarrje influencuese ose ushtron kontroll,
që të kryejë konsolidimin e veprimeve individuale ose grupveprimeve apo
konsolidimin e plotë të pasqyrave financiare të të gjithë anëtarëve të grupit,
pavarësisht nga veprimtaria e tyre, nëse kjo është e nevojshme për paraqitjen e
plotë dhe objektive të pozicionit financiar dhe rezultateve operuese të bankës.
Në ligjin për bankat, gjenden gjithashtu disa kërkesa mbikëqyrëse për bankat, por
që mund të trajtohen në kuadër të mbikëqyrjes së konsoliduar të grupit bankar, gjatë
vlerësimeve dhe dhënies së miratimeve nga BSH. Këto kërkesa përfshijnë kriteret e
besueshmërisë dhe qëndrueshmërisë për aksionerët dhe administratorët (drejtorët,
menaxherët kryesorë, auditorët, etj) të bankave; si edhe njoftime dhe kërkesa të tjera
në lidhje me aksionerët dhe administratorët; dhe lidhjet midis bankave dhe kompanive
të tjera, etj. Autoriteti Mbikëqyrës kërkon të njoftohet dhe jep miratimin e ndryshimeve
në aksionerë dhe administrator; në këtë mënyrë mund të parandalojë ndryshimet apo
emërimet në qoftë se ato janë të konsideruar me pasoja negative për interesat e
depozituesve në veçanti, të vetë institucionit mbizotërues, të entiteve të tjera të grupit,
por edhe të stabilitetit financiar në vend.
Vlerësoj se, rregullorja ekzistuese "Për mbikëqyrjen e Konsoliduar" (miratuar me
vendimin nr. 68, datë 28.07.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë) ka për
bazë ligjore ligjin no.8365, datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" i cili
është shfuqizuar me miratimin e Ligjit për Bankat (nr. 9662, datë 18.12.2006, i
ndryshuar). Gjithashtu, vlerësoj se rregullorja ekzistuese "Për mbikëqyrjen e

144

Ligji për Bankat, neni 4, paragrafi 8: “Pjesëmarrje influencuese është zotërimi i drejtpërdrejtë ose i tërthortë i së
drejtës së pronësisë të një aksioneri në masën 10 për qind ose më shumë të kapitalit të personit juridik ose të aksioneve
të tij me të drejtë vote, ose në një masë të tillë që krijon mundësi të ndikojë në mënyrë të konsiderueshme në drejtimin
apo në politikat e këtij personi juridik.”
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Konsoliduar" nuk ka pasë asnjë përqasje me Direktivat e BE-së dhe parimet BASEL
përgjatë gjithë këtyre 10 viteve të fundit.
Marrëveshja e Stabilizim Asocimit hyri në fuqi më 1 Prill 2009, pas ratifikimit të saj
nga 25 vendet anëtare të BE-së, të cilat ishin pjesë e BE-së në momentin e nënshkrimit
te MSA-se, si dhe miratimin e saj nga Parlamenti Shqiptar, duke i hapur kështu rrugën
Shqipërisë drejt aplikimit në BE për marrjen e statusit të vendit kandidat. Shqipëria mori
statusin e vendit kandidat më 24 Qershor 2014, nga votimi unanim pro statusit për
Shqipërinë i 28 Ministrave të Jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Lidhur
me monitorimin për zbatimin e MSA-së, organizohen raportime periodike nëpërmjet
takimeve të përbashkëta Shqipëri – BE, sipas 7 nën-komiteteve.
BSH ka detyrimet e saj në kuadër të zbatimit të MSA-së, e cila reflekton drejtimet
kryesore të "Kritereve të Kopenhagenit" për anëtarësimin e një vendi aspirant në BE. Një
ndër detyrimet e BSH ndër të tjera është adoptimi i acquis communautaire (legjislacioni
parësor i BE, direktivat, rregulloret, etj), dhe përafrimi dhe zbatimi i legjislacionit duke
theksuar se përafrimi i legjislacionit të BE është një kusht i panegociueshëm për
Republikën e Shqipërisë, e cila ka synim përfundimtar anëtarësimin në Bashkimin
Evropian.
2. Disa parime mbikëqyrëse për konsolidimin e grupit
Bazuar në analizën e kryer për kuadrin ligjor dhe rregullativ në fuqi për mbikëqyrjen e
konsoliduar të institucioneve të kreditit në Shqipëri, si edhe kërkimit në dokumentat me të cilët
duhet të synohet përqasja në kuadër të zbatimit të MSA-së për integrimin e Shqipërisë në
Bashkimin Evropian, sjellim në vijim disa prej parimeve kryesore të cilat janë vlerësuar të
nevojshme për tu konsideruar në parimet mbikëqyrëse për konsolidimin e grupit, në tregun
financiar në Shqipëri.
2.1. Perimetri i rrezikut është tërësia e rreziqeve ndaj të cilave ekspozohet grupi, të cilat
vijnë nga një subjekt i veçantë i grupit bankar ose nga subjekte të lidhura me të apo nga mjedisi
makro financiar. Institucioni mbizotërues përcakton dhe vlerëson perimetrin e rrezikut të
grupit, duke marrë në konsideratë profilin e rrezikut të tij mbi baza individuale dhe mbi baza të
konsoliduara së bashku me subjektet përbërëse të grupit bankar, si dhe duke vlerësuar
veprimtaritë e subjekteve përbërëse të grupit në masën që ato mund të kenë një ndikim të
rëndësishëm (material) në reputacionin apo gjendjen financiare të grupit. Autoriteti Mbikëqyrës,
përcakton gjithashtu perimetrin e analizës për rreziqet e grupit, në përputhje me parimin e
propocionalitetit dhe rëndësinë e rrezikut strategjik për institucionin mbizotërues të grupit.
2.2. Mbikëqyrja e konsoliduar duhet konsideruar si plotësues dhe jo zëvendësues i
mbikëqyrjes mbi baza individuale. Në kryerjen e mbikëqyrjes mbi një bazë të konsoliduar, fokusi
i autoritetit mbikëqyrës mbetet subjekti kryesor (bankë apo institucion financiar jo-bankar), për
tu mbikëqyrur, si pjesë e një grupi.
2.3. Lidhjet e kapitalit ndërmjet entiteteve të një grupi duhet të ilustrohen në formën e
një organograme apo përfaqësimi skematik që tregon qartë aksionet e drejtpërdrejta dhe të
tërthorta në kapitalin ose në të drejtat e votave, apo ndonjë lidhje tjetër, me kontrollet kryesore
ose përjashtimet e një dominance apo një ndikim të rëndësishëm mbi institucionin e kreditit
(bankë ose institucion financiar jo-bankar).
2.4. Në rastin e një grupi konglomerat financiar, institucionet financiare jo-bankare ose
subjekte të tjera financiare si entitetet kryesore, dhe si subjekte të tjera të grupit kemi bankat,
institucionet financiare jo-bankare, subjektet financiare (Kompani Sigurimi, Fonde investimi,
Fonde Pensioni, etj.). Mbikëqyrësit duhet me kujdes të synojnë të identifikojnë institucionet e
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kreditit dhe institucionet financiare në një grup konglomerat financiar, dhe të marrin raporte te
kujdesshme të konsoliduara në këtë grup.
2.5. Në rastin e një grupi të përzier 145 , Subjekte jo financiare (Kompani Prodhimi,
Tregëtimi, Ndërtimi, etj) si entitet kryesor, dhe si subjekte të tjera të grupit kemi bankat,
institucionet financiare jo-bankare, subjektet financiare (Kompani Sigurimi, Fonde investimi,
Fonde Pensioni, etj.). Autoriteti Mbikëqyrës duhet të shikojë edhe në rreziqet që burojnë nga
shoqëritë tregtare dhe industriale në një grup të përzier, dhe të vlerësojnë ndikimin e tyre në
shëndetin financiar dhe reputacionin e grupit ku bën pjesë institucioni kreditit, I licencuar dhe
mbikëqyrur nga BSH. Kjo mund të bëhet duke marrë informacion në raportet vjetore të grupit
dhe takime me menaxhmentin e lartë të grupit të përzier. Një qasje teorikisht e këshillueshme
për mbikëqyrjen e grupeve të përziera është "unaza-mbrojtëse/rrethimi"146 për një bankë apo
nëngrup bankar që i përket një grupi të përzier. Në këtë mënyrë operacionet e bankës do të jenë
të izoluar nga pjesa tjetër e grupit, dhe të sigurohet që menaxhimi i bankës të veproj i pavarur
nga menaxhimi i grupit të përzier. Në këtë rast, është e nevojshme për të vendosur kufizime të
rrepta mbi ekspozimin e bankës ndaj subjekteve të tjera të grupit të përzier.
2.6. Konsolidimi i pasqyrave financiare (kontabël) është pika e fillimit për rregullatorët për
tu zgjeruar më tej në shumë parime dhe kërkesa për mbikëqyrjen e konsoliduar. Mbikëqyrja e
konsoliduar duhet të shkoj përtej kërkesave mbikëqyrëse sasiore (të përcaktuara në kuadrin
ligjor dhe rregullativ të mbikëqyrjes, të tilla si kapitali rregullator, mjaftueshmëria e kapitalit,
ekspozimet e mëdha, pozicionet e hapura valutore, dhe investimet në kapitalin e subjekteve jofinanciare, etj), duke vendosur edhe parime mbikëqyrëse cilësore për grupin, apo entitetin
kryesor të grupit (bankë ose institucion financiar jo-bankar), për të vlerësuar ndikimin e
mundshëm të subjekteve të tjera të grupit mbi këtë entitet.
2.7. Institucioni mbizotërues duhet të paraqesë raportin mbi strukturën e grupit në
Bankën e Shqipërisë. Raporti mbi strukturën e një grupi duhet të përmbajë një listë të
subjekteve, një tregues të informacionit specifik për subjektet në grup, dhe një përshkrim të
marrëdhënieve ndërmjet subjekteve në grup. Megjithatë, entiteti kryesor do të njoftojë
Bankën e Shqipërisë, pa vonesë për çdo ndryshim në strukturën e grupit dhe të fakteve të tjera
që janë të një rëndësie të mbikëqyrjes mbi një bazë të konsoliduar. Autoriteti mbikëqyrës
duhet të kuptojë strukturën e përgjithshme të grupit për të qenë i familjarizuar me të gjitha
veprimtarit e kryera nga subjektet në grup, si kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu,
autoriteti mbikëqyrës për kryerjen e mbikëqyrjes së konsoliduar të grupit duhet të vlerësoj: a)
njësitë organizative të formuara për të lehtësuar marrëdhëniet dhe komunikimin brenda grupit
(nga qëndra në periferi dhe anasjelltas); b) strukturën organizative të institucionit mbizotërues
të grupit, për të:
• vlerësuar efektivitetin e koordinimit vertikal dhe horizontal, me fokus të veçantë tek
mënyra e ushtrimit të pushtetit dhe kontrollit nga institucioni mbizotërues i grupit;
• analizuar konsistencën e rolit dhe funksioneve me modelin e depozituar tek Autoriteti
Mbikëqyrës;
145

Në bazë të nenit 86 të Ligjit për Bankat, BSH mund të urdhërojë një bankë për të raportuar mbi baza të
konsoliduara edhe në rastin e një grupi të përzier. Autoriteti mbikëqyrës do të marrin parasysh aktivitetet e
subjekteve të grupit në masën që mund të kenë një ndikim material në reputacionit apo shëndetin financiar të
subjektit kryesor të mbikëqyrura nga BSH.
146 Nga Steven Schwarcz: "unaza-mbrojtëse/rrethimi” është konsideruar si një zgjidhje rregullatore e problemeve në
banka, kompani sigurimi, institucione të tjera financiare, shoqëri të shërbimeve utilitare. Në një kontekst rregullatore,
termi më i mirë mund të kuptohet si “Zbërthim” të një shoqërie në mënyrë që rreziqet të rishpërndahen dhe alokohen
në mënyrë më optimale dhe për të reduktuar rreziqt. Kjo strategji mund të ndihmojë për të mbrojtur disa aktivitete
publikisht të dobishme, si dhe për të zbutur rrezikun sistemik, dhe fenomenin shumë – i madhë –për të- dështuar i
ndeshur për institucionet e mëdha financiare në krizën e fundit ekonomike botërore. Nëse kjo strategji nuk
strukturohet me kujdes , "unaza-mbrojtëse/rrethimi” pa dashje mund të dëmtojë efikasitetin dhe të rrisë kostot për
subjektet.
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•

verifikuar mënyrën e ushtrimit të drejtimit, politikave, kontrolleve dhe aftësin për të
përcaktuar qartë detyrat dhe përgjegjësitë e institucioneve të varura të grupit;
• analizuar mbikëqyrjen nga institucioni mbizotërues të strategjive të fushave të
ndryshme të bizneseve të institucioneve të varura të grupit;
• kontrolluar zhvillimin dhe koordinimin e institucioneve të varura të grupit.
2.8. Institucioni mbizotërues i grupit, si edhe subjektet e tjera të grupit duhet të kenë
politika dhe procedura të plota të qeverisjes së mirë (corporate governance) si edhe politika
të kreditimit, të cilat duhet të zbatohen në baza të konsoliduara dhe në baza individuale duke
adoptuar një ndërtim portofoli të diversifikuar, si edhe duke marrë parasysh performancën e
subjekteve/entiteteve të lidhura, si dhe transaksionet e brendshme midis subjekteve të grupit
bankar apo financiar. Këto politika dhe procedura duhet të përputhen me profilin e rrezikut
dhe rëndësinë sistemike të institucionit mbizotërues.
2.9. Autoriteti mbikëqyrës, për analizën e mbikëqyrjes cilësore të konsoliduar për
institucionin mbizotërues të grupit, kryesisht duhet të fokusohet në: organizimin e kontrollit të
brendshëm dhe menaxhimin e riskut; strukturën e menaxhimit dhe strukturën organizative;
vlerësimin e rreziqeve operacionale, strategjike, reputacionale dhe ligjore; vlerësimin e rrezikut
sistemik në perspektivë; vlerësimin e përshtatshmërisë së informacionit brenda grupit;
vlerësimin e zbatimit të kornizës ligjore dhe asaj rregullatore nga menaxhimi i grupit. Të gjitha
informatat e mësipërme, mund të përdoren nga mbikëqyrësit për vlerësimin cilësor dhe
vlerësimin e përshtatshmërisë dhe plotësinë e mbulimit në fushën e sistemit të menaxhimit të
rrezikut të grupit, si dhe efikasitetin dhe efektivitetin e kontrolleve të brendshme të grupit dhe
auditimit të brendshëm. Mos menaxhimi në kohë i këtyre rreziqeve të grupit nga institucioni
mbizotërues dhe mos marrja e masave në kohë nga autoriteti mbikëqyrës, mund të rrezikoj
sigurinë dhe qëndrueshmërinë e subjektit kryesor të grupit bankar apo financiar, si edhe
stabilitetin financiar në Shqipëri.
2.10. Autoriteti Mbikëqyrës duhet të vlerësoj nëse kontrolli nga manaxhimi i lartë i një
subjekti të grupit që vepron jashtë territorit të Shqipërisë është adekuat duke pasur parasysh
profilin e rrezikut dhe rëndësine sistemike të këtij subjekti në grup, si edhe nivelin e aksesit që ka
institucioni mbizotërues në të gjitha të dhënat për këtë subjekt që ushtron aktivitetin në një
vend pritës (të huaj/ndër-kufitar/ jashtë territorit të Shqipërisë). Duke iu referuar rezultateve që
dalin nga metodologjia e mbikëqyrjes të bazuar në rrezik, profilin e rrezikut të grupit dhe
rëndësinë sistemike të veprimtarive të subjekteve të grupit jashtë territorit të Shqipërisë,
Autoriteti Mbikëqyrës duhet të kryej vizita në këto subjekte/njësi, të takojë mbikëqyrësit vendas,
dhe të vlerësojë nëse ka nevojë për të kryer ekzaminime të këtyre njësive/subjekteve ose të
kërkojë raportim shtesë për ekzaminim off-site, por, autoriteti fillimisht duhet të sigurojë të ketë
të sanksionuara/lejuara këto fuqi dhe burime për të ndërmarrë këto hapa kur është e
nevojshme.
2.11. Mbikëqyrësit duhet të vlerësojnë aktivitetet kryesore të institucionit mbizotërues
të grupit, si edhe të subjekteve të tjera të grupit (vendase dhe ndër-kufitare), që kanë një
ndikim material mbi sigurinë dhe shëndetin e institucionit mbizotërues të grupit, dhe të marri
masat e duhura mbikëqyrëse në rast se është e nevojshme (duke përfshirë edhe mbylljen e
veprimatrive, të degëve apo filialeve, brenda apo jashtë territorit të Shqipërisë), nëse konstaton
se:
• siguria dhe qëndrueshmëria e institucionit mbizotërues të grupit apo vetë grupit është e
komprometuar sepse këto veprimtari/aktivitete i ekspozojnë ata ndaj një rreziku të
tepërt dhe/ose nuk menaxhohen siç duhet;
• mbikëqyrja nga autoritetet e tjera mbikëqyrëse (vendase si p.sh. AMF ose të tjera jashtë
territorit të Shqipërisë) nuk është adekuat për rreziqet e pranishme që mbartin këto
aktivitete;
• ushtrimi i mbikëqyrjes efektive në një bazë të konsoliduar është i penguar.
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3. Përfundime
Rregullorja ekzistuese "Për mbikëqyrjen Konsoliduar" (miratuar me vendimin nr.
68, datë 28.07.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë), nuk ka asnjë
përqasje me Direktivat e BE-së dhe parimet BASEL përgjatë gjithë këtyre 10 viteve të
fundit. Për më tepër, kjo rregullore ka kërkesat dhe kornizën ligjore në bazë të Ligjit
no.8365, datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", i cili është shfuqizuar
me miratimin e Ligjit për bankat (nr. 9662, datë 18.12 0, 2006, i ndryshuar).
Për të qënë në përputhje me Ligjin për Bankat, BSH-ja duhet të marri në
konsideratë rishikimin e plotë të rregullores ekzistuese "Për mbikëqyrjen konsoliduar" e
cila përcakton parimet për mbikëqyrjen e konsoliduar të bankave dhe institucioneve
financiare jo-bankare të cilat janë institucione mbizotërues në një grup bankar ose në
një grup financiar, duke bërë përafrimin me parimet për mbikëqyrjen e konsoliduar të
Direktivës 2013/36/EU të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës, miratuar në 26
Qershor 2013, të Rregullores (EU) Nr. 575/2013 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të
Evropës, miratuar në 26 Qershor 2013, me parimet bazë të Komitetit të Basel (Shtator
2012), si edhe me praktikat më të mira të vendeve të rajonit anëtare të BE-së, për
mbikëqyrjen e konsoliduar.
4. Referencat
1. Direktiva 2013/36/EU e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës, miratuar në
26 Qershor 2013;
2. Ligji "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" (nr. 9662, datë 18.12 0, 2006, i
ndryshuar);
3. Parimet bazë të Komitetit të Basel për mbikëqyrjen e konsoliduar (Shtator 2012).
4. Rregullorja "Për mbikëqyrjen Konsoliduar" (miratuar me vendimin nr. 68, datë
28.07.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë);
5. Rregullorja (EU) Nr. 575/2013 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës,
miratuar në 26 Qershor 2013;

190

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Qeverisja dhe administrimi i institucioneve arsimore në periudhën e integrimeve
evropiane
MA. Fatmire Vrapi
Shkolla e mesme e bashkuar “Ibrahim Çeka” Funar,Elbasan,Shqipëri,

Dr. Asllan Vrapi
Universiteti Evropian i Tiranës, Shqipëri, vrapi.asllan@yahoo.com
Abstrakt
Shqipëria është një nga vendet e Ballkanit Perëndimor që është pjesë e MSA në
rrugëtimin e saj për antarësim në Bashkimin Evropian. Pjesë e këtyre përpjekjeve për sigurimin e
standateve dhe kompetencave janë edhe institucionet arsimore në Republikën e Shqipërisë.
Aktualisht shoqëria njerëzore ndryshon me shpejtësi dhe vazhdimisht. Kështu, le të përmendim
disa fakte me të cilat ballafaqohemi në fillim të shekullit XXI. Teknologjia e informacionit dhe e
komunikimit ofron mundësi, por edhe rreziqe të reja për fëmijët dhe të rinjtë. Komunitetet
shtetërore dhe lokale janë në nderveprim dhe të ekspozuara me forcat globale, të cilat në shumë
raste veprojnë jashtë kontrollit institucional. Nga ana tjetër duhen pranuar të gjitha efektet
pozitive që ka globalizimi në jetën tonë të përditshme, duhen trajtuar diversiteti dhe ndryshimet
si mundësi për t’u dhënë fëmijëve tanë edukim të drejtë. Në këtë botë ndryshimesh, institucionet
arsimore jënë të përfshira jo vetëm në proceset reformuese por edhe përshtatjeje. Pjesë e këtyre
proceseve reformuese dhe përshtatje janë edhe drejtoritë e institucioneve arsimore. Në këtë
proces një rëndësi të veçantë merr qeverisja dhe administrimi i institucioneve arsimore në
përputhje me legjislacionin arsimor dhe sfidat me të cilat përballen.
Fjalët e rëndësishme: qeverisje, administrim, institucione arsimore, legjislacion arsimor,

globalizim, diversitet.
1. Hyrja

Prej disa vitesh institucionet arsimore në Republikën e Shqipërisë përballen me
një numër të madh sfidash dhe problematikash. Aktualisht Shqipëria është duke
përmbushur standartet dhe kushteve për marrjen e ftesës për çeljen e negociatave për
përmbushjen e kritereve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndryshime të mëdha
kanë ndodhur në këto vite tranzicioni të gjatë edhe në sistemin arsimor. Sot teknologjia
e komunikimit dhe informacionit paraqet një ndikin të konsiderueshëm mbi nxënësit
dhe të rinjtë. “Eshte e pamundur ta ndalim dhe ta kontrollojme vershimin e
informacioneve. Fëmijët tonë nuk mund t’i mbrojmë nga kjo. Nga ana tjetër, sot rinia
është gjenerata më e informuar. Prandaj, si mund t’i mësojmë këta të rinj që të zgjedhin
dhe gjykojnë, nëse nuk jemi aty të vendosim cili informacion është i mirë, e cili jo? Në
vend të tentimeve të pasuksesshme të censurimit dhe kufizimit, duhet t’i mësojmë të
mendojnë në mënyrë kritike dhe të pavarur”147. “Zhvillimet e brendshme dhe kërkesat e
integrimit në BE diktojnë nevojën për rritjen e fleksibilitetit në hartimin e kurrikulës, në

147

E. Backman & B. Trafford. Qeverisja demokratike e shkollave. Botim i Keshillit te Evropes. 2007. F.8
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mënyrë që shkollat dhe niveli lokal ta përshtatin atë, në masën që u lihet në dispozicion,
me nevojat dhe kërkesat e tyre të zhvillimit perspektiv.
Gjatë vitit 2014, u miratua paketa e re kurrikulare, e konceptuar sipas qasjes që
bazohet në kompetenca, por zbatimi, vlerësimi dhe përmirësimi i saj i mëtejshëm janë
sfidat që duhen përballuar në të ardhmen”148. Arritja e standarteve dhe realizimi i
objektivave të punës mësimore-edukative të institucioneve arsimore varen nga shumë
faktorë: kurrikula arsimore, tekstet mësimore funksionale, mbështetja e mësimdhënies,
mjedisi i mësimdhënies. “Rëndësi ka roli i mësuesve me përvojë që nuk presin kur po
gabon i riu apo nuk e konsiderojnë atë si nxënës para tyre por nxisin tek ky brez
mësuesish zgjedhjen e një ndryshimi që çon për mirë”149. (Nikolla.2006. 37). Është e
qartë se në arsimimin e mirë të nxënësve kanë rëndësi edhe këta faktorë si arsimimi i
mësuesve, kualifikimi e përvoja e tyre, numri i nxënësve për klasë, shfrytëzimi i
efektivitetit të përgatitjes shkencore dhe profesionale të mësuesve, etj.
2. Qeverisja, administrimi i institucioneve arsimore, problematikat
Nga përvoja jonë e gjatë e punës në institucione arsimore mendojmë të ndalemi në këtë
studim në rolin që luan qeverisja dhe administrimini në drejtimin dhe menaxhimin e
institucioneve arsimore, në përmirësimin e treguesve sasior dhe cilësor, në realizimin e
objektivave dhe standarteve të punës mësimore-edukative të vetë institucionit. Pra, qëllimi i
studimit është deri në çfarë mase qeverisja dhe administrimi i institucioneve arsimore ndikon në
përmirësimin e treguesve sasior dhe cilësor në arritje e standarteve në mësimdhënie nga
mësuesit dhe mësimnxënie nga nxënësit. Halász-i bën dallimin ndërmjet “qeverisjes“ dhe
“administrimit“150 në shkollë. Këtu është me rëndësi të theksohet ndërlidhja e ngushtë e këtyre
dy termave me kuptime shumë të ndryshme.
Derisa nocioni “qeverisje“ përdoret për të theksuar natyrën e hapur të shkollave dhe
sistemit edukativ, nocioni “administrim“ përdoret për të theksuar në radhë të parë dimensionet
teknike dhe ligjore (instrumentale) të qeverisjes. Qeverisim ato gjëra dhe krijesa, sjellja e të
cilave nuk mund të parashihet plotësisht (p.sh. për shkak të ekzistimit të njësive autonome të
afta që të mbrojnë interesat e tyre dhe të negociojnë për zgjidhje alternative). Administrojmë
me gjërat dhe krijesat, sjellja e të cilave lehtë mund të parashihet. Kur ne qeverisim, ne
negociojmë, bindim, vendosim kushte, bëjmë presion, etj, sepse nuk kemi kontroll të plotë mbi
ata me të cilët qeverisim. Kur administrojmë, tentojmë të japim udhëzime, sepse konsiderojmë
se kemi të drejtë morale dhe legjitime që ta bëjmë këtë. Kur bëjmë fjalë për institucionet
edukative, preferojmë të përdorim nocionin “qeverisje“. Kur bëjmë fjalë për shkollat si njësi
organizative, më shpesh përdorim nocionin “administrim“. Por, pasi që shkollat bëhen
institucione gjithnjë e më të hapura, të rrënjosura thellë në mjedise specifike lokale socioekonomike, dhe që karakterizohen me një grup të interesave të ndryshme dhe të
ndërlikuara, në këtë nivel preferojmë të përdorim termin „qeverisje“.
3. Drejtimi i institucioneve arsimore
Për mbarëvajtjen e institucioneve arsimore një rëndësi të madhe ka udhëheqja (drejtimi)
dhe menaxhimi i tyre. Për drejtuesit e arsimit kërkesat që shton koha dhe shoqëria njerëzore për
148

Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020. Tiranë 2014, f. 19
Nikolla, L (2006). Për shkollën ndryshe. Tiranë. Vatra. f 37
150 Halasz, Gabor: Qeverisja e shkollave ne sistemin edukative në erën e diversitetit (Governing schools and
education systems in the era of diversity): Ligjerate e pergatitur per sesionin e 21 te Konferences se perhershme te
ministrave te arsimit te Evropes per „arsimin nderkulturor“. Budapest, 2003.
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menaxhimin sa më efektiv të burimeve financiare dhe njerëzore janë në rritje. Drejtorët e
shkollave kanë parasysh shumë faktorë të rëndësishëm në punën e tyre operative, tematike,
afatshkurtër dhe afatmesme strategjike, gjithashtu mbi: legjislacionin, kurrikulat, autoritetet
lokale, prindërit, nxënësit, mjetet materiale, mjedisin socio-ekonomik, konkurrencën arsimore,
etj. Shume prej këtyre faktorëve ndryshojnë vazhdimisht dhe janë jashtë kontrollit të drejtorit të
shkollës. Administrimi i mirë nuk është i mjaftueshëm. “Drejtori i institucionit merr nisma dhe
nxit e mbështet nismat për zbatimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në
administrimin e menaxhimin e institucionit dhe në zhvillimin e kurrikulës”151.
Veprimtaria e drejtorit të shkollës në një masë të konsiderueshme kushtëzohet nga
bashkëveprimi i ndërlikuar me shumë partnerë autonom, si qeverisja qëndrore nëpërmjet
institucioneve të varësisë vertikale, institucioneve locale të qeverisjes lokale vendore dhe
arsimore. “Gjithësesi, qeverisja, disa herë e centralizuar dhe e bazuar në urdhër, si pasojë e
mungesës së transferimit të autoritetit të mjaftueshëm vendimmarrës nga niveli qendror në
nivelin vendor/institucional të qeverisjes, ka shpënë në planifikimin / zhvillimin e copëzuar dhe
jo me ritmet e kërkuara të vizionit arsimor në të gjitha nivelet”152. Shprehjen “qeverisje e
shkolles“ e nënkuptojmë si përkufizim më të gjerë të udhëheqjes, duke përfshirë aspektet ligjore
dhe institucional dhe kuptimor. Me qeverisje demokratike të institucionit arsimor nënkuptojmë
qeverisjen e shkollës të bazuar në vlerat e të drejtave të njeriut, të autorizimit dhe pjesëmarrjes
së nxënësve, personelit dhe palëve të tjera të interesuara në marrjen e vendimeve të
rëndësishme në shkollë. “Të gjithë njerëzit janë të lindur të lirë dhe të barabartë në pikëpamje të
dinjitetit dhe të drejtave të tyre. Fëmija që është i aftë të formojë pikëpamjet personale, ka të
drejtë që ato t’i shprehi, si mendim, bindje dhe besim të lirë.“153
“Menaxhuesit, menaxherët i japin organizatës drejtimin, i sigurojnë asaj lidershipin dhe
vendosin t’i përdorin burimet e organizatës, qoftë ndërmarrje qoftë shkollë” 154 . Në
mbarëvajtjen e shkollës (të sistemit arsimor), një rëndësi të madhë e ka udhëheqja (drejtimi)
dhe menaxhimi i saj”155. “Praktikisht çdo shtet, madje edhe çdo shkollë duhet te hartojë politika
të kësaj natyre. Por, nëse vërtetë dëshirojmë të vëmë në jetë vlerat demokratike në shoqëri, ato
duhet praktikuar ne jetën e përditshme. Kjo ka rëndësi te vecantë për udhëheqësit e të gjitha
organizatave, e posacërisht shkollave”156. Është e qartë se disa fusha të aktivitetit dhe mënyra se
si merret shkolla me ta, kanë më tepër rëndësi se sa të tjerat në pikëpamje të vlerësimit. Kështu
për të përcaktuar se deri në çfarë mase është demokratike qeverisja e shkollës; ose se sa
zbatohet demokracia në shkollë apo nëse qeverisja e shkollës është autoritare, studiueset
Backman dhe Trafford veçojnë katër fusha për të identifikuar atë:
• Qeverisja, udhëheqja dhe përgjegjësia publike
• Edukimi me përqëndrim në vlera
•Bashkëpunimi, komunikimi dhe përfshirja: konkurrenca dhe vetëvendosja
• Disiplina e nxënësve157.
Drejtimi është padyshim, art më vete dhe që në menaxhimin e shkollës, merr një rëndësi të
dorës së parë. Roli i drejtimit në këndvështrimin e administrimit të burimeve njerëzore, merr
disa tipare që janë të domosdoshme në një administrim të suksesshëm. Në momentin që
drejtuesi planifikon dhe organizon punën për të arritur rezultatet e synuar ai duhet të dijë:
• të orientojë mësuesit drejt qëllimeve të planifikuara dhe organizmit të punës të përcaktuar
më parë.
151

DISPOZITAT NORMATIVE PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR Tiranë, 2013, f. 26
Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020. Tiranë 2014, f. 15
153 Deklarata Universale mbi te Drejtat e Njeriut, 1948
154 Drucker,P (1973) Management: Taskes.Responsibilities.Practices. f.48. New York.
9 AEDP/SOROS. (2001). Manual i drejtorit të shkollës. F. 40. Tiranë
156 E. Backman & B. Trafford. Qeverisja demokratike e shkollave. Botim i Keshillit te Evropes. 2007. F.7
157 E. Backman & B. Trafford. Qeverisja demokratike e shkollave. Botim i Keshillit te Evropes. 2007, f. 10.
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• të synojë krijimit të një kulture të përbashkët pune dhe vlerash të përbashkëta që ndihmojnë
realizimin e synimeve dhe objektivave.
• të kanalizojë mendimet, ndjenjat qëndrimet e punonjësve arsimorë në një drejtim pozitiv në të
mirë të punës.
Mbi rëndësinë e komunikimit të aktorëve në institucionet arsimore, drejtues, mësues, nxënës,
etj është shprehur edhe Prof. Valier Peshkëpia i cili thekson: “Komunikimi human është
ndryshimi i informacionit në formë të mesazheve, simboleve, të shenjave dhe të opsioneve që
kanë njerëzit njeri me tjetrin”158.
Problemi shtrohet: Se si qeverisja dhe administrimi i mirë i institucioneve arsimore të
realizojë përmirësimin të treguesve sasior dhe cilësor kurrikulës mësimore dhe të kulifikimit dhe
zhvillimit porfesional të stafit mësimor të institucionit. Fakti që drejtimi në institucionet arsimore
i është nënshtruar ndryshimeve të vazhdueshme në bazën ligjore, të përzgjedhjes, të
kompetencave, të funksionalitetit etj, besoj e bën të domosdoshme realizimin e një studimi të
tillë për të vlerësuar ndikimin e ndyshimeve të tilla dhe të vetë qeverisjes dhe administrimit të
institucioneve arsimore në trasformimin e treguesve sasior dhe cilësor të tij.
4. Metodologjia.
Për të realizuar këtë studim u shfrytëzuan rezuatatet e një anketimi të realizuar me drejtues
të shkollave publike dhe jopublike në qarkun e Elbasanit dhe të Beratit në fillim të vitit 2015. Në
anketim u përfshinë 52 drejtues shkollash. Në anketimin e realizuar u përfshinë shumë pyetje
por në këtë studim do të paraqesim disa prej tyre.
Pyetje 1: A mendoni se qeverisja dhe administrimi i institucioneve arsimore është duke tentuar
drejt qeverisjes demokratike?
Aspak
8

Pak
12

Mirë
23

Shumë mirë
5

Pa përgjigje
4

Aspak
Pak
Mirë
Shumë mirë
Pa përgjigje

Diagrami 1. Tendenca drejt qeverisjes demokratike së institucioneve arsimore.
Pyetje 2: Cilët nga faktorët e mëposhtëm sipas mendimit tuaj ndikojnë më tepër në
demokratizimin e qeverisjes së institucioneve arsimore?
Përgjegjësia
publike
9

158

Përqëndrimi
vlera
21

në Bashkëpunimi,
gjithëpërfshirja e aktorëve
12

Disiplina e nxënësve
10

Peshkëpia, V. (2012). Mësimdhënia, mësimnxënia, raportet e tyre me integrimin evropian. F. 237. F. Noli. Tiranë .
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Përgjegj…

Diagrami 2. Faktorë ndikues në demokratizimin e qeverisjes së shkollës.
Pyetje 3: Rrethoni foktorin pengues të procesit të demokratizimit të qeverisjes dhe administrimit
të institucioneve arsimore.
Ligjor
19

Marrëdhënie instutucionale Mungesë
varësie
kolegjialiteti
16
12

Të tjera (specifiko)
5

Diagrami 3. Faktorët pengues të demokratizimit të institucioneve arsimore.

5. Përfundime

Duke analizuar me kujdes disa nga gjetjet e ketij studimi theksojmë arrijmë në këto
përfundime:
1. Qeverisja dhe administrimi i institucioneve arsimore në Republikën e Shqipërisë
janë duke tentuar drejt qeverisjes demokratike.
2. Qeverisja demokratike e institucioneve arsimore do të ishte më efektive nëse do
të përqëndrohet në promovimin e vlerave, shembujve pozitivë, performancën e
institucioneve arsimore dhe të drejtuesve të tyre.
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3. Faktorët pengues të avancimit të qeverisjes demokratike në shkollë janë më së
shumti të natyrës ligjore, të mungesës së udhëzimeve, ndryshimit të shpeshtë të
tyre dhe të mungesës së zbatueshmërisë së tyre nga vetë drejtuesit e
institucioneve arsimore.
4. Marrëdhëniet institucionale të ndërvartësisë në shumë raste ndikojnë negativisht
në zbatimin e kompetencave që rrjedhin nga zbatimi i ligjshmërisë.
6. Rekomandime:
1. Drejtuesit e institucione arsimore duhet të përfshijnë në qevesisjen e tyre të gjithë
faktorët dhe aktorët që mundësojnë pëmirësimin e performancës së institucionit.
2. Drejtuesit e institucioneve arsimore duhet të studijonë dhe të zbatojnë
legjislacionin e arsimor për të qenë pikë së pari ata vetë promovues të
demokratizimit të qeverisjes së institucioneve arsimore.
3. DAR duhet që vlerësimin e performancës së institucioneve arsimore të mos e
përqëndrojnë vetëm tek përformanca e institucioneve arsimore por edhe e
drejtueve të tyre.
4. MAS dhe DAR të kenë parasyh se ndyshimet e shpeshta të legjislacionit arsimor
sjellin përshtjellime dhe probleme në përformancën dhe rezultatet e qeverisjes
dhe administrimit të institucioneve arsimore.
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Effects of FDI on Industrial Upgrade of Albania
Dr. Aurel Koroci,
Albania University of Tirana, Albania, aurelkoroci@hotmail.com
Abstract
Foreign direct investment (FDI) in developing countries brings economic development and
enhances the international competitiveness of domestic enterprises. The entrance of FDI would
normally be considered as a prerequisite for the success of the introduction of foreign capital. FDI
accounts for the largest and most important proportion of foreign capital in Albania, which
undoubtedly plays an important role in the Albania's economic development growth and
country. However, as the country continues to taking various preferential policies to promote
foreign investment and the good momentum of Albania's economic development, FDI increases,
and in this paper we want to evaluate how the FDI has influenced the technological progress of
the country.
In general, multinational companies have advantages of capital, technology or
management-intensive elements, if there is no foreign direct investment, for the host country
producing new industries or upgrading of the structure of traditional industries shall be more
difficult. The promoted technological progress and management level can lead labor force, labor
tools to have productivity growth and can lead directly to changes in the structure of industrial
technology. FDI inflows give the "package" of resources, technology and management skills
needed not only to help the host country to establish new industries, but also to help host country
to promote inter-industry structure within a structural optimization and industrial
upgrading.Based on the theory of FDI, this paper through a theoretical analysis and an analysis
on data on country's data reaches conclusion that FDI has positive effects on industrial upgrade
in Albania.
Key words: FDI , Albania, industrial upgrade
JEL Classification:

E22, O4.

1. Introduction
FDI (Foreign Direct Investment) is an important way of international capital flows.
International Monetary Fund (1985) refers to international direct investment as
obtaining a lasting interest in the investment carried out in a foreign enterprises with
the aim of to gain practical business management control; OECD (1996) thinks that
international direct investment is when residents of a country (direct investor) in
another country or countries residents (direct investment enterprises) conducts
activities for the purpose of obtaining a lasting interest. Thus, the international direct
investment and enterprise "effective control" or "lasting benefits" are closely related
and, therefore, we believe that FDI means that international investors to participate in
the production and business activities of enterprises, having actual management,
controlling investments in right way and investing purpose is to obtain durable profits.
We believe that a country’s or region’s FDI utilization ability is not only ability to
attract foreign investment but also from the larger, broader perspective to think that the
host country is considering FDI in promoting industrial restructuring, promotion of
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enterprise technology progress, and increase local employment and tax revenue,
promoting the role of foreign trade and other aspects of the series. Based on this, we
define FDI utilization ability as follows: The so-called FDI utilization ability shows how the
host country’s legal and regulatory framework attracts foreign investment, how FDI
effects the local economic growth, industrial restructuring and technological progress,
residents’ employment, how positive is the contribution to foreign trade development.
The multinational companies with advanced technology with regard to keep the
technological leadership, get competitive advantage by maintaining its technological
dominance, they always take actions to prevent the spillover of core technology. From
the foreign policies of FDI utilization in these states, they all paid high attention to the
effect of technology progress, especially the developing countries, they took various
measures to induce foreign investors to play the role of technological promoting effect.
Take Brazil as the example, the government required that all the technology and
equipment which can offered domestically are not allowed to use FDI, at the same time,
took measures on loans, tax, ordering, supply of raw materials, etc., try to promote the
foreign companies to expand the production of capital goods, transfer the technology,
shorten the duration of the technology confidentiality. Korea also put great emphasis on
the technological progress effect of FDI, actively introduced advanced foreign
technology, strengthen the digestion and absorption of imported technologies, for those
industries that foreign companies are unwilling to transfer their technology by technical
trade, such as chemical industry, electronics and automotive industries, the government
will encourage them to invest in Korea.
Another example, Singapore put emphasis on the transplantation of science and
technology during the FDI utilization process, actively absorbed the FDI of the
technology-intensive industries, capital-intensive industries and knowledge-intensive
industries, advocated the domestic capital and foreign capital set up joint venture
associates in order to play the effects of the FDI technological progress. Albania's FDI is
increasing day by day since the opening of country's economy after 90's, and a lot has
entered since than in the country's technology.
2. Literatures based on FDI effects to industrial structure adjustment and upgrade
Vernon (1966) research pointed out that multinational companies based at product stages
take different strategies at different stages, through direct investment in developing countries
will transfer to the host country certain products technical level, and thus will influence a certain
impact on the structure of host country’s industry; at the same time, developing host countries
can through attraction of FDI build a number of not yet formed industries, but still yet the host
country shall find it difficult to cross and level the gap between its industry and investor
country’s industry. After that, some theories came up such as: labor-intensive industrial
structure, marginal industrial theory, flying geese model theory, growth stage theory etc., which
all predict international transfer of industry where the host country uses FDI inflows to upgrade
the industrial structure adjustment. These theories suggest that FDI can effectively enhance the
comparative advantages of host countries, thus promoting industrial structure adjustment and
upgrade host country industries. Frank Barry (1999) analyzed Ireland, Britain, Spain, Portugal,
four countries data and by comparing the industrial structure upgrading in these countries,
concluded that FDI inflow during the upgrade played a very important role in promoting host
country’s industrial structure upgrading.
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Nigel Driffield (2001) analyzed the concentration of FDI on the impact of British industry,
and thinks that FDI inflows increased competitive pressure within the enterprises and reduced
the excessive concentration of industry so it made possible UK’s industrial upgrading. Many
scholars have made studies on China FDI inflows effect to industrial structure, most empirical
analysis shows that FDI in China has promoted industrial upgrading. Representative literature of
which are: Wang Luolin, Jiang Xiaoyuan, Lusheng Liang et al (2000) which pointed out 500 worlds
biggest enterprises investment projects in China and the effect of these large-scale investments
will help enhance China's industrial structure. Fu Qiang, Zhou Kehong (2005) pointed out that
China's domestic industrial restructuring and foreign investments in China have a strong
correlation. Since open up reforms from 1978, FDI inflows to China greatly promoted industrial
upgrading and improved competitiveness of various industries.
In summary, we see that evaluation of a country’s or region’s FDI utilization ability involves
many indicators, these indicators require not only theoretical support, but also must be based
on empirical basis on data analysis testing. Therefore, exploration and research of this topic has
some difficulties. Because of this, in order to successfully make a research on countries of South
East Europe FDI utilization ability we have to grasp its main aspect and give up some minor
factors.
After review of literature, we create an idea that a country’s or region’s FDI utilization
ability is mainly reflected on economic growth, industrial restructuring, technological progress,
trade and other major impacts.
3. Host countries ability to use FDI in industrial structure upgrading
In 30’s of 20th century , British economist Fisher first proposed the concept of the three
economic stages of mankind; he thinks that in history of the world economy, development of
human activities has gone through three phases: In the first phase, the primary production
stage, production activities was based largely on agriculture and animal husbandry; the second
phase began in the British Industrial Revolution, which brought rapid development of large-scale
industrial production with the symbol industries such as textile, steel and other manufacturing
having rapid rise and development; third phase began in the early 20th century, a lot of labor
and capital flows entered travel, entertainment, culture, arts, health, education, government
and other activities. These phases respectively phase of primary production industries, second
phase of industry and the third phase of industry are called primary industry, secondary industry
and tertiary industry, this classification began from the late 50's 20th century. In many
countries, is widely used in economic statistics.
Generally it is believed that FDI has played a positive role in evolution to the host country's
industrial structure. Most of the existing research results from the point of view in demand
structure changes, changes in factor supply, structural changes in international trade and
international industry transfer try to explain the effects of FDI to industrial structure on the
mechanism of the host country.
First, we look at FDI enterprises demand to lead to upgrade industrial structure, of the host
country. Cao Junwei (2002) pointed out that the inflow of FDI may cause changes in the
structure of the host country needs and demand; above all, changes usually are caused in the
intermediary demand. FDI enterprises usually use the local advantages of resources for
production, for example many of FDI inflows into China take advantage of cheap labor and other
related raw materials.
In this case, FDI enterprises have an enormous demand-pull effect on the upper reaches
of industry, promote quality improvement and production of technological progress of raw
materials and intermediate products, thus it promotes development of these industries and
stimulate the upgrading of industrial structure. Based on this, we can see that emergence of
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demand prompted direct promotion of the industrial structure changes, while FDI inflows which
brought changing to the demand structure of the host country, at the same time leaded to
changes in industrial structure.
Secondly, FDI inflows enhanced host country’s level of technological progress and
management, which to some extent, changed the trend of production factors diminishing
marginal returns, thus changing the input-output structure of the host country and promoting
the development of related industries. The promoted technological progress and management
level can lead labor force, labor tools to have productivity growth and can lead directly to
changes in the structure of industrial technology.
FDI inflows give the "package" of resources, technology and management skills needed not
only to help the host country to establish new industries, but also to help host country to
promote inter-industry structure within a structural optimization and industrial upgrading. In
general, multinational companies have advantages of capital, technology or managementintensive elements, if there is no foreign direct investment, for the host country producing new
industries or upgrading of the structure of traditional industries shall be more difficult.
4. Foreign direct investment (FDI) in Albanian economy and analysis of country's industrial
upgrade
The competitive advantages of a country are particularly important in the field of direct
investment. Albania has significant opportunities to attract foreign direct investment, among
them its geographic position (ports in the Adriatic and the Ionian Seas); natural resources; an
educated labor force; and competitive salaries. All of these are attractive elements to foreign
investors.
Consequently, our country will gain great economic benefit from FDI. Experience has shown
that foreign direct investment has had a major impact on the economic growth of a country.
Some of these benefits are:(1) An increase in competitive potential between domestic
production enterprises. FDI increases the pressure, enabling stronger competition between
domestic producers;(2) The entrance of advanced technology;(3) Experience of the skills of
management;(4) Progress in knowledge of various fields of production resulting from contacts
with foreign customers;5) Possibilities for the optimal utilization of human resources, which
represents a major source for development in Albania and also it helps to increase their
professional skills.
4.1 Analysis: The ability of using FDI to promote industrial structure upgrading
The industrial structure upgrading means the industrial structure shift from low technology
level to high technology level, from dominant industries with low productivity to dominant
industries with high productivity. One purpose of the introduction of FDI is to lead the local
industrial structure upgrading by FDI enterprises, with the expectation of the host country which
is to occupy a part of higher value added section in the international industrial chain.
All researches made on Albania, every scholar who has made an article on FDI for this
country absolutely agrees that the FDI inflows have brought rapid development in the country’s
industrial upgrade. Since 1990 when Albania’s FDI was practically 0 and now that it has very
open policies, the structure of Albanian economy has totally changed, and the output of each
sector of economy is bigger than the entire GDP of Albania at 1990.
Many scholars have said that FDI has some certain influence on industrial structure
upgrading, but there has no indicators to measure the extent of the effect. In accordance with
the research on the Quality of China’s use of FDI by Han Gang (2005), he considered that the
influence of FDI on industrial structure upgrading mainly reflected in the inter-industrial
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structure upgrading and the structure optimization within the industry. Here we use the
research methods of Han Gang (2005) as reference and try to introduce the relative strength of
FDI in service industry and the relative strength of FDI in manufacturing industry as the measure
indicator to measure the influences of FDI utilization in Albania on the inter-industrial structure
upgrading and the structure optimization within the industry. The formula is as follows:

OSFS =

FDI 3 FDI
FDI M FDI 2
(4.1) ； OSFM =
GDZC 3 GDZC
GDZC M GDZC 2

(4.2)

OSFS and OSFM indicate the FDI investment strength in service and manufacturing, FDI 2 , FDI 3 ,

FDI M , FDI express the FDI in the second, third, manufacturing industry and the total FDI in different
industries, GDZC 2 、 GDZC3 、 GDZC M 、GDZC represent the fixed asset investment of the
second, third, manufacturing industry and the total fixed asset investment in different industries. On
the above formula, the greater the value of OSFS and OSFM that suggests the FDI has a larger effect
on the inter-industrial structure upgrading and the structure optimization within the industry in
Albania. Based on the statistic data offered by Bank of Albania from 1998 to 2008 (tab 4.1), the
results are shown in tab.4.2. From the table we can see that the effect of FDI utilization on domestic
industrial structure upgrading is growing in recent years.
Table 1. Data on primary, secondary and tertiary sectors of economy of Albania

Source: CES DATABASE
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Table 2. FDI Relative intensity of the third and manufacturing industry
Year
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

OSFM
0.89
0.95
0.97
0.96
1.03
1.02
0.98
0.98
0.94
1.10
1.16

OSFS
0.71
1.04
1.02
1.08
0.81
0.85
0.88
0.90
0.96
1.16
1.21

5. Conclusions
Albania, a formerly closed, centrally-planned state, is making the difficult
transition to a more modern open-market economy but in the last few years has
achieved more success than its neighbors, this because it has better geographic
position, younger population and much more natural resources than all other
neighbor countries together. Services (tertiary industry) FDI relative intensity already
reflects the impact of FDI on the inter-industry structure upgrade, it is represented
as the ratio of FDI refers to the proportion of tertiary industry and the fixed assets
investment’s proportion to the tertiary industry, measuring the relativity of foreign
investment strength in tertiary industry and the intensity of total fixed asset
investment.
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Marketingu i Turizmit malor në “SHARR” dhe “Rodope” të Komunës së Hanit të Elezit
Xhevdet Bushi,
Komuna Hani i Elezit, xhevdet.bushi@yahoo.com
Abstrakt
Qëllimi i këtij punimi është krijimi i mundësive për zhvillimin e turizmit malor përmes
investitorëve të ndryshëm që të mos mbetet mbrapa Turizmi i Hanit të Elezit, por të zhvillohet
deri dikun sikur Turizmit në Brezovicë, Prevallë e Pejë etj.
Hani i Elezit edhe pse një komunë e vogël në Jug-Lindje të Kosovës, por me kushte shumë të mira
për zhvillimin e turizmit malor në këtë këtë pjesë të Kosovës.
Fshatrat që mund të zhvillohet kjo veprimtari ekonomike, pra Turizmi në Han të Elezit janë:
1. Zona e Pustenikut (Bush, Brava) që ka mundësi shumë të mira për zhvillimin e turizmit
dimror skijimit, pasi që tërritori është që I plotëson kushtet për këtë sport dhe me një
natyrë pitoreske që është ndër vendet që josh turist jo vetëm nga Kosova por edhe nga
Maqedonia, pasi jemi në kufi me Maqedonin, dhe
2. Zona e Neqavcit (Dermjak, Topojanë, Neqavcë ) ku kjo zonë ka një sipërfaqe të mbjellur
me pisha dhe ka kushte shumë të mira për rekreacion malor, pasi që edhe klima në këtë
komunë është kontinentale dhe kjo zonë me një klimë të vecantë nga Kosova, pos
shërbimeve të rekreacionit malor mund të ofron shërbime shëndetësore për të sëmurit
kronik, dhe hapja e një spitali do të ishte një zhvillim shumë I madh në fushën e
shëndetësisë për tërë Kosovën.
Ky zhvillim i Turizmit në Han të Elezit jo vetëm që zhvillon ekonomin lokale, por zhvillon edhe
Ekonominë shtetërore pasi që të gjithë investitorët duhet ti kryejnë obligimet për produktet e
tregtuara turistike.
Fjalët kyqe: turizëm, zonë turistike, zhvillim ekonomik, marketing turizmi, mal etj.
1. Qëllimi i punimit Marketingu I Turizmit Malor Sharr dhe Rodope te Hanit te Elezit
Motivim apo shtytja për të na shtyrë të punojmë rreth turizmit malor është pozita gjeografike e
territorit të Hanit të Elezit, sepse është i vetmi vend që i ndan dy malet e njohura Malin Sharr
dhe Malin Rodope. Siç e dijmë se mali sharr shtrihet nga ana e majtë e qytetit ardhur nga
Maqedonia dhe rodopet janë në anën e djathtë të qytetit.
Hani i Elezit është një portë ndërlidhëse Kosovë-Maqedoni dhe qysh nga koha e Ilirëve ka
qene rruga Beograd-Shkup-Selanik, dhe po në këtë komunë ka qenë bujtina e quajtur “HAN”I
pronarit Elez Dimca, ku ka qenë vendi ku kanë pushuar turistët dhe të nesërmen kanë vazhduar
për dikun tjetër, pra Hani i Elezit ka një traditë në fushën e turizmit apo hotelierisë159.
Ajo që na ka shtyrë të punojmë këtë punim është se nuk është e njohur nga donatorët si
zonë turistike dhe duhet të bëhet hulumtimi i tregut për atë zonë dhe duhet të dijmë se çfarë t’i
ofrojmë tregut, dhe për këtë arsye tema quhet Marketingu i Turizmit ne Malin Sharr dhe Rodope
të Hanit të Elezit. Në punime duhet të bëhet hulumtimi I 4 P-ve të Philip Kotlerit160 (Product,
Price, Promotion and Place), ku në kohë të fundit edhe njerzit janë faktorët kryesor që ndikojnë
në zhvillimin e marketingut, sepse pot ë mos ishin njerzit nuk do të kishte as produkt, as çmim,
as promocion dhe as distribuim.
1. Produkti është e mira që I ofrohet turistit,
159
160

https://sq.wikipedia.org/wiki/Hani_i_Elezit
Nexhmi Rexha, Nail Reshidi – Bazat e Marketingut, Prishtine 2000
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2. Çmimi është vlera e shprehur në para për shfrytëzimin e produktit turistik,
3. Promocioni është reklamimi apo propaganda ekonomike që bëhet për produktin e
ofruar, dhe
4. Vendi ose distribuimi është lokacioni që i ofrohet tregut ai product turistik.
5. Njerzit janë kulmi I të gjithave sepse vet njeriu është ai që e shfrytëzon produktin
turistik.
Siç e dijmë nga teoria se çka është Turizmi?
Turizmi161 mund të definohet si një tërësi përvojash të ndryshme individuale mbi mardhëniet që
themelohen me plotësimin e nevojave njerëzore të cilat zakonisht I quajmë nevoja turistike.
Varësisht nga pozita e njeriut në këto mardhënie, pra a është turist apo shërbim turistik, formohet
edhe përvoja e tij, respektivisht përceptimi mbi turizmin e mbi të edhe definicioni i turizmit. Në
literaturë për turizmin shpesh thuhet se definicionet më të pranueshme për turizmit i kanë dhënë
autorët zvicerran Kunziker dhe Krapf, definicion i cili është I njohur edhe nga Shoqata
Ndërkombëtare e Ekspertëve të Njohurive Turistike (AIEST). Ku theksi në këtë definicion të turizmit
bie në mardhëniet që themelohen në mes aktorëve të ndryshëm dhe mjedisit në përgjithësi, duke
thënë se: “Turizmi është tërësi e mardhënieve dhe fenomeneve që lindin nga udhëtimet dhe
pushimet e vizitorëve të një vëndi, nëse në atë pushim nuk themelohet vendbanim I përhershëm dhe
nëse me atë pushim nuk është e lidhur asnjë veprimtari pune e tyre”162
Llojet e turizmit janë të natyrave të ndryshme, por më të njohurat ndër to janë:
• Turizmi kulturor
• Eko turizmi
• Turizmi elit
• Turizmi masiv
• Turizmi rural (malor)
• Turizmi nautik
• Turizmi kongresial
• Turizmi shëndetësor
• Turizmi fetar
• Turizmi dimëror
• Turizmi rinor
• Turizmi drilonor
2. Marketingu i turizmit në Malin “Sharr” Hani i Elezit
Mali Sharr edhe pse njihet me vite të tëra për veprimtarinë turistike si dhe bukuritë e rralla
natyrore që i ka ky mal, qoftë në fushën e shëndetit, qoftë të skijimit, qoftë të vizitave të
ndryshme familjare dhe çlodhjeve psiqike. Ky mal jo vetëm në zonën e Brezovicë dhe të
Dragashit etj, por edhe në zonën e Hanit të Elezit.
Zona e pustenikut të Hanit të Elezit ka një peisazh të bukur dhe i plotëson kushtet për
turizëm malor pasi që zona e Pustenikut është zonë që ka një ambient malor dhe të
shëndetshëm për jetën e njeriut, ku sipas mjekësisë me këtë klimë shtohen rruzat e kuqe të
gjakut dhe njeriu është më vital dhe shumë më i qëndrueshëm ndaj shumë faktorëve.
Zona e Pustenikut ka një sipërfaqe të madhe me livadhe të cilat I plotësojnë kushtet për
skijim dhe është vend jo shumë I rrezikshëm për jetën e turistëve.
Jo vetëm ambient por në këtë fshat është ruajtur trashëgimia kulturore, kultura e vjetër
shqipëtare ku fshati Pustenik që përfshihen lagjet: Bush, Bravë, Dac, Ballazh dhe Laç të gjitha

161
162

Muhaxheri Nexhat - Ekonomika dhe Menaxhmenti I Turizmit fq.15, Dukagjini 2006
http://alltourism-kewal.blogspot.com/2008/12/ghum-gham.html
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shtëpitë e vjetra janë në mbrojtje nga shteti më saktë nga Ministria e Kulturës, rinisë dhe
sporteve të

Reublikës
Kosovës.

së

Figura 1 : Vendbanime të vjetra në SHARR – Trashëgimia kulturore
Pra, në këtë pjesë ka qenë edhe shtabi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, pasi që pozita
strategjike ja mundëson këtij fshati një gjë të tillë. Pra, po në këtë fshat kemi memorialin e
Dëshmorëve të Hanit të Elezit, Shtëpin muze – shtabi i UÇK-së etj.

Figura 2: Lapidari i Varrezave të Dëshmorëve – Mali SHARR
Turizmi malor në zonën e Hanit të Elezit është pak i zhvilluar ngase investitorët nuk i kanë
zbuluar ende këto kushte të përshtatshme për zhvillim të turizmit. Qeverisja Lokale ka investuar
në infrastrukturën e këtij fshati gjë që ua mundëson shumë familjeve të dalin në këto vende të
bukura.
Turizmi malor – skijimi në këtë fshat nuk zhvillohet pos nga fshatarët e Pustenikut që dalin
në kohën e dimrit dhe zhvillojnë këtë veprimtari turistike.
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Figura 3: Mali Sharr - Hani i Elezit
Terreni i zonës së pustenikut është shumë I përshtatshëm për fushën e skijimit pasi që ka
shumë livadhe me pjerrtësi shumë të mirë për zhvillimin e skijimin dhe me një investim jo aq të
madhë përgatitet traseja për skijim.
Ky fshat malor ka vizitorë të ndryshëm që dalin për vizitën e memorialit – kompleksit të
varrezave të Dëshmorëve të Hanit të Elezit dhe dalin nëpër livadhe dhe mal për rekreacion. Në
këtë fshat mungojnë hotele dhe restorante të ndryshme për tu ofruar shërbimet turistike
turistëve që dalin në këtë vend malor. Edhe në planin zhvillimor lokal punuar nga Komuna Hani I
Elezit është planifikuar si vend Turistik që për një të ardhme të afërt të joshën investitorë të
ndryshëm për zhvillimin e fushës së Turizmit kulturor dhe malor siç i përmendem tek llojet e
turizmit më lartë.
Pasi që Hani i Elezit është në zonën kufitare Kosovë - Maqedoni, ku Maqedonia gjendet rreth
20 km dhe Prishtina me një largësi prej 75 km, i plotëson të gjitha mundësitë për joshje nga dy
shtetet Kosova dhe Maqedonia. Mali Sharr, më zaktësisht zona turistike ku mendojmë të
zhvillohet turizmi ka një largësi prej 6 km dhe ka rrugën e asfaltuar me gjerësi 6 metra.
Komuna Hani I Elezit ka një klimë163 kontinentale , por edhe me një ndikim të klimës së
ngrohtë mediterane, që depërton përmes luginës së lumit Lepenc, ku stina e dimrit është e
ashpër me temperature prej – 10 ⁰C deri +5 ⁰C, ndërsa ajo e verës e nxehtë, ku temperatura
maksimale arrin deri 40 ⁰C. Të reshurat gjatë vitit janë të pakta dhe vlera mesatare e tyre është
500 mm dhe si e tillë klima në territory vlerësohet si semiaride, ndërsa vlera mesatare e reshjeve
në nivel vendi është 710 mm, dhe era fryen kryesisht në drejtim të jugut.
Pozita gjeografike në zonën e Pustenikut ofron mundësi shumë të mira për terrene sportive
(fusha të volejbollit, futbollit, basketbollit etj), pasi që ka shumë terrene të rrafshta dhe plotëson
kriteret për shumicën e aktiviteteve sportive, vetëm duhet një investim jo shumë i madhë për
finalizimin e këtij plani gjigant.
3. Turizmi në malin Rodope të Hanit të Elezit
Siç e përmentem më lartë se Turizmi malor është degë e rëndësishme ekonomike, pasi që
në pjesën apo territorin tonë është e pazhvilluar dhe të gjitha këto bukuri perendia na I ka
dhuruar për ti shfrytëzuar.
Të gjitha do të shfrytëzohen me pagesa të ndryshme conform tarifave për fushën që do të
shfrytëohet e mira turistike. Malet rodope që përfshinë zonën e Paldenice, Neçavcit, Dermjakut,
Dimces. Kjo zonë ka një bukuri të rrallë me një sipërfaqe të mbjellur me pisha, ka lisa të gjatë ka
rrjedhjen e lumit Dimca dhe ka një peisazh shumë të mirë.

163

PLVM (Plani Lokal per Veprim ne Mjedis) 2012-2017 – Komuna Hani I Elezit
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Figura 4: Malet Rodope në Stinën e Verës - Hani i Elezit

Figura 5: Rodopet ne Stinen e Dimrit
Territori ku janë pishat ka një ajer shumë të pastër dhe ky teren ka një përparësi për
rekreacion malor pasi që ka kodrina të ndryshme për alpinist dhe ajo që është më e
rëndësishmja është se lumi Dimca që rrjedh nga territori i Maqedonisë dhe grumbullohet edhe
nga territori I Kosovës dhe ka një ambient shumë të mirë për hapjen e një liqeni artificial dhe ai
liqe të shfrytëzohet për lundrim, rekreacion dhe në fund të shfrytëzohet për ujë të pijshëm të
Komunës Hani i Elezit. Infrastruktura është e mirë për turizmin në zonën e Rodopeve pasi që kjo
zonë të shfrytëzohet.
Rruga në këtë fshat është e paasfaltuar dhe sipas PLVM (Plani Lokal për Veprim në Mjedis)
të hartuar nga Komuna e Hanit të Elezit edhe kjo zonë do ta ketë rrugën e asfaltuar së shpejti.
Hapja e restoranteve dhe hoteleve të ndryshme në këtë zonë e bën active zhvillimin e
turizmit në këtë pjesë pasi që kjo zonë ka terren të largët për alpinistët apo turistet malor që I
shfrytëzojnë këto të mira turistike. Klima është faktor shumë me rëndësi pasi ky vend I takon dy
klimat që dallon shumë prej vendeve tjera të shtetit tonë.
Një spital i pulmologjisë apo i mushkrive në këtë zonë është në të mirë të shtetit të
Kosovës, më konkretisht Ministrisë së Shëndetësisë që asnjë vend në Kosovë nuk e ka këtë klimë
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dhe që është e dobishme për sëmundjet kronike sa pjesa e rodopeve. Këto të mira turistike do ti
shfrytëzojnë të gjithë turistët tanë që janë të interesuar dhe do ti shijojnë produktet tona
turistike.
Kjo zonë me këtë zhvillim turistik do ti sjell të ardhura pronarëve dhe të punësuarëve dhe
do ti sjell të ardhura edhe Komuna do të ketë një zhvillim pasi që të hyrat ndikojnë në stimulimin
e saj për investime dhe gjetjen e donatorëve të ndryshëm për Malin Rodope të Hanit të Elezit, ku
klima ka shumë përparësi për gjetjen e donatorëve.
Mund të ndërtohen edhe terrene sportive jo të mëdha pasi që pozita gjeografike nuk është
e përshtatshme sa zona e Sharrit (Pustenikut).
Zhvillimi I turizmit në këtë zonë hap rrugë që mund të ndikojë edhe në marrëveshjet
ndërshtetrore që të krijohet edhe një pikë kufitare në fshatin Bllacë të Republikës së
Maqedonisë dhe kjo zonë të shfrytëzohet jo vetëm për Kosovën, port ë shfrytëzohet edhe për
Maqedoninë.
4. Studimi investiv
Studimi investiv në praktikën e të investuarit njihet me emrat program investiv dhe
elaborate investiv ndërsa në literaturën angleze feasibility study (studimi i fizibilitetit).
Investitorit I nevoitet programi investiv164 për të siguruar dhe sintetizuar të gjitha të dhënat
dhe informatat e nevojshme për realizimin e një projekti. Ai paraqet bazën analitike dhe
profesionale për të marr vendimin përfundimtar, mbi aprovimin apo mosaprovimin e një
projekti. Pra, çdo investitor duhet të bëjë planin e fizibilitetit për investimin që do të ndodhë, pra
dhe ky është dokumenti kryesor me të cilin bëhet kufiri midis fazës së përgatitjes dhe fazës së
realizimit në procesin investiv.
Analiza dhe planifikimi I projektit investiv ka të bëjë me këto aspekte globale:
• Tregu
• Aspekti tekniko – teknologjik dhe organizativ, dhe
• Aspekti ekonomiko – financiar.
Në hyrje të studimit investiv bëhet rezymeja e cila përmban qëllimet e investimit, të dhënat
themelore për investitorin, pasqyrën e të dhënave mbi investimin: përshkrimin e procesit
teknologjik, lokacionin, të dhënat numerike mbi personelin, vëllimet dhe burimet e financimit të
investimit, afatin e realizimit dhe treguesit e efikasitetit.
5. Investimet e huaja dhe vendore
Investimet e huaja janë shtyllat kryesore e investimeve të vendeve në tranzicion pasi që
shtetet në tranzicion hasin në vështërësi pasi që nuk kanë ekonomi të zhvilluar. Çdo shtet në
tranzicion duhet të ketë lehtësira në taksa dhe tatime për investitorët e huaj me qëllim që të
stimulohen dhe të investojnë për arsye qëndrueshmërisë ekonomike si të punësimit,
mirëqenies, jetëgjatësisë së projektit. Investimet e huaja kanë treguar sukses në Republikën e
Kosovës pasi që kanë një experience investuese dhe bëjnë plane të qarta që të jetë biznesi I
qëndrueshëm.
Investimet vendore janë të vogla në shtetin tonë, pasi nuk mund të investojnë në projekte
madhore pos në investime të vogla. Buxheti shtetëror është i vogël dhe nuk ka mundësi të
investimit në projekte madhore për një zhvillim të qëndrueshëm. Investitorët vendor investojnë
në minifabrika dhe kanë vazhduar me zhvillim me hapa të ngadalshëm, pasi që mungon
eksperienca e investitorëve vendor.

164

Mustafa, Dr.Muhamet – Menaxhimi I projekteve investive, FQ.49 RIINVEST 2001 Prishtinë
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6. Zhvillimin ekonomik Lokal përmes turizmit
Komuna e Hanit të Elezit edhe pse një komunë e vogël por me zhvillim ekonomik mesatar,
pasi që disponon me numër të industrive dhe quhet edhe qytet industrial pasi që në këtë
komunë kemi:
Industrinë gjigjante të çimentos SHARRCEM, kjo fabrikë tani më e privatizuar dhe me një
qarkullim vjetor prej 40 mil.€ dhe të punësuar me 400 punëtorë të profileve të ndryshme. Kjo
fabrikë është e vetmja në Kosovë, dhe ka një shitje aq të madhe sa që nuk mund ti mbulon as
40% nevojat e tregut kosovar për cimento.
Fabrikën e stiroporit, edhe kjo fabrikë është e privatizuar dhe prodhon me kapacitet të
vogël, por ka të punësuar afro 30 punëtorë, pasi që në kohë të fundit konkurrenca është shumë
e madhe për këtë prodhim, por ka njerëz të punësuar edhe pse pjesa dërrmuese është familjare.
Fabrikën e asbest-cimentos, ku tani kjo fabrikë e mbyllur për shkak se është prodhim
kancerogjen dhe nuk prodhohet ky product për asnjë treg nga viti 2000, për shkak të dëmit që
ban në organizmin e njeriut, por hapsira e madhe e saj ka ndikuar që të shfrytëzohet si terminal
doganor dhe pikërisht ka qenë pika shumë e përshtatshme që lidh terminalin e Maqedonisë me
terminalin e Kosovës. Kjo ish-fabrikë tani e privatizuar dhe ka të punësuar 50 punëtorë.
Fabrika e mishit, kjo fabrikë është private e themeluar në vitin 2000 nga disa investitor
privat dhe ka një prodhim jashtëzakonisht të mirë dhe prodhon jo vetëm për tregun local por
edhe për treg të Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë.
Të gjitha këto industri ndikojnë në zhvillimin ekonomik local pasi që kanë punëtorë të
punësuar, që ndikon në të hyrat jo vetëm të banorëve (pagat mujore), por edhe në pagesat e
taskave dhe tatimeve të Komunës Hani I Elezit.
Me zhvillimin e turizmit malor do të bëhen punësimi dhe zhvillimi I biznesit në turizmin malor në
hotele dhe restorante, terrene sportive, skijimi, lokale ushqimore.
Të gjitha do të shfrytëzohen me pagesa të ndryshme conform tarifave për fushën që do të
shfrytëohet e mira turistike.
7. Dallimi midis Turizmit Malor dhe detar
Dallimi midis turizmit malor dhe turizmit detar është se Turizmi detar shfrytëzohet vetëm
në sezonin veror, kurse turizmi malor shfrytëzohet në gjitha stinat e vitit.
Turizmi malor në Kosovë vlerësohet si një nga resurset turistike, më të mëdha të vendit
krahas turizmit bregdetar dhe tërheq cdo vit turistë vendas dhe të huaj. Po bëhen përpjekjet e
para në përmirësimin e infrastukturës, dhe sigurisë në këtë sektor. Kjo sjell shtimin e të
ardhurave për banorët e këtyre zonave, operatorëve të ndryshëm turistik, dhe e gjithë kjo ka
ndikuar në rritjen e ekonomisë së vendit.
Natyra e Shqiptare165 është e mbushur me një larmishmëri pejsazhesh malore që fillojnë që
nga lartësi të vogla dhe deri në lartësi të mëdha. Ato zënë një pjesë të konsiderueshme në
sipërfaqen e vendit. Por këto zona përvec bukurive natyrore mbartin edhe një histori të lashtë,
traditë dhe vlera të trashëguara me fanatizëm. Këto element e bëjnë turizmin malor më atraktiv,
me mundësi të jashtëzakonshme turistike. Veprimet turistike janë të shumta, fillojnë me
turizmin e bardhë gjatë stinës së ftohtë të vitit dhe pasohet më turizmin e gjelbërt(veror) që
zhvillohet gjatë stinës së ngrohtë.
8. Turizmi si degë e ekonomisë

165

Elvis Kukeli - Punim Diplome – Qeveria dhe Turizmi shtator 2013
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Siç e dijmë se turizmi është degë ekonomike dhe si degë ekonomike është e zhvilluar me
një ritëm të ngadalsuar dhe ka filluar në kohë të fundit të rritet dukshëm në tërë komunat e
Kosovës. Turizmi malor në Kosovë është e zhvilluar në Brezovicë, Dragash, Prizren, Pejë etj.
Gjithnjë e më shumë turizmi po shndërrohet në furnizuesin kryesor të ekonomisë me të
ardhura. Mirëpo zhvillimi spontan i pa mbështetur në strategji të qarta, nuk mund të
shndërrohet në një mjet të qëndrueshëm për të garantuar ritme të larta rritjeje. Në vendet në të
cilat zhvillohet turizmi sjell mjaft aspekte pozitive ekonomike, si rritje ekonomike, rritje e
punësimit në këtë sektor për pasojë rritje të të ardhurave, rritje e investimeve vendase dhe te
huaja166. Nëse futemi në të dhëna të hollësishme, vihet re se numri i turistëve në vendin tonë po
rritet ndjeshëm vit pas viti. Por nga ana tjetër vërejmë edhe një fakt jo shumë pozitiv siç është
sezonaliteti, i cili vërehet qartë pasi numri më i madh i vizitorëve në vendin tonë vërehet gjatë
periudhës korrik dhe gusht. Kjo është karakteristikë e të gjitha viteve. Muajt më pak të
frekuentuara për të bërë pushime dimërore janë ato të janarit dhe shkurtit. Kjo tregon se në
vendin tonë ende dega dominuese në turizëm është Turizmi malor pasi që shteti ynë nuk ka
turizëm veror, pasi që nuk ka det, por ka disa liqene artificial të cilat shfrytëzohen me një shkallë
të kënaqshme të vizitorëve. Në shtetin tonë krahasuar me Shqipërinë, e kemi të zhvilluar në
shkallë të ulët pasi që Shqipëria këtë industri e ka të zhvilluar shumë, kurse në Kosovë me një
shkallë të ulët I cili ndikon në zhvillimin ekonomik.

9. Përfundime
Përmes këtij punimi shkencor do të bëhen propozime me Komunën e Hanit të
Elezit, pasi që një gjë është propozuar dhe e kanë mirëpritur për shpalljen si zonë
turistike përmes Kuvendit të Komunës dhe të njëjtën do tia Ministrinë e Tregtisë,
Industrisë dhe Turizmit për gjetjen e një donator apo futjen e dy zonave si zona të
mbrojtura dhe të votohen në Kuvend të Kosovës dhe të merren masat e duhura.
Zona e Sharrit (Pustenikut) do të bëhet si zonë turistike më e njohur pas Brezovicës
dhe Dragashit në zonën e Sharrit dhe i plotëson kushtet e zhvillimit të turizmit malor
pasi që pozita gjeografike është e mirë për turizmin malor (Skijimin në kohën e dimrit,
turizmit veror për lojra të ndryshme, trashëgimia kulturore pasi që është zonë e
mbrojtur nga Ministria e Kulturës, vizitorët e ndryshëm Memorialin e Varrezave të
Dëshmorëve që është në Pustenik për luftën e UÇK-së që është zhvilluar), frekuentimi I
madhë I vizitorëve do të ndikoj të rritet edhe konkurrenca me restorante dhe hotele të
ndryshme në këtë zonë.
Zona e Rodopeve si zonë turistike e përshtatshme për alpinizëm dhe punimin e
shtresës për Liqe artificial për rekreacion dhe njëkohësisht do të kryhen dy efekte, e para
Liqe artificial për rekreacion dhe e dyta shfrytëzimi I ujit për ujësjellsin e qytetit. Pra,
oferta turistike duhet të jetë ofertë për plotësimin e kërkesave të të gjithe turistëve dhe
gjithë grupë moshave dhe me këtë veprimtari do të fillojnë me plane detale të biznesit
për kompletimin e projekteve detale për realizimin final të projekteve turistike me
interes jo vetëm për popullatën e Hanit të Elezit, por edhe më gjërë për popullin e
Kosovës, politikat shtetërore dhe Ministritë përkatëse.

166

Elvis Kukeli - Punim Diplome – Qeveria dhe Turizmi shtator 2013
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Roli i investimeve në Kosovë drejt procesit të integrimit Ballkanik pas Marrëveshjes
së Stabilizim Asociimit
Dr.sc.Veli Lecaj,
Universiteti Publik “Ukshin Hoti “ Prizren, Fakulteti i Ekonomisë, vlecaj@hotmail.com
Ma.sc.Bekim Syla,
Gold Training Center – Ferizaj, Studimet e Ekonomisë, bekimsylaj@hotmail.com
Abstrakt
Ekonomia e një vendi siguron stabilitetin e saj financiar përmes investimeve të
vazhdueshme, të cilat nuk mund ta kenë potencialin e njejtë në të gjitha fazat dhe kohët e
zhvillimit të një shteti, me theks të veqant fazën pas nënshkrimit të MSA-së në rajonin e Ballkanit.
Andaj, integrimi i shoqërive të rajonit Ballkanik në korrelacion me fazat e investimeve dhe
faktorizimin e marrëveshjeve të arritura me BE-në si rajon përfitojmë në aspektin e faktorizimit të
resurseve nacionale në aspektin rajonal të stabilitetit ekonomik. Gjeografikisht këto shtete
gjenden nën kushtet e njëjta ambientaliste me disa veqanti të vogla minimale që veqojnë disa
nga shtetet e Ballkanit të kenë përparësi ndaj shteteve tjera, por se vetë këto shtete nuk i
shfrytëzojnë aq sa duhet këto përparësi. Punimi sjell përparësit dhe faktorizimin e investimeve e
sidomos efektivitetin e këtyre investimeve në integrimin e shoqërive të rajonit të Ballkanit në
fazën post MSA-së, duke pikasur disa fusha të veqanta të cilat praktikisht ndikohen nga MSA-ja.
Prandaj, Kosova merr mbi vete detyrime për reforma në drejtim të vendosjes së një ekonomie
funksionale të tregut. Aspektet ekonomike të cilat janë të grupuara në tri shtylla kryesore:
• çështjet tregtare,
• çështjet legjislative dhe
• çështjet e strukturave qeverisëse të cilat do të sigurojnë funksionimin e plotë të
ekonomisë së tregut në përputhje me standardet europiane.
Bazuar në keto çështje ekonomike si thelbi i marrëveshjes së MSA-së deri më tani Kosova e ka
pasur mundësinë e shtimit të eksporteve në vendet e BE-së por ska arritur dot për shkak të
mungesës së aftësisë konkurruese dhe standardeve. Kjo dmth në këto kushte eksportet e
prodhimeve nga Kosova edhe pas nënshkrimit të MSA-së nuk kanë mundësi që të rriten duke
pasur parasysh investimet e bëra në këtë drejtim dhe mos-mbështetjen adekuate të prodhuesve
Kosovar. Janë sjellur të dhëna duke krahasuar shtetet nga mundësit që kishin para MSA-së, dhe
hapja e mundësive të reja për investime në ato shtete por nga këndi i efektivitetit të këtyre
investimeve duke faktorizuar MSA-në si mundësi për ti rritur këto investime në këto shtete të
rajonit të Ballkanit, dhe si i kanë shfrytëzuar mundësit pas nënshkrimit të MSA-së për integrimin
e këtyre shoqërive në rajonin e Ballkanit.
Përfundimisht, MSA-ja është një parakusht i mirë për Kosovën mirëpo përfitimet apo humbjet
nga MSA-ja do të varen tërësisht nga gatishmëria e përgjegjësve Kosovar dhe zotimeve të
bizneseve Kosovare që t’i permbushin detyrat e shtëpisë, të parët duke marrur vendime të
guximshme për reforma shumësektoriale, ndërsa të dytët duke ngritur cilësin e prodhimeve
Kosovare që të ecin drejt BE-së, çka do të thotë se marrëveshja tanimë ekziston, por ka mbetur
vetëm të punojmë drejt rritjes së konkurrueshmërisë përmes ngritjes së cilësisë së prodhimeve si
parakusht i plotësimit të kritereve që dalin prej sajë.
Fjalët kyqe: MSA, investimet, konkurrenca, procesi i integrimeve, shoqeritë ballkanike, cilësia e
prodhimeve etj.
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Hyrje
Nëse shtetet e rajonit të Ballkanit para nënshkrimit të MSA-së nuk kishin një agjendë
të qartë të zhvillimit efektiv ekonomik, padyshim me nënshkrimin e MSA-së u qartësua
rruga dhe strategjitë të cilat duhet përdorur për të rritur stabilitetin ekonomik dhe
njëherit për të joshur investimet si nga investitorët e jashtëm po ashtu dhe ata vendor, e
cila në masë të ndjeshme ndikoi në dy aspekte:
1. Kanalizoi të gjitha përpjekjet për stabilitet duke përcaktuar strategjinë adekuate
të zhvillimit, dhe
2. Ulja e papunësisë.
Me kanalizim mendojmë, se tani pas nënshkrimit dhe hyrjes në fuqi të MSA-së,
Kosova trajtohet në shkall tjetër të sigurisë për investime edhe atë jo që nuk e kishte më
parë, këtë kanalizim e mundëson aspekti kontraktual i MSA-së për të nxitur investimet e
jashtme të fusin në funksion resurset Kosovare për të eksportuar në BE prodhimet
Kosovare. Kjo praktikisht e orienton strategjinë adekuate të zhvillimit edhe me
aprovimin e institucioneve të shteteve anëtare të BE-së, të cilat marrin përgjëgjesinë për
asociim të stabilitetit ekonomik e cila në interesin e tyre detyrimishtë përcakton
strategjinë e duhur sepse zhvillimi i ekonomisë në drejtim të stabilitetit është stabilizim
edhe për institucionet e BE-së.
Shprehimisht me inicializimin e startegjisë adekuate do të thotë edhe inicializim të
aspektit të shfrytëzimit të resurseve humane të cilat fatmirësisht i posedon Kosova, pra
me një strategji të duhur, MSA-ja do të ndikoj dukshëm apo të paktën do duhej të
ndikonte që të ul nivelin e papunësisë, e cila në bazë të raportit të fundit nga ASK prek
mbi 35.3% të papunë167(ASK,2014), një nga kuotat më të larta në rajon.
Edhepse, me nënshkrimin e MSA-së ofrohet mundësia me e rrit vëllimin e
investimeve, aspektin e integrimeve të shoqërive të rajonit e afektoi më pak, apo më
mirë të thuhet nuk e ka arritur akoma qëllimin e një integrimi të mirëfilltë, duke pasur
parasysh se barrierat ekonomike në përdorimin e valutave të vendeve të cekura më lartë
mbeten po ato të njëjtat që ishin edhe para nënshkrimit të MSA-së, kjo ndikon në
hezitimin e përdorimit të mallrave apo ofertave të vendeve të rajonit Ballkanik.
Marrim si shembull, gati të gjitha transaksionet ekonomike në mes vendeve të
rajonit Ballkanik realizohen akoma në kundërvalut të Euros apo Dollarit Amerikan, gjë që
tregon se nuk është arritur akoma besimi tek valutat e shtetit të origjinës së mallrave që
është në përdorim, rrallëherë apo mund të themi fare nuk mund të kontraktojmë ndonjë
produkt në Serbi apo Mal të Zi, e të realizohet pagesa me Lekun Shqiptar apo e
anasjellta, nuk shohim se mund të realizojmë pagesa me Denarin e IRJM në Bosnje e
Hercegovinë e madje madje as në Kosovë. Përveq se, Kosova adoptoi politikat monetare
të BE-së për përdorim të Euros si valut e cila e vendos atë në qendër të shkëmbimit
tregtar po jo vetëm nga ky fakt, por edhe nga fakti se Kosova varet kryesishtë nga
Importi i mallrave nga jashtë.
Vlen të theksohet se integrimi i shoqërive të Ballkanit nuk po ndodh akoma si tërsi
regjionale por ajo ka një nuancë bashkëpunimi i dy nga dy shteteve të cilat edhe pas
nënshkrimit të MSA-së po rreshtohen për të mbrojtur interesat e tyre gjeopolitike në
rajon, e cila po i shkakton dëm integrimit të mirëfilltë rajonal. Edhe pse, BE-ja me disa
167

https://ask.rks-gov.net/shkalla/e/papunesise/total.
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hapa të ngadaltë dhe mund të themi diferencues po ndikon pak në këtë integrim, e cila
nga njëra anë stimulon me investime drejt integrimit të shoqërive të rajonit nga ana
tjeter ngec në dhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën, që në raportin e saj të
përvitshëm thekson se disa nga shtetet që kanë këto pak privilegje, nuk kan bërë
reforma të thella ekonomike dhe luftimin e dukurive penguese zhvillimore, duke filluar
nga politikat fiskale, luftimin e informalitetit si dhe korrupsionin kanë avancuar tutje 168.(
EC.Europa.Eu,2015).
Pra, kur flasim për integrimin e shoqërive të rajonit padyshim shohim si momentum
të faktorizimit efektivitetin e investimeve të cilat në mendojmë se duhet të shtrihen në
rrafshin institucional edhe atë:
➢ Investime në energjetikë dhe furnizimin me energji,
➢ Luftimin e informalitetit
➢ Korrupsionit, si dhe
➢ Favoreve klanore, partiake apo personale.
Kjo mund të ndodh duke investuar në integrimin e shoqërive, duke menduar dhe
investuar për ngritjën e gjithëmbarshme shoqërore që si synim duhet të jetë padyshim
ngritja e imazhit si shtet dhe po ashtu si vend me politikat më të drejta ekonomike për
investuesit e jashtëm, të cilet dëshirojnë të shtrijnë operimin e tyre edhe në këtë pjesë
të rajonit.
MSA-ja dhe Kosova
Si një hap shumë i rëndesishëm dhe avancues për anëtarësim në BE, edhe në Kosovë
sikurse në të gjitha vendet tjera, është nënshkrimi i MSA-së. Pas një angazhimi dhe pune të
palodhshme në plotësimin e standardeve të kërkuara erdhi momenti kohor kur Republika e
Kosovës dhe Bashkimi Evropian nënshkruan Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit më 27
tetor 2015, në Strasburg. Ajo më pas u miratua nga Qeveria e Republikës së Kosovës më 30 tetor
2015, përmes Vendimit nr. 01/55169 për miratimin e Projektligjit për ratifikim të
Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian,
në anën tjetër170, dhe u ratifikua nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 2 Nëntor 2015.
Prandaj, për të arritur zbatimin e suksesshëm të kësaj marrëveshjeje dhe të të gjitha reformave
që dalin prej saj, është hartuar Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së
Stabilizim-Asociimit (PKZMSA), i cili përbën dokumentin kryesor kombëtar të politikave për
aderim në BE, program ky i cili ka kaluar në fazën e konsultimeve dhe diskutimeve të
hollësishme publike me të gjithë akterët kryesor, organizata të shoqërisë civile dhe palët tjera të
interesuara, në lidhje me përmbajtjen e këtij dokumenti.
Kështu që aprovimi i PKZMSA-së në Mars 2016, mundëson përcaktimin e kornizës
gjithëpërfshirëse të reformave afat-mesme (për periudhën e ardhshme pesëvjeçare: 20162020) për zbatimin e MSA-së përmes përfarimit të legjislacionit kombëtar me atë të BE-së,
dhe atë përmes tri fushave : Kriteret e sferës politike, Kriteret e sferës Ekonomike, dhe të
sferës së standardeve Evropiane, dmth përafrimi i Legjislacionit të Kosovës me Acquis-në e BEsë171(PKZMSA,2016), me qëllim që Kosova të bëhet pjesë e familjes Evropiane.

168

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm EC.Europa.Eu, Progress Reports of Western
Balkans states, 2015.
169 Vendimi i Qeverisë nr. 01/55, fq. 2, në dispozicion në http://www.kryeministriks.net /repository/ docs/
Vendimet_e_Mbledhjes_se_55-te_te_Qeverise_se_Republikes_se_Kosoves_2015.pdf.
170 Ligji nr. 05/L-069, në dispozicion në https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11239.
171 Qeveria e Kosovës/PKZMSA/-Prishtinë, mars 2016 fq.8
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Dihet mirëfilli se sfera e parë ka të bëjë me demokracinë dhe sundimin e ligjit ndërsa
objekt studimi i punimit janë investimet dhe roli i tyre integrues, atëherë kryesisht fokusimi do
të jetë në kriteret ekonomike që dalin nga MSA-ja. Me që MSA mundëson rritjen e integrimit
dhe bashkëpunimit në mes të dy subjekteve politike, kështu që në të njëjtën kohë duhet të
përmirësohet rrënjësisht ekonomia e Kosovës drejt integrimit të një tregu unik Evropian.
Kjo nuk mund të arrihet nëse nuk sigurohet rritje e vazhdueshme ekonomike, bazuar në Kriteret
e Kopenhagës për vendosjen e një ekonomie funksionale të tregut të aftë për të t‟i bërë ballë
presionit të konkurrencës e forcave të tregut brenda Bashkimit Evropian.
Prandaj nga institucionet relevante Kosovare kërkohet përcaktimi prioriteteve dhe
ndërmarrja e hapave konkret. Masat konkrete fokusohen në arritjen e prioriteteve si konsolidimi
i mëtejshëm i sektorit fiskal (me synim reduktimin e shpenzimeve publike dhe të deficitit
buxhetor), stabiliteti i sistemit financiar dhe atij bankar, qeverisja e ndërmarrjeve publike,
mbështetja për ndërmarrjet, rritja e investimeve, nxitja e eksportit, rritja e konkurrueshmërisë
së produkteve për eksport, përmirësimi i sigurisë juridike dhe reformat e përgjithshme
strukturore.172(PKZMSA,2015)
Blloku i fundit përshkruan kornizën ligjore dhe atë institucionale të kapitujve të veçantë
të acquis-së, prioritetet për përafrimin e legjislacionit dhe hapat konkretë që do të
ndërmerren, si dhe nevojat për zbatimin e suksesshëm të masave të politikave dhe atyre
institucionale si bazë për reformat ligjore dhe ekonomike, përfshirë ndarjen e buxhetit për
zbatimin e tyre.
Politikat Ekonomike Kosovare dhe ndikimi i tyre në MSA
Siç u cek edhe më lartë, politikat ekonomike janë parakusht kryesor i adresimit të
problemeve zhvillimore ekonomike dhe me gjerë si dhe i identifikimit së rrugës për zgjidhjen e
tyre. Prandaj në kuadër të programit kombëtar për implementimin e MSA-së, janë përzgjedhur
pesë shtylla kryesore prioritare:
1) Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe mirëqenia sociale,
2) Sundimi i ligjit,
3) Agjenda evropiane dhe politika e jashtme,
4) Arsimi, shkenca, kultura, sporti dhe rinia, dhe
4) Shëndetësia moderne.
Fokusimi esencial në lidhje me politikat kyçe ekonomike duhet të mendohet se përmes
MSA-së Kosova ka mundësi integrimi në një treg me afër 500 milion banorë, kështu programi
duhet të parasheh politika fiskale të favorshme dhe përmirësim të mjedisit biznesor përmes
politikave konkurruese të tregut, luftimit të ekonomisë joformale dhe eliminimit të barrierave
për biznes.173(PKZMSA, 2015)
Por vlen të theksohet se Investimet efektive në prodhim sigurojnë nje zhvillim ekonomik të
qëndrueshëm si parakusht për ngritjen e mirëqenies sociale. Megjithatë, pavarësisht
proklamimeve të shumta, Kosova sot e kësaj dite ballafaqohet me shkallën më të lartë, si: të
papunësisë, të deficitit tregëtar dhe të jofikasitetit të ndërmarrjeve publike, si dhe strukturë
ekonomike jokonkuruese me orientim simbolik prodhues.
Bilanci tregtar dhe mundësitë konkurruese të Kosovës
Kosova në vitet e fundit ka ecur para në nënshkrimin e marrëveshjeve tregëtare por
akoma është në stadet e para të tregëtisë së lirë, edhe pse sipas raporit të progresit ka një rritje

173
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ekonomike 2.5 deri 3% nga qdo vit paraprak, Norma reale e rritjes ekonomike në Kosovë gjatë
vitit 2014174(BQK, 2015), sipas vlerësimeve të BQK-së ishte 3.0 përqind, që përkon me një ndër
normat më të larta të rritjes ekonomike në rajon, qekuilibri i qarkullimit eshte duke u rritur, siq
na tregon tabela e meposhtme.
Tabela 1: Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme (000€)175
1
2
3
4=2-3
Bilanci
Periudha
Eksportet Importet
tregëtar
2001
10,559
684,500
-673,941
2002
27,599
854,758
-827,159
2003
35,621
973,265
-937,644
2004
56,567
1,063,347 -1,006,780
2005
56,283
1,157,492 -1,101,209
2006
110,774
1,305,879 -1,195,105
2007
165,112
1,576,186 -1,411,074
2008
198,463
1,928,236 -1,729,773
2009
165,328
1,937,539 -1,772,211
2010
295,957
2,157,725 -1,861,768
2011
319,165
2,492,348 -2,173,183
2012
276,100
2,507,609 -2,231,509
2013
293,842
2,449,064 -2,155,222
2014
324,543
2,538,337 -2,213,794
2015
325,306
2,634,866 -2,309,560
Jan.16
22,275
132,627
-110,352
Total
200126,393,77
01/2016
2,683,494 8
-23,710,284

5=2/3
Përqindja
mbulimit
1.5
3.2
3.7
5.3
4.9
8.5
10.5
10.3
8.5
13.7
12.8
11.0
12.0
12.8
12.3
16.8

e

10.2

Siç shihet nga tabela e analizuar për qarkullimin e mallrave në tregëtinë e jashtme,
trendi i eksportit është në rritje nga viti 2001 në 2016, përveq se në vitin 2012 kishte një rënje
nga 319,165 mln në vitin paraprak në 276,100 mln, duke e përvetësuar një rritje në vitet në
vazhdim e cila kishte pak shpresë që debalanci do të përmisohej sepse nga importet që pësuan
një rënje minimale nga viti 2012 ku ishin 2,507,609 në 2,449,064 në vitin 2013, prapë se prapë
importet shënojnë rritje duke mos patur mundësinë në uljen e kurbës progresive të rritjes së
debalancit tregëtar të Kosovës. Grafikoni i mëposhtëm i gjeneruar nga të dhënat e tabelës së
mësipërme në mënyrë më të qartë e shpreh situaten e qarkullimit të mallrave dhe shpreh
raportin e bilancit tregëtar e cila zhytet vite e më thell në kah të kundërt të mundësisë tregëtare
të Kosovës. Që me të drejtë shtron pyetjen: A është e gatshme Kosova për tregëtim të lirë, dhe A
munden mallrat Kosovare të konkurrojnë me ato të rajonit e sidomos ato të BE-së?
Fig.1 Tabela 1: Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme (000€)176

174

http://bqk-kos.org/repository/docs/2015/BQK-Makro%202.pdf
ASK,Prishtinë2015 f.12
176 ASK,Prishtinë2015 f.12
175
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Eksportet
Importet
Bilanci tregtar
Përqindja e mbulimit

Duke u bazuar në situatën e tanishme ekonomike dhe në mundësit që MSA ofron rreth
integrimit dhe bashkëpunimit rajonal dhe më gjerë rezulton të jetë mjaft vështirë që situata
ekonomike e Kosovës të përmirësohet rrënjësisht dhe të ndodh integrimi në një treg unik
Evropian, mjaft konkurrent dhe shumë i vështirë për mbijetesë.
Ndërsa për të shfaqur situatën e Kosovës në bilancin tregëtar të saj, duhet analizuar
bilancin tregëtar të shteteve të BE-së, dhe vendeve tjera, për vitet 2014 dhe 2015 për të
krahasuar situatën momentale të Kosovës me këto vende e cila me rastin e nënshkrimit të MSAsë ka hapur mundësin e konkurrencës së mallrave me këto vende, e cila detyrimisht duhet të
punoj shumë jo vetëm të zbatoj në praktik marrëveshjen dhe të mirat që rrjedhin prej saj, por të
mundohet edhe ti tejkaloj ato në mënyrë që të rritë mundësinë e stabilitetit ekonomik dhe të
shënoj një rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme përmes investimeve që mund të përfitoj
Kosova me këtë rast.
Prandaj lirisht mund të thuhet se vëllimi i shkëmbimeve tregëtare të mallrave dhe
shërbimeve ndërmjet Kosovës dhe sektorit të jashtëm zakonisht shënoi rritje por baza e
eksportit ishte e vogël sa që nga viti 2001 deri ne janar të vitit 2016 mbulueshmëria e importit
me eksport ishte vetëm për 10.2% përqind duke krijuar një deficit i lartë tregëtar në vlerë prej
23,7 miliard eurosh si rezultat i ndryshimit të 2,7 miliard Euro eksporte dhe 26,4 miliard importe.
Tabela 2 Eksportet dhe importet sipas vendeve në vlerë dhe në përqindje
(000€)177
Eksportet
Vendet

Viti
2014
Dh j e t o
Vlera
%
26,434 100

Gjithsej
28 vendet e
BE_së
3,632
Austria
488
Belgjika
75
Britania
e
Madhe
49
Danimarka
30
Franca
115
Gjermania
840
Greqia
58
Holanda
119
Hungaria
2
177

Importet
Viti
2015
r
Vlera
%
23,573 100

Viti
Dh j e
Vlera
225,020

2014
Viti 2015
t o r
%
Vlera
%
100 253,667
100

13.7
1.8
0.3

4,706
238
469

20.0
1.0
2.0

97,031
3,148
886

43.1
1.4
0.4

109,027
4,195
1,915

43.0
1.7
0.8

0.2
0.1
0.4
3.2
0.2
0.5
0.0

27
0
61
1,040
95
644
11

0.9
0.0
0.3
4.4
0.4
2.7
0.0

1,980
160
2,558
27,140
5,640
1,099
2,349

0.9
0.1
1.1
12.1
2.5
0.5
1.0

2,577
145
2,583
30,231
9,473
1,839
2,515

1.0
0.1
1.0
11.9
3.7
0.7
1.0

ASK,Prishtinë2015 f.14
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Irlanda
Italia
Luksemburg
Polonia
Republika
Çeke
Sllovakia
Sllovenia
Spanja
Suedia
Rumani
Bullgaria
Kroacia
Të tjera të
BE_së
CEFTA
Shqipëria
Maqedonia
Mali i Zi
Serbia
Bosnja
&Hercegovina
Moldavia
EFTA
Zvicra
Icelanda
Norvegjija
Liechtensten
Vendet tjera
evropiane
Turqia
Ukraina
Vendet tjera
jo evropiane
SHBA
Canada
Brazili
Mexico
Vendet
nga
Azija
Japonia

0
322
14
433

0.0
1.2
0.1
1.6

2
179
13
101

0.0
0.8
0.1
0.4

503
20,608
24
6,307

0.2
9.2
0.0
2.8

622
23,455
47
6,992

0.2
9.2
0.0
2.8

54
1
48
35
66
66
518
270

0.2
0.0
0.2
0.1
0.2
0.2
2.0
1.0

0
36
58
301
176
92
864
287

0.0
0.2
0.2
1.3
0.7
0.4
3.7
1.2

1,661
562
5,676
1,571
556
3,024
3,988
7,054

0.7
0.2
2.5
0.7
0.2
1.3
1.8
3.1

2,422
700
4,975
2,421
571
2,397
4,267
4,038

1.0
0.3
2.0
1.0
0.2
0.9
1.7
1.6

32
9399
3950
2635
1383
1210

0.1
35.6
14.9
10.0
5.2
4.6

12
8348
3136
2139
361
2521

0.0
35.4
13.3
9.1
1.5
10.7

537
63816
14,841
14,143
1,284
31,071

0.2
28.5
6.6
5.4
0.6
13.8

647
62402
9,415
12,765
1,871
32,170

0.3
24.6
3.7
5.0
0.7
12.7

220
0
404
404
0
0
0

0.8
0.0
1.5
1.5
0.0
0.0
0.0

190
1.3
1016
1016
0
0
0

0.8
0.0
4.3
4.3
0.0
0.0
0.0

4,456
22
2668
2,488
26
99
56

2
0
1.2
1.1
0.0
0.0
0.0

6,177
3
1687
1,616
1
42
28

2.4
0.0
0.7
0.6
0.0
0.0
0.0

816
800
16

3.1
3.0
0.1

1005
1005
0

4.3
4.3
0.0

21,505
20,960
545

9.6
9.3
0.2

30,734
30,429
302

12.1
12.0
0.1

1
1
0
0
0

0
0.0
0.0
0.0
0.0

104
100
3
0
0

0.4
0.4
0.0
0.0
0.0

5867
2,578
199
2,793
297

2.6
1.1
0.1
1.2
0.1

10252
4,685
380
5,013
174

4
1.8
0.1
2.0
0.1

10,964
507

41.5
1.9

4,250
392

18
1.7

21,107
1,673

9.4
0.7

26,195
1,368

10.3
0.5

Kina

7,195

27.2

0

0.0

17,445

8.2

23,949

9.4

India

3,262

12.3

3858

16.4

989

0.4

878

0.3

Të tjera

1,217

4.6

4,144

17.6

13,025

5.8

13,369

5.3

Nga tabela e marrur nga Agjensia e statistikave të Kosovës shihet qartë se qarkullimi i
mallrave nga shteti në shtet ndryshon për nga mundësia e konkurrimit të kualitetit të mallrave
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që shkëmbehën, pra nuk ka një shtet dominues tregëtar në korrelacion me pjesën tjetër të
shteteve, që i jep një shance të mirë Kosovës të hulumtoj fushat në të cilat mundet të ndikoj në
zbutjen e debalancit tregëtar.
Zona shengen siq shihet nga tabela është më stabile por fragile në bilancin tregëtar
sepse nga këto shtete shihet qartë tendenca e zvogëlimit të debalancit tregëtar nga viti në vit
duke rritur eksportin dhe importin vetëvetiu zvogëlohet që ishte diku rreth 6% më lartë
krahasuar me importin që kishte një rënie simbolike, duke dhënë sinjale shprese se Kosova do
ndjek për së afërmi ndryshimet në strategjinë kombëtare të zhvillimit ekonomik duke përdorur
praktikat nga keto shtete, të cilat njëkohësisht në menyrë kontraktuale marrin përgjegjësitë të
udhëheqin Kosovën drejt stabilizimit ekonomik.
Ndërsa, në krahasim me rajonin të ndarë në CEFTA, shihet qartë se eksporti është në
ulje, por jo një rast i mirë për Kosovën sepse edhe importi i tyre është ose në bazë të njejtë ose
në ulje, e cila jep sinjal që Kosova duhet të synoj tregun më të gjerë se ai i CEFTA-së me
akordimin e MSA-së.
Kurse sa i përket të dhënave për vendet e tjera që nuk janv anëtare të BE-së ose CEFTA-së, nuk
kemi të dhëna të qarta në mes bilancit tregëtar, dhe detyra për Kosovën është që ti hulumtoj e
pse jo edhe të nisë misionet ekonomike për identifikim të mundësisë që Kosova të përmiresoj
bilancin me tregëtinë me këto shtete apo edhe të rrisë investimet nga keto shtete që të prodhoj
produkte më konkurruese.

Konkluzione dhe Rekomandime
Nga analiza e të dhënave mbi ecurin e zhvillimit ekonomik, përfitimet, dobit
dhe rëndësinë e MSA-së për Kosovën, rezulton qartë se jemi mjaft larg nivelit të
zhvillimit, prodhimit dhe ofrimit të produkteve cilësore në tregun e synuar Evropian, dhe
se mund të konstatohet se nënshkrimi i MSA-së vetëvetiu nuk garanton arritjen dhe
sigurimin e rezultateve të pritura. Ato do të varen tërësisht nga gatishmëria e
përgjegjësve Kosovar dhe zotimeve të bizneseve Kosovare që t’i përmbushin detyrat e
shtëpisë, çka dmth të parët duke marrur vendime të guximshme për reforma shumësektoriale rreth investimeve dhe sferave tjera, ndërsa të dytët duke ngritur cilësinë e
prodhimeve Kosovare që të ecin drejt BE-së.
Pra, marrëveshja tanimë ekziston, por ka mbetur vetëm të punojmë drejt rritjes së
konkurrueshmërisë përmes ngritjes së cilësisë së prodhimeve si parakusht i plotësimit të
kritereve që dalin prej MSA-së dhe lirisht mund të konstatohet se ka pak levërdi sigurimi
i qasjes në tregun e BE-së nëse Kosova ska shumë produkte për të mos thënë asgjë për
të eksportuar.
Rekomandojmë që urgjentishtë të vihen në lëvizje të gjithë mekanizmat ekonomik për
shfrytëzimin sa me të denjë të të mirave që sjell nënshkrimi i MSA-së.
Rekomandojmë që të vihet në prioritet kombëtar e shtetëror themelimi dhe fillimi i
punës së Komisionit të Pavarur të Konkurrencës, si një ndër institucionet më të
rëndësishme për implementimin e MSA-së i cili duhet të sigurojë se konkurrenca në treg
do të jetë në përputhje me standardet e BE-së.
Rekomandojmë që në nivel shtetëror ashtu siq janë në shërbim të shtetit misionet e
Amabasadave të mbeshtetën edhe nga Ekonomistë të fushave për të absorbuar sa më
shumë investime.
Të dalë nga ombrella e rolit ceremonial Oda Ekonomike e Kosovës për të lobuar sa më
shumë duke dhënë rezultate të prekshme.
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Rekomadohet që Kosova pa asnjë hezitim dhe pa humbur kohë të shfrytëzojë
maksimalisht shansën e krijuar me nënshkrimin e Marrëveshjës për Stabilizim Asociim
dhe sidomos me hyrjen në fuqi të saj që nga data 1 Prill i këtij viti, duke u mundësuar
produkteve Kosovare të marrin pjesë në tregun Evropian me rreth 500 milionë banorë.
Kështu pra sot kemi përgjegjësi të gjithë ne nga momenti dhe shteti të shfrytëzojmë
gjithë potencialin e akumuluar për ti dhënë shtytje zhvillimit të vazhdueshëm stabil të
vendit.
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Zhvillimi i edukatës fizike në institucionet arsimore të qytetit të Shkodrës (fundi i
shek.XIX - 1938)
Benjamin NAKU,
Universiteti i Shkodrës ‘‘Luigj Gurakuqi’’,benjaminnaku@hotmail.com
Amela Gjinaj,
Universiteti i Shkodrës ‘‘Luigj Gurakuqi’’,agjinaj@yahoo.com
Abstrakt
Një vend të rëndësishëm në historikun e zhvillimit të kulturës fizike dhe sporteve në
qytetin e Shkodrës zë mësimi i gjimnastikës. Kjo, sepse nëpërmjet kësaj lënde fëmijët janë
pregatitur fizikisht dhe kanë marrë njohuritë e para bazë në mënyrë të organizuar, mbi bazën e
kurrikulave dhe metodologjisë që zbatohej në shkollat ekzistuese.
Nga institucionet arsimore të kohës (siç ishin shkollat osmane, austro-hungareze, italiane
dhe më vonë ato shqiptare) lindi, u përhap dhe u përqafua fizkultura nga të rinjtë e rrethit të
Shkodrës. Krahas kësaj, shkolla luajti një rol të rëndësishëm socializues ku nëpërmjet mësimit të
gjimnastikës dhe sportit rinia shkollore filloi të afrohet dhe të kuptojë rëndësinë e jetës e
shoqërisë pa dallime fetare, por të bashkuar dhe të vëllazëruar mbi bazën e përkatësisë etnike,
kombëtare. Në vitin 1919, në qytetin e Shkodrës u themelua shoqëria kulturalo-artistike dhe
sportive “Vllaznia”, e cila luajti një rol të rëndësishëm për edukimin fizik të rinisë. Ndërsa mbas
vitit 1920, në kuadrin e përpjekjeve për konsolidimin e shkollës dhe të arsimit shqip, vërehet një
interesim më i madh për mësimin e gjimnastikës në shkollë. Kjo pasqyrohet edhe në programin
shkollor të vitit 1921, ku programi i gjimnastikës është përpiluar në formë sintetike dhe analitike.
Në të përfshihen: ushtrime rreshtore, ushtrime të lira për të gjitha klasat si dhe lojra popullore,
kurse për klasat e larta përfshihen edhe gara atletike.
Një zhvillim akoma dhe më të madh sporti dhe edukata fizike në Shkodër mori në mesin e
viteve 20-të dhe në vitet 30-të shek.XX. Kjo vihet re nga rritja e aktiviteteve sportive në shkollat
dhe shoqëritë sportive të qytetit të Shkodrës.
Fjalët kyçe: edukatë fizike,institucione arsimore, shkollë, shoqëria kulturalo-artistike dhe
sportive “Vllaznia”, gjimnastikë.
JEL Klasifikimi: C82, C88, E00, P00,
Zhvillimi i edukatës fizike në institucionet arsimore të qytetit të Shkodrës(fundi i shek.XIX 1938)
Një vend të rëndësishëm në historikun e zhvillimit të kulturës fizike dhe sporteve në
qytetin e Shkodrës zë mësimi i gjimnastikës. Kjo, sepse nëpërmjet kësaj lënde fëmijët janë
pregatitur fizikisht dhe kanë marrë njohuritë e para bazë në mënyrë të organizuar, mbi bazën e
“kurrikulave” dhe metodologjisë që zbatohej në shkollat ekzistuese.
Nga institucionet arsimore të kohës (siç ishin shkollat osmane, austro-hungareze,
italiane dhe më vonë ato shqiptare) lindi, u përhap dhe u përqafua fizkultura nga të rinjtë e
rrethit të Shkodrës. Krahas kësaj, shkolla luajti një rol të rëndësishëm socializues ku nëpërmjet
mësimit të gjimnastikës dhe sportit rinia shkollore filloi të afrohet dhe të kuptojë rëndësinë e
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jetës e shoqërisë pa dallime fetare, por të bashkuar dhe të vëllazëruar mbi bazën e përkatësisë
etnike, kombëtare.178
Në qytetin e Shkodrës, duke nisur që nga viti 1845 u ngrit një rrjet shkollash shtetërore
osmane. Këto shkolla i përkisnin ciklit fillor, qytetëse (ruzhdie) dhe më vonë ushtarake në
gjuhën osmane, programi i të cilave vazhdonte të mbante frymën fetare. Por, ajo që ka rëndësi
për temën tonë të studimit është fakti se në programin e këtyre shkollave,dhe sidomos në
shkollat ushtarake osmane një vend të posaçëm zinte edhe edukimi fizik. Kjo lëndë ishte e
pranishme gjithashtu edhe në shkollat fetare islame (medresetë)179 dhe në shkollën e mesme
civile.180
Megjithëse fillimisht të pakta në numër, shkollat katolike të mbajtura nga kleri ose nga
disa mësues privat në Shkodër,181 me ndihmën e Vatikanit dhe të Austro-Hungarisë erdhën duke
u shtuar. Në vitin 1853 Austria e detyroi Perandorinë Osmane të lejonte ngritjen e një seminari
të jezuitëve.182 Ndërsa pak vite më vonë u themelua në Shkodër nën mbrojtjen e Austrisë edhe
një kuvend françeskan, pranë të cilit u hap një shkollë fillore italisht.183 Edhe në programet e
këtyre shkollave mësimi i gjimnastikës zinte një vend të rëndësishëm.184
Në fund të shek.XIX, për të larguar vëmendjen e popullit dhe të rinisë nga politika,
Asutro-Hungaria, Italia dhe Perandoria Osmane bënë disa lëshime, duke çelur sa më shumë
shkolla laike krahas atyre fetare. Ajo që vihet re është se edukimi fizik në shkollat laike të qytetit
të Shkodrës filloi të marrë një gjallëri më të madhe. Në bazë të të dhënave të konsultuara, në
këto shkolla ka pasur edhe mësim gjimnastike.185
Në shkollat e jezuitëve dhe të françeskanëve lëndën e edukatës fizike e jepnin mësues
joshqiptarë. Krahas punës së përditshme këta mësues, shpesh-herë kanë pasur edhe misione
politike. Kështu në shkollën jezuite lëndën e edukatës fizike që nga viti 1914 e zhvillonte Alfons
Tracki. Në periudhën e pushtimit austro-hungarez (1916-1918), nga dokumentacioni i kohës ai
del si një bashkëpunëtor i komandës ushtarake austro-hungareze.186
Një problem shqetësues për mësuesit e edukatës fizike ishin paragjykimet, që shpeshherë përbënin një pengesë të madhe në zbatimin e programit mësimor. Në masën e gjerë të
popullsisë ekzistonte një koncept i ngushtë për mësimin e edukatës fizike. Në anën myslimane,
për shembull mësuesit gjenin vështirësi në zhveshjen e nxënësve. Ajo që e vështirësonte akoma
dhe më shumë situatën ishte fakti se ky fanatizëm ishte i theksuar jo vetëm tek prindërit e
nxënësve, por edhe në mentalitetin e fëmijëve. Sipas dëshmive të kohës kishte raste kur në
ushtrimet me shkopinj dyluftimi, ushtrimi për të formuar shenjën plus nuk zbatohej nga nxënësit
myslimanë pasi, sipas tyre,ajo ishte e ngjashme me shenjën e kryqit. Por, po aq të mëdha sipas
mësuesit veteran Kolë Laca ishin këto paragjykime edhe tek popullsia katolike.Kështu, vetëm që
nxënësit ta zhvollonin mësimin e edukatës fizike me pantallona të shkurtra nga mësuesit është
zhvilluar një përpjekje e jashtzakonshme. Në shumicën e rasteve, prindërit mbanin një qëndrim
intrasigjent dhe fanatik dhe me shumë vështirësi pranuan që pantallonat të ishin nën gju. Këto
pengesa, sidomos për vajzat, vazhduan deri vonë. Megjithëse duhet theksuar se zhvillimi i lëndës
178Njazi

Kazazi, “Sami Frashëri për arsimin kombëtar”, Phoenix, nr.1-3, Shkodër 2002, f.27-29.
Kastrati, “Disa të dhëna për arsimin në Shkodër”, Arsimi popullor, nr.3, Tiranë 1964, f.132; Shefik Osmani,
“Mësuesit dhe shkollat e para të Shkodrës”, Arsimi popullor, nr.3, Tiranë 1963, f.43.
180Smajl Bala, Historiku i shkollave dhe mësuesit e Shkodrës (1662-1945), vëll.I, Shkodër: Rozafat,2011, f.63-100.
181Donat Kurti, “Vepra kulturale e elementit katolik në Shqypni”, Hylli i Dritës, nr.5-6, Shkodër 1933, f.238.
182F.Kordiniano, “Veprat e Etnëve Jezuit në Shqipninë e Veriut (1841-1928)”, Dituria, nr.6, Tiranë 1928, f.219.
183 Karl Gurakuqi, “Françeskanët në Shqypni”, Dituria, nr.3, Tiranë 1928, f.90.
184Njazi Kazazi, Zhvillimi i arsimit të mesëm në Shkodër (nga fillimet e tij deri në vitet 20 të shek.XX), Shkodër: Rozafa,
2014, f.19.
185Shih: Ludovik Shllaku, Shkollat klerikale (vështrim historik nga fillimet deri në vitin 1924), Shkodër: CamajPipa, 2002;
Kolegja Saverjane ndër 50-vjetët e para, Shkodër, 1928.
186 Enver Bushati, “Aspekte të edukimit fizik në vendin tonë para çlirimit”, Revista pedagogjike, nr.1, 1972, f.188.
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së edukimit fizik në shkolla ishte një arritje e madhe. Si mësues të parë të gjimnastikës në vitin
1916 njihen: Ragip Abdyl Hoxha, Luigj Çurçia, Kolë Laca etj. Ata filluan të ushtrojnë dhënien e
mësimit të gjimnastikës në bazë të programeve të ndryshme të përkthyera nga gjuhët e huaja:
italisht, turqisht, frengjisht, gjermanisht, simbas kulturës personale që ata zotëronin.
Një vend të rëndësishëm në këtë periudhë patën edhe manifestimet gjimnastikore të
organizuara me rastin e përfundimit të vitit shkollorë nga inspektoritë e arsimit. Këto
manifestime merrnin trajtat e një aktiviteti të gjerë sportiv. Nxënësit manifestonin para popullit
dhe përfaqësuesve më të lartë të administratës lokale, lojra nga më të ndryshmet. Mësimi i
gjimnastikës në qytetin e Shkodrës, megjithëse ka filluar me hapjen e shkollave të para,
publikisht është paraqitur para popullit me një farë programi në dy raste të rëndësishme, përveç
atyre speciale:
a) Me rastin e 28 nëntorit që ishte festa kombëtare.
b) Me mbylljen e vitit shkollor.
Manifestimi i festës së 28 Nëntorit kishte më tepër karakter kombëtar. Mësuesit mundoheshin
të thurnin ushtrime me lëvizje statike, figurative, të kombinuara dhe me lojra që të ngjallnin te
spektatorët ndjenjën e festës kombëtare, të pavarësisë dhe t`u shtonin atyre dashurinë për
atdheun. Flamujt kuq e zi në duart e nxënësve gjatë ushtrimeve, fjongot me ngjyrat e flamurit
kuq e zi në krahë e qafë, qeleshet në kokë dhe nganjëherë dhe kostumet kombëtare, duke i
përcjellur me këngë kombëtare e marshe, ishin mjeti që tregonin madhështinë e rastit të festës
dhe bënin që manifestimet të korrnin suksese të mëdha. Ushtrime dhe manifestime të shpeshta
gjimnastikore organizoheshin gati nga çdo shkollë.
Manifestime gjinimnastikore organizuan edhe shkollat fetare, sidomos në raste festash
fetare lokale. Në këtë drejtim u shqua “Kolegja saveriane”që administrohej nga jezuitët.
Megjithëse këtyre manifestimeve u jepnin karakter të theksuar fetar, ato kishin një rëndësi të
madhe, sepse midis grupeve të ndryshme zhvilloheshin lojra të shumta gjimnastikore. Të gjitha
këto zbatoheshin me grupe të vegjël prej 30-40 vetësh, të ndarë sipas kategorive të nxënësve: të
vegjëlit dhe nxënësit e rritur. Nxënësit paiseshin me veshmbathje shumë të bukura dhe mjete të
reja sportive. Gjithë manifestimi mbyllej me një piramidë të bukur për atë kohë.187 Në këto
manifestime të organizuara me kujdes nga kleri ftoheshin për t`i parë edhe autoritetet
shtetërore e kishtare, prindërit e nxënësvet, etj. Kështu, manifestimi gjimnastikor i vitit 1914 u
organizua në shkollën e jezuitëve sipas mësimeve të ekspertit të ushtrisë austro-hungareze
tetarit Shtarke, nën komandën e kapitenit Zhivkoviq, që udhëhiqnin grupin e të rriturve, ndërsa
grupi i të vegjëlve udhëhiqej nga Alfons Tracki, mësues i kësaj shkolle. Sipas gazetës “Posta e
Shqipënisë”, më 17 gusht 1918, ishte organizuar një manifestim nga shkollat laike, ku programi
përmbante ushtrime gjimnastikore dhekërcime kombëtare, të cilat ishin pëlqyerjashtzakonisht
shumë.188 Historikisht ekzistonte një rivalitet i njohur midis shkollave private fetare dhe atyre
shtetërore. Kështu, Gjimnazi i Shtetit nuk pranonte kurrë që në manifestime të prinin shkollat
fetare, kurse ato fetare donin të mbanin supremacinë mbi ato shtetërore. Kjo pati edhe rezultate
pozitive, sepse nxiti frymën e garës dhe dëshirën e madhe midis shkollave për të fituar vendin e
nderit në manifestime. Drejtuesit e shkollave, filluan ta vlerësojnë akoma dhe më shumë
mësimin e edukatës fizike dhe t`i jepnin rëndësinë e duhur ushtrimeve të gjimnastikës.
Në vitin 1919 në Shkodër u formua drejtoria e përgjithshme e arsimit me personel
shqiptar dhe si drejtor i saj u emërua patrioti Luigj Gurakuqi.189Në rregulloren për shkollat
shqiptare, në gjuhën frënge, të aprovuar nga komanda e ushtrive të ndërkombëtare më 5 mars
1919, në neni 4 megjithëse sanksionohej edhe lënda e edukimit fizik, vajzat mbeteshin përsëri të
privuara. Por, krahas këtyre pengesave nuk munguan edhe përpjekje për të rritur numrin e orëve

187Ludovik

Shllaku, Shkollat klerikale, vep. e cit., f.11; Kolegja Saverjane ndër 50-vjetët e para, vep. e cit., f.12.
gjimnastikore në Shkodër”, Posta e Shqipënisë, nr.70, 17.8.1918, f.1.
189Ludovik Shllaku, “Luigj Gurakuqi si autor i teksteve shkollore”, Buletin shkencor, nr.1, Shkodër 1996, f.45.
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të lëndës së edukimit fizik. Kështu, më 3 prill 1919 mësuesi Ragip Abdyl Hoxha i drejtoi drejtorisë
së mësimit publik një letër, ku kërkonte që gjimnastika të përfshihej në programet mësimore
me 2 orë në javë.190 Kjo kërkesë kishte për qëllim që mësimi i gjimnastikës tek nxënësit e
shkollave të bëhej i detyrueshëm për të gjithë. Me që nxënësit në atë kohë ishin në moshë të
rritur, lënda e edukatës fizike në përmbajtjen e procesit mësimor përfshinte ushtrime të
ndryshme me trup të lirë, me vegla, si: doraçke (mbështetëse), shkopinj, rrathë si dhe shumë
lojra të tjera sportive popullore, ngjitje në litar, në shul hekuri (hekur), paralele, gjyle hekuri të
rënda dhe qitje me pushkë.191
Në këtë periudhë, nuk munguan edhe raste kur nënpunës së administratës apo edhe
pjestarë të personelit arsimor të shfaqnin shenja nënvleftësimi për edukatën fizike. Kështu,në
vitin 1919 kur shkolla normale zhvillonte mësimin e edukatës fizike në Fushën e Druve dhe
mësuesi po bënte mësimin me bilbil, një zyrtar policie e ndaloi ushtrimin, duke i thënë mësuesit
që të mos përdorte më bilbilin se nuk lejohej. Për këtë qëndrim të padrejtë të zyrtarit të policisë,
megjithë ndërhyrjen e drejtorisë se shkollës, prapë se prapë nuk u dha asnjë përgjigje
pozitive.192Por,neglizhencë për këtë lëndë shfaqej edhe tekdisa drejtues zyrtarë të arsimit. Kjo
vihet re nga fakti se shkolla normale e Shkodrës nuk kishte asnjë vegël gjimnastikore për të
zbatuar programin mësimor. Mësuesi i edukatës fizike, në kërkim të plotësimit të bazës
materiale, kishte gjetur në oborrin e post-telegrafës disa shtylla telefoni të lëna ne shi e në diell.
Drejtoria e shkollës iu drejtua drejtorisë së arsimit të Shkodrës që të ndërmjetësonte për
dhënien e shtyllave në fjalë. Por, pavarësisht ndërhyrjeve të vazhdueshme, kaloi një kohë e gjatë
për dhënien e materialit të kërkuar. 193 Gjithësesi, patriotët dhe mësuesit shkodranë me
përpjekjet e tyre u përpoqën ta mbajnë lart vlerën e gjimnastikësnë shkollë.
Në vitin 1919, në qytetin e Shkodrës u themelua shoqëria kulturalo-artistike dhe
sportive “Vllaznia”, e cila luajti një rol të rëndësishëm për edukimin fizik të rinisë.194 Ndërsa mbas
vitit 1920, në kuadrin e përpjekjeve për konsolidimin e shkollës dhe të arsimit shqip, vërehet një
interesim më i madh për mësimin e gjimnastikës në shkollë. Kjo pasqyrohet edhe në programin
shkollor të vitit 1921,195 ku programi i gjimnastikës është përpiluar në formë sintetike dhe
analitike. Në të përfshihen: ushtrime rreshtore, ushtrime të lira për të gjitha klasat si dhe lojra
popullore, kurse për klasat e larta përfshihen edhe gara atletike.196
Në vitin 1921 aktiviteti sportiv dhe gjimnastika filloi të merrte zhvillim lokal dhe
kombëtarë. 197 Një pjesë e anëtarëve të shoqërisë “Vllaznia” u thirrën nga shoqëria
gjimnastikoree Tiranës për të luajtur futboll dhe për të zhvilluar lojra gjimnastike, ku sportistët e
“Vllaznisë” dolën fitues.198
Në vitin 1925, Ministria e Arsimit për t`i dhënë rëndësi edukimit fizik të brezit të ri, lëshoi
një qarkore,199 e cila bënte fjalë mbi rëndësinë e gjimnastikëstek fëmijët e të rinjtë në shkollë e
jashtë saj. Pavarësisht se kjo qarkore përmbante fjalë premtuese për edukimin fizik, ndihmat
konkrete ishin të pakta. Baza materiale mungonte, prandaj kjo mbeti gjithnjë në ndërgjegjen dhe
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192Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.6. Letër e drejtorisë së shkollës normale drejtuar Drejtorisë
së Arsimit, 6.11.1919.
193Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.2. Letër e drejtorisë së shkollës normale drejtuar Drejtorisë
së Arsimit, 30.9.1919.
194AQSH, F.447, D.163, V.1919. Fletorja e mbledhjeve të parisë së shoqërisë “Vllaznia”, 16.2.1919.
195Programa Synthetike e Analitike e Shkollave Fillore, Shkodër: Shtypshkronja “Nikaj”, 1921.
196Po aty.
197“Djelmëria sportive.Mbi dobitë që sjell sporti”, Fjal e lirë, 11.8.1921.
198 “Nga Shkodra”, Shqipëri e re, nr.53, 6.11.1921, f.3.
199Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.6121. Qarkore e Ministrisë së Arsimit drejtuar Inspektorive
të Arsimit,22.5.1925.
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punën e palodhur të mësuesve që jepnin këtë lëndë në shkolla.200 Megjithatë, ajo që vihet re nga
faqet e shtypit të kohës është fakti se gjimnastika dhe sporti ishin në fokus të mendimit
intelektual.201 Tashmë ai nuk shihej më si çështje fakultative, por si një domosdoshmëri e
shkollës, rinisë dhe kombit shqiptar. Në këtë vit përpilohet gjithashtu edhe programi i edukimit
fizik, i cili megjithëse në përmbajtjen e tij nuk jepte asnjë gjë konkrete dhe sqaruese për
mësuesit, përsëri shënonte një arritje në këtë drejtim.202 Mësimi i edukimit fizik gjente vështirësi
sidomos nga mungesa e kuadrit dhe e bazës materiale, dy faktorë të rëndësishëm për zhvillimin
e kësaj lënde.203
Me rastin e festimit të 28 nëntorit 1925, drejtoria e Gjimnazit të Shtetit kishte
përzgjedhur një numër të konsiderueshëm nxënësish, të cilët së bashku me disa mësues do të
dërgoheshin në Tiranë për të marrë pjesë në ceremoninë zyrtare. Në këtë program, ata së
bashku me nxënës të tjerë të kryeqytetit, do të ekspozonin lojra gjimnastikore. Ajo që të tërheq
vëmendjen është fakti se drejtori i këtij gjimnazi, Mirash Ivanaj, tregoi një kujdes të
jashtëzakonshëm. Në një letër që i drejtonte Inspektorisë së Arsimit, me një ndjenjë të lartë
përgjegjësie, ai i kërkonte sqarime lidhur me transportin, strehimin dhe ushqimin e këtyre
sportistëve të vegjël. Meqenëse kjo ishte kompetencë e Prefekturës, Inspektoria e Arsimit iu
drejtua kësaj të fundit, duke marrë garanci të plota se transporti i tyre do të bëhej me automobil
dhe se strehimi e ushqimi i tyre do të sigurohej nga Ministria e Brendshme, e cila ishte edhe
organizatorja e festimeve të 28 nëntorit.204
Në vitin 1928, qeveria shqiptare, për të kualifikuar mësues të gjimnastikës nënshkroi një
marrëveshje me Romën dhe solli në vendin tonë instruktorë italianë. Më 17 prill 1928, Ministria
e Arsimit njoftoi prefekturën e Shkodrës se në këtë qytet do të dërgonte për drejtimin e
edukimit fizik të brezit të ri në shkollë e jasht saj instruktorin Xhulio Folegati, i cili do tëkrijonte
zyrën e tij pranë Inspektorisë së Arsimit.205
Zgjerimi dhe rritja e aktiviteteve sportive erdhi si rezultat i shtimit të vëmendjes së
shtetit shqiptar mbi edukatën fizike. Kështu, me urdhër të Ministrisë së Arsimit disa mësuesve të
prefekturave të Shqipërisë iu zhvillua një kurs për përgatitjen teorike, mbi njohjet e nevojshme
të anatomisë, fiziologjisë dhe higjenës, me qëllim që të kuptonin rëndësinë e edukatës fizike në
zhvillimin e organizmit shoqëror dhe që të kuptohej nevoja e një metodike racionale. Bashkë me
mësimet teorike u zhvilluan edhe mësime praktike sportive.Ky kurs, sipas shtypit të kohës, bëri
që mësuesit të ktheheshin në shkollat e tyre më të përgatitur si në aspektin teorik ashtu edhe në
atë praktik; me ide të qarta mbi edukatën fizike dhe rolin që ajo luante në jetën e shoqërisë. Për
200“Stërvitjet

fizike”, Revista pedagogjike, nr.12, dhjetor 1924, f.698-703.
Petro Mandi, “Mbi të mirat që fitojnë njerëzit që ushtrojnë sportin dhe përkrahja e qeverisë”, Bisedimet, nr.3,
22.2.1925, f.3; Petro Mandi, “Sporti në Shqipëri është lënë pas dore. Mos ngritja e shoqërive sportive bën që rinia të
kaloi kohën kot e në mënyrë të dënueshme”, Bisedimet, nr.4, 1.3.1925, f.2-3; Petro Mandi, “Në vende të huaja
organziohen kampionate kombëtare sportive, olimpiada, etj., kurse në Shqipëri jo. Duhet që edhe qeveria të mare
201

masa për të organizuar klubet sportive e të kampionateve”, Bisedimet, nr.9, 5.4.1925, f.3; Veseli, “Rëndësi
e sportit për njeriun”, Shqipëri e re, nr.223, 7.6.1925, f.1; Petro Mandi, “Në Shqipëri sporti po ecën shpejt”,
Bisedimet, nr.30, 5.9.1925, f.2; “Shkodra e sporti. Për zhvillimin e sportit në Shkodër”, Gazeta e sportit, nr.1,
30.10.1925, f.4; Petro Mandi, “Ushtrimi i sportit në Shqipëri po ecën përpara”, Bisedimet, nr.37, 31.10.1925, f.3;
“Paradë e madhe në kryeqytet.Me 28 nandor. Njoftim mbi parade e madhe në Tiranë nga grupi sportive “Zogu” për 28
nandorin”, Gazeta e sportit, nr.1, 30.10.1925, f.2; “Mitingu sportiv në Tiranë. Për shkak të kohës së keqe përfaqësuesit
e Shkodrës nuk shkuan në Tiranë”, Gazeta e sportit, nr.2, 4.12.1925, f.2.
202Anton Mazrreku, “Zhvillimi historikisht i sportit në Shqipëri e në botë”, Shqipnija, nr.15, 2.10.1926, f.4; nr.17,
9.11.1926, f.4.
203 Petro Mandi, “Fizkultura dhe sportet në Shqipni mund të marrin një hov në rini në rast se përkrahen nga qeveria”,
Bisedimet, nr.6, 15.3.1925, f.2.
204 Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.56/2.Letër e drejtorit të Gjimnazit të Shtetit Mirash Ivanaj
për Inspektorinë e Arsimit, 18.11.1925.
205Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.1120. Qarkore e Ministrisë së Arsimit drejtuar Inspektorisë
së Arsimit në Shkodër, 17.4.928.
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këtë, qeveria shqiptare vendosi që në qendrën e çdo nënprefekture të hapej nga një kënd
sportiv. Një ndihmesë të madhe në këtë drejtim dha profesori italian Giuseppe Vitali.206
Me ardhjen e instruktorëve italianë në vendin tonë do të formohet organizata Enti
Kombëtar “Djemënia Shqiptare”, e cila do të drejtoi lëvizjen fizkulturalo-sportive dhe
paraushtarake.207 Në udhëheqjen e saj qëndronin instruktorët italianë, të cilët formuan degët e
saj në çdo qytet të Shqipërisë. Menjëherë instruktorët italianë filluan punën e tyre dhe përpiluan
programet e mësimit të edukimit fizik të vitit 1928-1929.
Kryeinspektori italian i edukimit fizik në Shkodër Xhulio Folegati, sapo mori në dorë
drejtimin e fizkulturës e sportit në qytetin e Shkodrës, u dërgoi një shkresë drejtorive të
shkollave të qytetit, me anën e së cilës ftonte në një mbledhje mësuesit që jepnin lëndën e
edukimit fizik.208 Nga kjo mbledhje mësuesit shqiptar dolën të pakënaqur. Kjo sepse që në
mbledhjen e parë u duk anësia e instruktorit italian Folegati në drejtim të shkollave private
fetare.209 Madje, disa mësues, duke parë qëndrimin e tij në drejtim të shkollave shtetërore,
filluan ta shfaqnin haptazi pakënaqësinë e tyre kundër instruktorit italian. Ndërsa ky i fundit,
duke vërejtur qëndrimin e mësuesve shkodranë, i shkroi Ministrisë së Arsimit për respektin e
pakët që shkollat shtetërore kishin ndaj tij.210 Por Ministria e Arsimit, e cila ishte në dijeni të
mosmarrëveshjes që kishin disa mësues me kryeinstruktorin italian, me anë të një shkrese i
kërkoi drejtorive të shkollave të qytetit të Shkodrës që ta ndihmonin atë në drejtim të punës së
edukimit fizik ndër shkolla.211
Më 30 qershor 1928 u bë prova e parë e manifestimit të përbashkët të tre shkollave të
mesme të Shkodrës. Ndërsa manifestimi zyrtar do të zhvillohej më 1 korrik 1928. Në çastin kur
po fillonte prova e manifestimit, instruktori italian, Folegati, kërkoi të vinte në krye të parakalimit
shkollën e Jezuitëve. Kjo u kundërshtua nga nxënësit e Gjimnazit Shtetëror, të cilët nuk pranuan
të ecin në parakalim.212 Ky veprim ngjalli pakënaqësi të madhe, diskutime dhe kundërshtime. I
frikësuar se mos situata precipitonte, kryeinstruktori italian u gjet ngushtë, u trëmb dhe
menjëherë urdhëroi shkollën jezuite të dilte në fund, duke lënë para Gjimnazin e Shtetit. Krahas
kësaj, nxënësit e shkollës së jezuitëve kishin përgatitur disa ushtrime të posaçme për
manifestim, të cilat u kundërshtuan dhe u anulluan. Me këtë rast nxënësit e Gjimnazit fituan të
drejtën e mbylljes së manifestimit me piramidë të posaçme. Kjo e qetësoi deri diku situatën.
Ndërsa më 1 korrik 1928, u zhvillua i pari manifestim i të gjithë shkollave të mesme. Secila
shkollë i ekzekutoi ushtrimet më vete, me bandë dhe mbyllja u bë me piramidë nga Gjimnazi i
Shtetit.Megjithatë, pakënaqësia e mësuesve shqiptar ishte shumë e madhe. Kjo edhe për shkak
se instruktori italian mendonte se këta mësues duhet t`i kishte nën vete, mbasi ata nuk ishin
specialistë të kësaj lënde. Kontradiktat me instruktorin italian erdhën duke u ashpërsuar. Ai i
akuzoi mësuesit shqiptar se ata nuk ishin të aftë të jepnin mësim dhe kërkoi nga Ministria e
Arsimit që të hapeshin kurse. Në këtë kuadër, por edhe për të përmbushur nevojat e vendit, më
1 gusht 1928 Ministria e Arsimit lëshoi një qarkore ku njoftoi se më 25 gusht, me qëllim që të
zhvillohej sistematikisht mësimi i edukatës fizike, pranë çdo qendre të prefekturave do të
206“Edukata

fizike”, Demokratia, nr.172, 15.9.1928, f.3.
Mbretnija Shqiptare, Kryesia e Këshillit Ministruer, Dekret-Ligjet për 1.Themelimin e Entit Kombtar “Djelminia
Shqiptare”, 2.Themelimin, formimin, funksionimin dhe thirrjen e Milicisë Paraushtarake, 3.Organizimin dhe
funskionimin e stërvitjeve paraushtarake, Tiranë: Shtypshkronja “Tirana”, 1930, f.5-27.
208Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.104. Shkresë e kryeinspektorit të edukimit fizik Xhulio
Folegati drejtuar drejtorive të shkollave në Shkodër,1.6.1928.
209 Enver Bushati, “Aspekte të edukimit fizik në vendin tonë para çlirimit”, art. i cit., f.191.
210Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.1120/VII. Shkresë e kryeinspektorit të edukimit fizik Xhulio
Folegati drejtuar Ministrisë së Arsimit, 2.5.1928.
211Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.1120/114. Shkresë e Ministrisë së Arsimit drejtuar
drejtorive të shkollave të qytetit të Shkodrës,19.6.1928.
212“Rilindja e djelmënisë shqiptare. Në të gjitha qendrat arsimore në Shqipëri organizohen parade me rastin e mbylljes
së vitit shkollor”, Gazeta shqiptare, nr.163, 10.7.1928, f.1.
207
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hapejnga një kurs, që do të drejtohej nga instruktorët italianë.213Ai do të zgjasterreth dy javë dhe
të gjithë mësuesit e edukimit fizik ishin të detyruar që të merrnin pjesë. Nga prefektura e
Shkodrës në kurs morën pjesë 43 mësues.Ndërsa shkolla fillore e motrave stigmatike nuk dërgoi
asnjë mësues në këtë kurs, me justifikim se nuk kishte mësuese civile për të ndjekur kursin e
gjimnastikës.214
Në kuadër të aktiviteteve të ndryshme sportive që u organizuan në vitin 1928-1929, nuk
munguan edhe shfaqjet gjimnastikore.215
Gjatë kësaj periudhe mësuesit e edukimit fizik bënë përpjekje në drejtim të shtimit të
materialeve e terreneve sportive. Ata ia imponuan këtë edhe Entit Kombëtar “Djelmënia
Shqiptare”dhe kryeinstruktorit të ri të edukimit fizik Giovani Xanki.216Mësuesit shkodranë me
ardhjen e Xankit mendonin se mosmarrëveshjet do të zhdukeshin. Por nuk ndodhi ajo që pritej.
Edhe instruktori i ri shumë shpejt ra në kontradikta me mësuesit e edukatës fizike. Kjo u vu re
edhe në një konferencë që u organizua më 8 prill 1929,me temën “Edukata fizike rrokull
shekujve”, ku një pjesë e mësuesve shkodranë mungoi. Kjo ngjalli një pakënaqësi të madhe, e
cila u shoqërua me një shkresë drejtuar shkollës së Parrucës ku kërkohej që mësuesve që nuk
morën pjesë në konferencë t`u tërhiqej vërejtje.217Por drejtoria e shkollës mbajti një qëndrim
korrekt dhe patriotik. Sipas saj fajin kryesor e kishte vetë kryeinstruktori i edukatës fizike. Kjo për
gabimin që kishte bërë edhe njëherë tjetër, duke grishur mësuesit dhe duke mos u paraqitur
vetë në mbledhje.218 Për këtë arsye, mësuesit shkodranë kishin plotësisht të drejtë. Ky qëndrim
tregon për seriozitetin dhe nivelin e lartë të formimit profesional e patriotik që mësuesit e
shkollave shqiptare kishin në këtë periudhë. Vendosmëria e mbrojtjes së mësuesve nga ana e
drejtorisë së shkollës së Parrucës e revoltoi shumë kryeinstruktorin italian. Ai e kërcënoi
drejtorinë duke iu drejtuar me një shkresë ku thuhej: “Të jeni më të matur tani e mbrapa në
përgjigjen që jepni. Në rast se përsëritet, do të shkaktoni ndonjë vërejtje të rëndë”.219
Në vitin 1928-1929, në Romë u dërgua nga një student për çdo prefekturë për t`u
pregatitur si mësues të edukimit fizik. Në këtë periudhë mësuesit që merreshin vetëm me
fizkulturë ishin shumë të pakët. Zakonisht ata zhvillonin mësimin e lëndëve të tjera dhe për më
tepër fizkulturën e krejt shkollës. Në raportin e inspektoratit të qendrës së edukatës fizike për
vitin 1929-1930, shkruhet se numri i mësuesve që zhvillonin këtë lëndë në Shqipëri ishte 192
veta.220Nga këta mësues pjesa më e madhe zhvillonte mësim në shkollat fillore dhe nga njëherë
edhe në shkollë të mesme.
Manifestimi gjimnastikor që u organizua në vitin 1929 u propagandua me shpallje nëpër
qytet, me fletushka të vogla, me programe dhe u organizua më mirë se ai i mëparshmi. Kjo bëri
që instruktorët italianë, të tregoheshin më pragmatistë. Ata duke parë vullnetin dhe
këmbënguljen e rinisë dhe të mësuesve të fizkulturës për të organizuar të tilla manifestime apo
aftësitë organizuese të mësuesve vendas, që të mos demaskoheshin plotësisht përpara opinionit
shqiptar, filluan të bashkëpunojnë në hartimin e programeve, në ushtrimet dhe në organizimin e
213Muzeu

i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.11/220. Qarkore e Ministrisë së Arsimit drejtuar drejtorive
të shkollave, 1.8.1928
214Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.Nr. 119/1. Letër e shkollës së motrave stigmatine drejtuar
Inspektorisë së Arsimit, 6.9.1928.
215 Anton Mazreku, “Lëvizjet sportive në qytetet e Shqipërisë”, Gazeta e Korçës, nr.548, 13.10.1928, f.2.
216Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.35, Shkresë e mësuesve të edukimit fizik drejtuar
kryeinstruktorit italian Giovani Xanki, 11.3.1929.
217Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.74. Letër e kryeinspektorit italian të edukimit fizik drejtuar
shkollës së Parrucës, 11.4.1929.
218Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.73. Letër e drejtorisë së shkollës së Parrucës drejtuar
kryeinspektorit italian të edukimit fizik, 11.4.1929.
219Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.75. Letër e kryeinspektorit italian të edukimit fizik drejtuar
shkollës së Parrucës,16.4.1929.
220AQSH, F.Ministria e Arsimit, D.20, V.1930, fl.15. Raport i inspektoratit të qendrës së edukatës fizike për Ministrinë e
Arsimit.
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këtyre manifestimeve. Në këtë mënyrë ata futnin në kontrollin e vet këtë aktivitet të
rëndësishëm të rinisë shkollore.
Manifestimeve shkollore i kushtohej një rëndësi dhe vëmendje e madhe nga ana e
shkollave. Kjo tregohet edhe nga libri i vendimeve të këshillit pedagogjik të Gjimnazit të Shtetit,
ku shkruhet: “Më 9 qershor 1929 në fushën e sportit u zhvillua manifestimi i shkollave. Nxënësit
e shkollave shtetërore u treguan shumë të zotët. Ato dolën të parët në ushtrime, të parët në
urdhërsjellëse (stafeta) dhe të parët në tërheqjen e litarit. Fituan të gjithë vendet e para në
atletikë, fituan kupën e argjentë. U treguan trima në luftime me shpatë. Të përgëzohet prof.Taip
Shkodra”.221 Nga këto manifestime filloi të rritet interesi i drejtorive të shkollave në lidhje me
zhvillimin fizik jo vetëm të nxënësve meshkuj por edhe të nxënëseve. Në manifestimet e vitit
1929 karakteristikë e posaçme qe pjesëmarrja edhe e femrave myslimane. Angazhimi dhe
pjesmarrja e vajzave në aktivitetet sportive ishte një risi tjetër e kësaj periudhe.Kjo, për shkak të
ekzistencës së një mentaliteti konservator, i cili ishte pengesë kryesore. Megjithatë, me rastin e
organizimit të një parade të batalioneve të paraushtarakëve më 15 shtator, Ministria e Arsimit
kërkoi nga Prefektura e Shkodrës që të përzgjidhte disa vajza të moshës 15-18 vjeç. Ato duhet të
përgatiteshin dhe të ishin të spikatura në lojrat gjimnastikore. Për evidentimin e tyre, duhej
bashkëpunuar me drejtoritë e shkollave dhe mësuesit e edukimit fizik. Sipas planit, ato duhet të
ishin në Tiranë rreth datës 8 shtator, të paisura me fustane të zinj. Strehimi dhe ushqimi i tyre
përgjatë një jave do të sigurohej nga Enti Kombëtar “Djelmnia Shqiptare”. 222 Në fletoren
kronikale të drejtorisë së Gjimnazit të Shtetit theksohet me forcë dhe vlerësohet pjesëmarrja në
manifestim e të gjithë shkollave dhe kritikohet ashpër shkolla stigmatine që nuk mori pjesë.
Instruktorët italianë të edukimit fizik i kishin bindur drejtuesit e Ministrisë së Arsimit se
pionierët dhe organizatorët e manifestimeve që bëheshin nga shkollat tona ishte frut i punës
tyre. Kjo vihet re edhe nga një qarkore e Ministrisë së Arsimit e datës 12 tetor 1929, që flet për
punën e mirë të organizimit të mësimit dhe të manifestimeve shkollore nga ana e krye
instruktorëve italianë, duke mos përmendur aspak punën e madhe dhe frytdhënëse që bënin
mësuesit shqiptarë të edukatës fizike. Sipas kësaj qarkoreje “Me rastin e fillimit të vitit shkollor
porositen inspektorët dhe drejtuesit e shkollave që t`i japin randësi ma të madhe edukatës fizike
që po hyn në vitin e dytë të organizimit të saj me anë të veprës së lavdueshme të
kryeinstruiktorëve italianë”.223Kjo e shtoi akoma dhe më shumë pakënaqësinë e instruktorëve
shqiptarë ndaj atyre italianë. Si rezultat edhe kontradiktat në midis shkollave për të zënë vendin
e parë u bënë edhe më të mëdha. Mësuesit shqiptarë filluan mos t`ua kenë frikën instruktorëve
italianë kur ata mbronin të drejtat e shkollave private. Kjo u vu re në vitin 1930 me rastin e një
parakalimi që do të bëhej në qytet nga nxënësite shkollave, kur pedagogu i Gjimnazit të Shtetit
Taip Shkodra kundërshtoi edhe njëherë mënyrën e vendosjes së shkollave për parakalim. Kjo
sepse instruktori italian, për të hapur parakalimin kishte vendosur shkollën jezuite.224
Për çdo vit shkollor manifestimet filluan të bëhen edhe më tërheqëse. Në programin e
vitit 1930 manifestimi ndahej në tre pjesë.
Mungesa e mësuesve të edukimit fizik vazhdoi të mbetej një problem shqetësues për
institucionet arsimore në Shkodër. Kështu, në vitin 1930, në shkollën e mesme industriale të
Shkodrës, e cila kishte në programin e saj 2 orë në javë edukatë fizike, nuk kishte mësues, për
shkak se mësuesit e tjerë, Taip Shkodra e Simon Prendi, ishin të ngarkuar me më shumë orë se sa
duhej. Atëherepër dhënien e mësimit të edukatës fizike në këtë shkollë u ngarkua mësuesi i
fillores Ragip Abdyl Hoxha.Me qëllim që mësimi i edukatës fizike të zhvillohej sistematikisht,
221Faik

Luli & Xhevat Repishti, Gjimnazi i Shtetit Shkodër (1922-1971), Shkodër: 1972, f.123.
i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.1966/54.Qarkore e Ministrisë së Arsimit për Prefekturën e
Shkodrës, 8.7.1929.
223Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.103.Qarkore e Ministrisë së Arsimit, 12.10.1929.
224Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.47.Letër e Inspektorisë së Arsimit për Ministrinë e Arsimit,
1.12.1930.
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Ministria e Arsimit urdhëroi që në çdo qendër prefekture të hapej nga një kurs njëzet ditorë.
Përzgjedhja e mësuesve që do të trajnoheshin do të bëhej në raport me nevojat që kishte.
Kështu, sipas qarkores në fjalë, çdo shkollë e prefekturës duhet të dërgonte nga tre mësues, ato
të nënprefekturave nga dy, ndërsa shkollat e fshatrave që kishin një numër të konsiderueshëm
nxënësish nga një mësues.225 Ky trajnim që do të zhvillohej nga data 1-20 shtator, ishte një kurs
bazë, i thjeshtë dhe i domosdoshëm për mësuesit. Ai do t`i pajiste ata me elementët themelorë
të zhvillimit të edukatës fizike në shkolla, të cilët mbështeteshin në metodat bashkëkohore të
pedagogjisë. Sigurisht, që organizatorët e këtij kursi ishin të bindur se ai nuk mund të plotësonte
nevojat që kishin shkollat shqiptare. Por, kualifikimi i përvitshëm ishte një proces i cili do të rriste
nivelin e mësuesve.226Këta mësues, me gjithë vullnetin e mirë të tyre dhe dashurinë e madhe që
kishin për profesionin, kishin boshllëqe të mëdha profesionale në drejtim të mësimit të edukatës
fizike. Kjo vihet re edhe nga artikujt me karakter informues, pedagogjik e didaktik që u botuan
lidhur me rëndësinë e sportit dhe gjimnastikës.227 Gjithësesi, ajo që vihet re është se nxënësit
dhe shkollat e qytetit të Shkodrës, në çdo fund viti akademik nuk munguan të organizojnë
aktivitete gjimnastikore. Këto aktivitete injektuan tek të rinjtë shkodranë shpirtin e garës,
dashurinë dhe pasionin për sportin.228
Aktivitetet sportive dhe gjimnastikore shënuan një hov si nga ana cilësore ashtu dhe në
aspektin sasiorë. Shkalla e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë që kishte gjimnastika në jetën e njeriut
vihet re edhe nga artikujt e botuar, titujt dhe problematikat e trajtuara.229
Me ardhjen e studentëve të shqiptarë nga Italia dhe Vjena, të cilët ishin pajisur me
njohuritë bashkëkohore të edukimit fizik, sporti dhe gjimnastika në veçanti mori zhvillim akoma
dhe më të madh.Në Shkodër erdhi mësuesi Luigj Shala, i cili kontribuoi jashtzakonisht shumë për
edukatën fizike. Megjithatë, duhet theksuar se përpjekjet e tyre në shkolla hasën shumë
pengesa. Kjo për shkak se instruktorët italianë filluan të xhelozojnë ndaj përgatitjes së tyre
profesionale, dashurisë që ata kishin për zhvillimin fizik dhe sportiv të nxënësve. Respekti dhe
kredia e mësuesve shqiptarë filloi të rritej. Kjo sepse ata hynë menjëherë në brendi të punës dhe
kuptuan qëllimet e fshehta të instruktorëve italianë.230 Mësuesit shqiptarë të edukimit fizik
filluan që të mos u bindeshin urdhërave të tyre. Ndërsa instruktorët italianë,për të qenë të lirë të
vepronin si të donin vetë, i propozuan qeverisë shqiptare që në disa nënprefektura të hapeshin
zyra për drejtimin e fizkulturës dhe të sportit. Kështu, ata kërkonin të evitonin pengesat që
instruktorët shqiptarë do t`u nxirrnin në punën e tyre të përditshme. Nuk ishte e rastit që
instruktori i palodhur Luigj Shala për drejtimin e fizkulturës u transferua në Lezhë.

225“Kursi

i edukatës fizike.Për mësuesit që e japin këtë lëndë”, Gazeta e Korçës, nr.1033, 24.6.1930, f.2; Aqif Domini,
“Kurs i veçantë për edukatën fizike në Shkollën Normale.Mbi nevojën dhe mënyrën e funksionimit të kursit”, Vullneti i
Arbërisë, nr.15, 27.6.1930, f.2.
226Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.193/146.Qarkore e Ministrisë së Arsimit për Inspektoritë e
Arsimit, 14.6.1930.
227M.Vokshi, “Randësija që ka edukata fizike në formimin e ndërgjegjes kombëtare”, Gazeta shqiptare, nr.124,
25.5.1930, f.1-2; Aqif Domini, “Edukata Fizike dhe Shkolla Normale. Mbi rëndësinë e zhvillimit të edukatës fizike në
shkollë”, Vullneti i Arbërisë, nr.14, 26.6.1930, f.3; Aqif Domini, “Edukata fizike e mësuesi”, Vullneti i Arbërisë, nr.19,
2.7.1930, f.3; Athleti, “Sportin ta kemi nji fill e jo nji mjet. Mbi rritjen e cilësisë sportive”, Vullneti i popullit, nr.97,
3.8.1930, f.1; “Sporti femëror në Shqipëri.Mbi edukimin fizik e sportive të vajzave”, Shqiptarja, nr.9, 1.12.1930, f.190.
228“Manifestimet e edukatës fizike në Shkodër”, Vullneti i popullit, nr.322, 13.5.1931, f.3;“Manifestimi sportiv i
shkollave në Shkodër”, Shqipëria e re, nr.470, 27.5.1931, f.4.
229“Organizimi i sportit.Një shpallje e Izedin Beshirit.Qarkore, drejtuar instruktorëve të edukatës fizike dhe shoqërive
të ndryshme sportive në Shqipëri nga presidenti i Federatës Sportive Kombëtare të Shqipërisë, deputeti Izedin
Beshiri”, Gazeta shqiptare, nr.45, 21.2.1931, f.1; “Zhvillimi i sportit në Shqipëri”, Vullneti i popullit, nr.288, 1.3.1931,
f.1; Vasil Xhaxhçka, “Sporti, shëndeti dhe karakteri”, Ora, nr.408, 26.6.1931, f.3; “Sporti e breznia e ardhshme.Sporti e
fizkultura si mjete edukate e zhvillojnë, e lartësojnë dhe e zbukurojnë jetën e njeriut”, Hylli i Dritës, nr.7-8, korrikgusht, 1931, f.376-385.
230 Iljaz Gogaj, Ndërhyrja arsimore italiane në Shqipëri dhe qëndresa kundër saj, Tiranë: 8 Nëntori, 1980, f.86.
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Por pavarësisht tentativave të tyre për të kontrolluar situatën, instruktorët italianë nuk
mundën të pengonin plotësisht zhvillimin intelektual e fizik të rinisë shkodrane.231 Me kalimin e
kohës mësuesit shqiptarë të edukimit fizik filluan të kërkonin liri të plotë pune dhe shprehën
gadishmërinë e tyre për të bërë punën e instruktorëve italianë nëpër prefekturat përkatëse.
Më 26 maj 1933, Prefektura e Shkodrës, njoftoi të gjitha zyrat e administratës se në
datën 28 maj në fushën e sportit do të organizohej një manifestim gjimnastikor nga nxënësit e
shkollave. Ajo kërkoi që të gjith nënpunësit e shtetit të ishin të pranishëm në orën 16:45. Sipas
programit, në orën 16:50 do të këndohej Hymni Mbretëror, në 16:52 do të mbahej një fjalim nga
zëv.Prefekti i Shkodrës dhe më pas do të fillonte programi i ushtrimeve gjimanstiko-sportive.232
Në këtë manifestim do të merrnin pjesë edhe disa nxënës të shkollës industriale, të cilët
do të luanin pjesë të ndryshme muzikore, për nder të këtij evenimenti. 233 Manifestimet
gjimnastikore që u zhvilluan me rastin e mbylljes së vitit shkollor treguan se rinia shkollore e
qytetit të Shkodrës kishte përparuar në mënyrë të shkëlqyeshme në drejtim të përvetësimit të
metodave të reja sportive. Kjo vihet re edhe nga një letër që Kryeinspektori i Edukatës Fizike të
Entit Kombëtar “Djelmnia Shqiptare” prof.Bruno Ratti i dërgoi drejtorëve të Gjimnazit të Shtetit,
Shkollës Profesionale dhe Shkollës Plotore “Skanderbeg”, ku pasi vinte në pah këto arritje,
falenderonte stafin e mësuesve për kontributin që ata kishin dhënë.234
Në vitin 1934, në qytetin e Shkodrës u emrua si inspektor i fizkulturës Menduh Agolli,
duke zëvendësuar kryeinstruktorin italian Rati. Kjo shënoi një hap të rëndësishëm, pasi krijoi
hapësirat e nevojshme për shtimin e mësuesve shqiptarë nëpër shkolla.Si rezultat, gjatë kësaj
periudhe u ndërtuan kënde sportive dhe u plotësuan deri diku me materiale e vegla sportive, të
cilat lehtësuan zbatimin me sukses të mësimit të edukatës fizike në shkollat ekzistuese. Ky
aktivitet erdhi duke u rritur nga viti në vit. Shtimi i mësuesve të rinj që kryen shkollat për këtë
qëllim, dashuria për profesionin dhe ndërgjegja kombëtare epatriotike e mësuesve të edukatës
fizike në Shkodër, bëri që shkollat të bëhen qendra të rëndësishme për gjithë aktivitetet
sportive.235
Në manifestimin e organizuar më 30 qershor 1935, sipas një raporti të inspektorit të
arsimit, merrnin pjesë rreth 100 të ftuar, funksionarë të lartë të administratës. Ndërsa populli, e
sidomos gratë, ishin aq të shumtë saqë fusha ku zhvillohej aktiviteti sportiv rrethohej nga të
katër anët.236
Rëndësi që gjimnastika dhe sporti mori në këtë periudhë vihet re edhe nga artikuj e
shtypit. Aktiviteti fizik tashmë shihej si një mjet i domosdoshëm për edukimin e rinisë shqiptare,
për ta mbajtur atë larg veseve dhe dukurive negative të kohës.237

231“Intelektualët,

sporti dhe kultura.Mbi rëndësinë e zhvillimit të sportit”, Ora, nr.619, 27.8.1932, f.3.
F.347.BSh, D.230, V.1933, fl.1. Letër e Prefekturës së Shkodrës drejtuar administratës lokale, 26.5.1933.
233Po aty, fl.2, Letër e Kryetarit të Bashkisë Zejnel Prodani për drejtorinë e shkollës industriale, 27.5.1933.
234Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.17/17.Letër e Kryeinspektorit të Edukatës Fizike të Entit
Kombëtar “Djelmnia Shqiptare” prof.Bruno Ratti për drejtorët e Gjimnazit të Shtetit, Shkollës Profesionale dhe
Shkollës Plotore “Skanderbeg” në Shkodër, 31.5.1933.
235“Manifestime të shkëlqyeshme të shkollave ndër krahinat Shkodër, Korçë, Durrës, Elbasan dhe Pogradec”, Besa,
nr.860, 29.5.1934, f.4; “Manifestime të shkëlqyeshme të shkollave u zhvilluan përpara autoriteteve dhe popullit (2000
nxënës dhe nxënëse kishin marrë pjesë në manifestime)”, Vatra, nr.187, 29.5.1934, f.1,4; “Manifestimi i Djelmnisë.
Manifestim gjimnastikor i nxënësve të Shkodrës”, Gazeta shqiptare, nr.128, 29.5.1934, f.1; “Zhvillimi i manifestimeve
ndër krahina me rastin e përfundimit të vitit shkollor”, Vatra sportive, nr.5, 1.6.1934, f.2.
236AQSH, F.368, D.24, V.1935, fl.1.Raport i inspektorit të arsimit të Shkodrës për Ministrinë e Arsimit, 3.7.1935.
237 Musa E.Tafa, “Edukata fizike në periudhën e parë të shkollës fillore (rendi I,II,III,)”, Sporti shqiptar, nr.7, 18.1.1936,
f.4; “Sporti mjet morali”, Sporti shqiptar, nr.12, 22.2.1936, f.1; Luigj Shala, “Si duhet mësue marshimi gjimnastikor”,
Sporti shqiptar, nr.12, 22.2.1936, f.1; Q.Shehu, “Rueni shëndetin: merruni me ushtrime fizike dhe largohuni nga
vendet e mbyllura dhe nga pijet alkolike”, Sporti shqiptar, nr.12, 22.2.1936, f.3; Aqif Domini, “Gjimnastika në popull e
si ushtrim trupor”,Sporti shqiptar, nr.12, 22.2.1936, f.3; Rexhep Krasniqi, “Sporti nji faktor kultural me randësi”,Sporti
shqiptar, nr.15, 14.3.1936, f.1.
232AQSH,
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Në artikullin “Rëndësia e edukatës fizike nëpër shkollat femnore”, veterati i sportit
shqiptar Avni Zajmi pasi merr në shqyrtim futjen dhe masivizimin e edukatës fizike në disa shtete
ballkanike dhe europiane, shtron nevojën e praktikimit të saj edhe në shkollat femërore.238
Ndërsa problemi i edukatës fizike në vendin tonë, më shumë se sa një çështje financiare, sipas
mjeshtrit të njohur Eqrem Stërmasi, ishte një çështje oraganizimi dhe disipline sportive.239
Me qëllim për të evituar të nxehtin e muajit qershor, më 6 mars 1936 Inspektoria e
Arsimit i kërkoi Ministrisë që ndryshe nga vitet e tjera manifestimi gjimnastikor në qytetin e
Shkodrës të zhvillohej në muajin maj.240Megjithë vështirësitë e mëdha financiare, manifestimi
gjimnastikor, ishte preokupimi kryesor i Inspektorisë së Arsimit. Ky aktivitet vjetor, në të cilin
merrnin pjesë nxënësit e të gjitha shkollave, përbënte edhe aktivitetin përmbyllës së vitit
shkollorë, duke u kthyer kështu në një eveniment artistiko-sportiv për mbarë qytetin. Prandaj,
mbështetja financiare për këtë aktivitet ishte një nevojë e domosdoshme.241 Më 5 maj 1936, me
qëllim për të riparuar fushën sportive dhe për të ndërtuar një tribunë për autoritetet e
administratës lokale, Inspektoria e Arsimit i kërkoi autorizim ministrisë për të shpenzuar 1250
f.ari. Ky investim, sipas saj, do ta shndërronte këtë fushë në një terren të vërtetë sportiv, në
përputhje me standardet bashkëkohore. Një gjë e tillë ishte tejmase e nevojshme, jo vetëm për
të përmbushur nevojat e domosdoshme, por edhe për një qytet kufitar si Shkodra.242
Një nga manifestimet që ka krijuar konfliktmidis drejtuesve të shkollave, Inspektorisë së
Arsimit dhe të Prefekturës është manifestimi i vitit 1936. Konflikti u krijua më tepër për çështje
fetare, sepse koinçidoi zhvillimi i manifestimit me datën e ardhjes së gjeneralit françeskan në
Shkodër.243 Manifestimi i këtij viti ishte vendosur të zhvillohej më 24 maj 1936, por dita dhe ora
rastisi me atë të ardhjes së gjeneralit françeskan De Bello. Për këtë arsye prefekti vendosi që të
shtyhej manifestimi ose që ai të bëhej paradreke. Ndërsa Inspektoria e Arsimit protestoi
energjikisht në Ministri për vendimin e prefektit. Edhe drejtoria e Gjimnazit kërkoi me insistim
nga Ministria sqarim, përse prefektura kishte lajmëruar që manifestimi do të bëhej në orën 9 të
datës 24 maj 1936. Por këto protesta nuk u morën parasysh nga Ministria e Arsimit. Megjithatë,
manifestimi gjimnastikor që u zhvillua nga nxënësit e shkollave la një përshtypje të madhe tek të
gjith qytetarët shkodranë. Inspektori i Arsimit, prof.Aqif Domini, i cili ishte një nga figurat e
njohura të sportit shqiptar dhe hartues i disa librave me karakter pedagogjik mbi edukatën fizike,
i drejtoi një falenderim të veçantë drejtorive të shkollave. Ai vinte në pah se niveli i lartë i
përgatitjes së nxënësve shkodranë ishte një tregues i qartë për rolin e shkollës shqiptare, e cila
synonte që krahas mëkimit të tyre me frymën kombëtare, t`i edukonte ata edhe në drejtim të
kulturës fizike. Kjo, sipas tij, do të kultivonte burra dhe gra të shëndetshëm, të cilët pasi të
krijonin familjet e tyre do të ishin baza sociale për rritjen e vitalitetit të kombit shqiptar. Një
kontribut të veçantë, për të cilin meritonin falenderimin e mirënjohjen e mbarë popullit, në këtë
rast kishin mësuesit e edukatës fizike. Megjithëse në kushte tej mase të vështira, roli i tyre ishte i
pazëvendësueshëm në organizimin e këtij manifestimi.244 Ky vlerësim pozitiv i prof.Aqif Dominit,
u pasqyrua edhe në raportin që iu dërgua Ministrisë së Arsimit. Madje, ai u shoqërua me një
përshkrim të detajuar analitik me karakter gazetaresk dhe me fotografi të shumta nga
manifestimi gjimnastikor, të cilat i sugjeroheshin Ministrisë së Arsimit, që t`i botonte tek gazeta
238Avni

Zajmi, “Rëndësia e edukatës fizike nëpër shkollat femnore”, Sporti shqiptar, nr.9, 1.2.1936, f.3.
Stërmasi, “Problemi i edukatës fizike”, Sporti shqiptar, nr.16, 21.3.1936, f.1.
240Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.48.Letër e Inspektorisë së Arsimit për Ministrinë e Arsimit,
6.3.1936.
241Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.48/12.Letër e Inspektorisë së Arsimit për Ministrinë e
Arsimit, 8.5.1936.
242Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.45/6.Letër e Inspektorisë së Arsimit për Ministrinë e
Arsimit, 5.5.1936.
243 Enver Bushati, “Aspekte të edukimit fizik në vendin tonë para çlirimit”, art. i cit., f.193.
244Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.4817.Letër e Inspektorisë së Arsimit për drejtoritë e
shkollave, 16.5.1936.
239Eqrem
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“Sporti Shqiptar”. Në fund të këtij raporti, aktiviteti në fjalë konsiderohej si një spektakël i
vërtetë, ku shkallët dhe fushat ishin të mbushura plot dhe të rrethuar nga spektatorë. Këta të
fundit, të mahnitur nga ushtrimet fizike, kishin ngelur të entuziazmuar, duke e shprehur me
brohorima në mbështetje të nxënësve të talentuar.245
Sipas gazetës “Sporti shqiptar” palestra e Gjimnazit të Shtetit ishte kthyer në model
kombëtar dhe ndërkombëtar. Fotografi të kësaj palestre ishin botuar edhe nga shtypi i huaj.
Sipas gazetës, një meritë për këtë arritje, kishte drejtori i Gjimnazit prof.Anton Deda dhe
instruktori i edukatës fizike, Irfan Tërshana.246 Por kulmin e organizimit të aktiviteteve sportive,
Gjimnazi i Shtetit e arriti me ardhjen e prof.Alush Lleshanakut. Ky ishte një emër i njohur në
mbarë vendin, i shkolluar në Vjenë ai gëzonte një përgatitje fizike dhe teorike të nivelit europian.
Menjëherë pasi ishte emëruar në Gjimnaz ai kishte mbledhur klasat dhe kishte krijuar këshillat
sportive, të cilat kishin nga një kryetar dhe dy nënkryetarë. Ata do të kujdeseshin për jetën
sportive të çdo klase, për nevojat dhe dëshirat që nxënësit do të kishin gjatë vitit shkollorë.
Synimi i këtij organizimi ishte përgatitja për kampionatin ndërmjet klasave, i cili përfshinte të
gjitha lojërat sportive që luheshin në gjimnazet e Evopës.247
Si rezultat i rritjes së aktivitetit sportiv, në shkollat e qytetit të Shkodrës nuk mungoi
iniciativa që mes tyre të organizoheshin gara të ndryshme sportive.248Kështu, më 22 maj 1937,
në ambientet e shkollës së lagjes “Perash” filloi kampionati i shkollave fillore.249 Sipas programit
të këtij kampionati ndërmjet nxënësve të qytetit të Shkodrës do të zhvilloheshin këto gara:
1. Vrapim shpejtësie 60 m.
2. Tërheqje litari.
3. Loja e topit të rihedhun në ndërrim vendesh.
4. Volejboll.
5. Basketboll.
6. Top me dorë.
7. Futboll.
8. Paraqitja e katër ushtrimeve të manifestimit.
9. Parakalimi.
Sipas rregullores çdo garë kishte pikët e saj, të cilat në fund të kampionatit do të mblidheshin për
të klasifikuar në vendin e parë atë shkollë e cila do të merrte më shumë pikë. Këtu bënte
përjashtim vetëm loja e basketbollit, e cila do të luhej pa renditje pikësh, për shkak se kjo ishte
një lojë e re dhe shumë shkolla nuk kishin skuadra. Basketbolli ishte futur me qëllim që nxënësit
të njiheshin dhe të mësoheshin me rregullat e kësaj loje.250
Inspektoria e Arsimit i jepte seriozitet të madh zhvillimit të kampionateve
ndërshkollore.Kjo vihet re edhe nga një urdhëresë për drejtoritë e shkollave, sipas së cilës,
nxënësve që ishin pjesë e skuadrave sportive dhe që neglizhonin pjesmarrjen e tyre në këtë
kampionat, të mos u jepeshin dëftesat shkollore.251
Baza materiale-sportive e shkollave në Shkodër ishte shumë e varfër. Kjo vihet re edhe
nga dokumentacioni relevant. Kështu, më 1 mars 1937, Inspektoria e Arsimit i shkruante
245Muzeu

i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.48/15.Letër e Inspektorisë së Arsimit për Ministrinë e
Arsimit, 25.5.1936.
246“Palestra e Gjimnazit të Shtetit në Shkodër”, Sporti shqiptar, nr.49, 14.11.1936, f.4.
247“Gjimnazi i Shtetit në aktivitet të madh sportiv”, Sporti shqiptar, nr.50, 21.11.1936, f.1.
248“Lëvizja sportive në Shkodër”, Sporti shqiptar, nr.64, 20.3.1937, f.5; Ibrahim Dizdari, “Lëvizje e madhe sportive në
Shkodër (Volejbolli, basketbolli dhe futbolli)”, Sporti shqiptar, nr.70, 3.4.1937, f.1.
249Vehbi Hoti, Ethem Osmani-Mësues i popullit, Shkodër: CamajPipa, 2012, f.111.
250Ibrahim Dizdari, “Lëvizja e madhe sportive në fushën e vogël të gjimnazit (Sporti në Shkodër)”, Sporti shqiptar,
nr.78, 27.5.1937, f.4.
251Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.399.Letër e Inspektorisë së Arsimit për drejtoritë e
shkollave mashkullore, 25.6.1937.
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seksionit “Djemënia Shqiptare” se përmbushja e këtyre nevojave ishte një kusht i domosdoshëm
për zhvillimin e kampionateve sportive. Sipas saj, shumica e shkollave, nuk kishin veçse nga një
top. Prandaj, nëse këto rrethana do të vazhdonin edhe për shumë kohë do të ulnin jo vetëm
cilësinë, por edhe entuziazmin e rinisë shkodrane për t`u angazhuar seriozisht në aktivitete të
ndryshme sportive.252
Një punë e madhe e administratës arsimore u bë edhe në drejtim të ndërgjegjësimit të
vetë mësuesve për rëndësinë qësporti kishte për shëndetin e njeriut. Për këtë u organizuan në
mënyrë periodike kurse kualifikimi, e sidomos konferenca të hapura, ku emra të njohur të kohës
dhe të jesës sportive, mbajtën fjalime e leksione mbi këtë problematikë. Në këto kurse u
shpjeguan arritjet më të fundit të shkencës dhe teorive të edukimit fizik evropian. Kështu, më 14
shkurt 1937, Inspektoria e Arsimit njoftoi të gjithë mësuesit se, profesori i edukatës fizike Alush
Lleshanaku, në sallën e shoqërisë “Vllaznia” do të organizonte një konferencë me temë “Pesë
minuta gjimnastikë të përditshme, sipas sistemit të J.F.Muller për me fitue e për me ruejtë
shëndetin”.253 Mungesë e theksuar vihej re edhe për sa i përket teksteve mësimore për t`i ardhur
në ndihmë personelit pedagogjik dhe nxënësve. Për të përmbushur këtë nevojë, profesori i
edukatës fizike Gaqo Gogo hartoi një libërth me titull “Gjimnastika”. Ky libërth me urdhër të
ministrit të Arsimit iu shpërnda të gjitha shkollave dhe pati një rol të madh në organizimin e
manifestimeve gjimnastikore.254
Më 23 tetor 1938, në Gjimnazin e Shkodrës u zgjodhën drejtuesit sportiv të klasave. Në
fjalën e hapjes së kësaj ceremonie, Drejtori i Gjimnazit, prof.Anton Deda theksoi rëndësinë e
edukimit fizik dhe përgatitjen e rinisë, me vlerat më të mira patriotike të kombit shqiptar. 255
Edhe vëmendja e shtetit ndaj zhvillimit të sportit dhe gjimnastikës erdhi duke u rritur. Kjo vihet
re edhe nga një qarkore e Ministrisë së Arsimit ku theksohej nevoja e hartimit të programeve të
gjimnastikës nga mësuesit dhe specialistët e edukimit fizik, në përputhje me moshat, kushtet,
mjetet e përgatitjes fizike, si dhe kapacitetet e shkollave shqiptare. Sipas kësaj qarkoreje, do të
ishte mirë që çdo shkollë të mbante librin e rekordeve dhe të kampionateve sportive
gjimnastikore. Ky libër do të luante rolin e një treguesi apo arkivi mbi arritjet e çdo viti, duke
krijuar kështu mundësinë e krahasimit të rezultateve. Madje, në qarkore jepeshin udhëzime
konkrete edhe për mënyrën e organizimit të të dhënave, siç ishte emri dhe mbiemri i nxënësit,
klasa, viti, rezultati, etj, etj.256
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252Muzeu

i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.45/11.Letër e Inspektorisë së Arsimit për Ministrinë e
Arsimit, 1.3.1937.
253Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.108.Qarkore e Inspektorisë së Arsimit për drejtoritë e
shkollave, 12.2.1937.
254Muzeu i Shkodrës, Dosje Praktika IV, Kategoria E, dok.nr.503.Letër e Ministrisë së Arsimit për Inspektorinë e Arsimit,
23.1.1936.
255“Në Gjimnazin e Shkodrës organizohet kampionati spotiv i vitit 1938-1939”, Sporti shqiptar, nr.143, 29.11.1938, f.1.
256“Për zhvillimin sportive dhe gjimnastikor në shkollat e mesme”, Sporti shqiptar, nr.143, 29.11.1938, f.2.
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Aplikimi i teknologjisë informative në realizimin e blerjeve dhe pagesave elektronike
në Republikën e Kosovës
Ligj.PhDc.Besnik HAJDARI
Universiteti “Ukshin HOTI” Prizren – Kosovë, besnik.hajdari@uni-prizren.com
Bashkë Autor: BSc.Edona HAJDARI
Abstrakt
Aplikimi i fushes se teknologjise informative ne realizimin e ofertimeve elektronike e
njashtu edhe tek blerjet dhe pagesat elektronike mundet me pasur zbatim te dukshem aq ma
shume ne fushen e prokurimit elektronike.
Prokurimi Elektronik eshte fushe e re e cila eshte ne implementim testues ne Republiken e
Kosoves mandej jemi ne pilot projektin testues edhe njashtu kjo fushe ka zbatim duke aplikuar
teknologjine informative.
Ketu jane si mendohet te realizohen ofertimet, blerjet dhe pagesat elektronike me theks
te veqant ne Republiken e Kosoves duke zbatuar mundesit e prokurimit elektronike.
Fjalët e rëndësishme: Prokurimi Elektronik,Bizneset Elektronike,Informatika Afariste.
Ofertimi elektronik
Proceset e ofertimit elektronik apo të tenderimit elektronik (bashkimi i kërkesës, përgatitja e
planit të prokurimit, publikimi dhe shpalljet elektronike, verifikimi i dokumenteve (miratimi),
ftesat për tenderë, REOI-të, RFP-të dhe metodat e tjera të prokurimit, zhbartja e dokumenteve
të tenderit, parashtrimi i ofertave, hapja e ofertave dhe publikimi i dhënies së kontratës)
realizohen në mënyrë elektronike. Përveç kësaj, kontraktorët do të mund t’i parashtrojnë ofertat
e tyre në mënyrë elektronike nga zyrat e tyre dhe në mënyrë anonime. Gjithashtu, hapja
elektronike, marrja e vendimeve elektronike dhe dhënia e kontratave elektronike realizohen
përmes modulit të tenderimit elektronik.
Ofertimi elektronik përbehet prej një numri funksionesh relativisht të thjeshta. Elementi
më i vështirë nga aspekti teknik i këtij funksioni është aspekti i sigurisë i parashtrimit të ofertave
përmes internetit, edhe pse të gjitha elementet kanë aspekte të forta të sigurisë.
Krijimi i procedurave të ofertimit elektronik zakonisht bëhet gradualisht apo, nëse këtë e
mundësojnë reformat e menaxhimit të dokumenteve, protokollet e sigurisë dhe intefejsët e
teknologjisë së departamentit, këto faza mund të kombinohen.
Dhënia e informatave në faqen qendrore të internetit lidhur me proceset ofertimit
elektronik krijon dinamikën në përdorimin e kësaj faqeje të internetit nga agjencitë qeveritare
dhe furnitorët.
Operacionet dhe cilësia e shërbimit të ofertmit elektronik duhet të jenë në përputhje me
standardet e përcaktuara nga Banka Botërore. Banka Botërore ka disa standarde dhe cilësi
minimale që duhet të plotësohen nëse dëshirojmë zbatimin e sistemeve të prokurimit elektronik
tek huat, grantet apo kreditë që ajo i ofron. Këto standarde nuk janë të vështira, dhe janë të
përfshira në planin e zbatimit.
Sistemi i prokurimit elektronik duhet të jetë në gjendje që automatikisht të krijojë
njoftime të formatizuara të shpalljeve për portalin, si dhe për TED-in në BE.
Blerja elektronike
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Më e rëndësishme sa i përket ekonomizimit është blerja elektronike, duke përfshirë
edhe marrëveshjet kornizë. Blerja elektronike është më e rëndësishme se ofertimi elektronik kur
kemi të bëjmë me biznese të vogla. Blerjet e mallrave, punëve dhe shërbimeve të konsulencës
me vlerë të ulët, me sasi të mëdha dhe që përdoren zakonisht përmes koutimeve të
drejtpërdrejta në tregun e hapur apo nga furnitorët e parakualifikuar, si dhe pagesa e blerjes
përbëjnë aktivitet e prokurimit elektronik. Funksionaliteti i blerjes elektronike është relativisht
kompleks pasi që ka nevojë të integrohen rrjedha e punës dhe transaksionet, si dhe të
menaxhohen lloje të ndryshme të blerjeve dhe të rrjedhave të informatave, duke përfshirë edhe
punët bankare për shumë blerës dhe shumë shitës. Blerja elektronike kërkon përfshirje më të
madhe të furnitorëve në punën me katalogët në internet. Blerja elektronike lehtëson blerjen dhe
dukshëm zvogëlon shpenzimet e transaksionit, pa të cilën shumë marrëveshje kornizë nuk do të
mund të zbatoheshin.
Kjo metodë përdoret me rastin e blerjes së mallrave e shërbimeve me vlerë të ulët, për
të cilat ofertimet dhe ankandet nuk janë të duhura. Në vend të kësaj, për blerje të tilla përdoret
lista e burimeve të furnizimit. Ky nivel i blerjes përbën pjesën më të madhe të transaksioneve.
Kapacitetet funksionale të sistemit të blerjes elektronike që janë të përshtatshme për
prokurim elektronik mund të specifikohen si në vijim:
• Funksionaliteti i shumicës drejt shumicës (shumë blerës për shumë shitës);
• Blerësit dhe shitësit e decentralizuar;
• I integruar me rrjedhën e punës / SMIP;
• Kërkimi i furnitorëve përmes emërtimit, kategorisë, kodit të vendit dhe kontratës;
• Përzgjedhja gjithëpërfshirëse (100%) e kuotimit me standarde sipas çmimeve minimale;
• Krijimi dhe dhënia e të gjitha kërkesave të prokurimit për informim dhe kuotim;
• Krjimi i kërkesave për blerje;
• Krijimi i urdhërblerjeve, duke përfshirë rrjedhën e punës së miratuesit opcional;
• Krijimi i raporteve të pranimit (plotësimit);
• Mundësia për përshtatjen e "politikave të blerjes";
• Menaxhimi i të dhënave të blerësit;
• Menaxhimi i të dhënave të furnitorit;
• Mundësia për regjistrim të njëhershëm;
• Integrimi/interfejsi i SMIF-it;
• Raportimi për të gjitha aktivitetet e tregut;
• Integrimi i pagesave;
• Menaxhimi, regjistrimi dhe raportimi i rrjedhës së punës së zinxhirit furnizues.
Sistemi i blerjes elektronik funksionon si në vijim:
Kur mallrat ose shërbimet specifike duhet të blihen, sistemi në mënyrë automatike
kërkon kuotimet apo lëshon urdhërblerjen varësisht prej marrëveshjes kornizë) dhe përzgjedh
ofertën më të ulët brenda rregullave të blerjes, të cila mund të jenë specifike për zonën apo
lokalitetin specifik.
Pas miratimit nga blerësi, malli apo shërbimi i përzgjedhur porositet drejtpërdrejtë
përmes internetit nga furnitori dhe mjetet e nevojshme për pagesë automatikisht ndahen
brenda SIMF-it. Pasi që porosia të jetë dërguar, personi i autorizuar që pranon dërgesën fut
pranimin në sistem. Çfarëdo ndërhyrjeje subjektive nga operatori duhet të eliminohet përmes
rregullave të punës.
Sistemi më pastaj automatikisht përpunon urdhërpagesën për furnitorin, kërkon
pagesën, kërkon autorizimin e çekut, përditëson llogaritë, trajton çfarëdo çështje tatimore,
regjistron përditësimet e inventarizimit dhe regjistron informata në bazën e të dhënave për
përdorim në procesin e mbikëqyrjes qeveritare dhe publike.
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Shpesh nuk ka inventarizim dhe të hyra nga blerja sipas parimit ‘mu në kohën e duhur’
me dërgesën e bërë tek përdoruesit e fundit.
Bartjet e informatave duhet të përcjellën automatikisht për përdorimin e mëpastajmë
në auditim dhe shqyrtim të bartjeve individuale nga cilido kombinim i individëve, organizatave,
furnitorëve, regjioneve, çmimit dhe llojit të mallit të blerë.
Moduli i ankandit elektronik gjithashtu duhet të ofrojë funksionet për heqjen e aseteve
apo të shitjes së tepricës nga entitete qeveritare a për dhënien e licencave a lejeve përmes
ankandit në internet dhe në kohë reale. Ky modul po ashtu duhet të lehtësojë grumbullimin e
aseteve për heqje.

Katalogët e elektronik
Katalogët janë standard bazë për këtë lloj të prokurimit. Procesi fillon nga publikimi i
artikujve përmes internetit nga furnitorët, vazhdon me përzgjedhjen elektronike,
porosinë, pranimin dhe pagesat nga entiteti blerës.
Një katalog i marrëveshjes kornizë duhet të përmbajë emërtimin e artikullit, kodin e
artikullit, përshkrimin e artikullit, masën matëse, emërtimin e furnitorit, numrin e
pjesës së furnitorit (nëse ka), etj. Katalogu i marrëveshjes kornizë mund të lejojë
çmime të ndryshme, duke specifikuar më tej tarifat e shpedicionit (nga aspekti i zonës),
tatimet, zbritjet për shfrytëzuesit specifikë, etj, në lokacione të ndryshme.
Figura 4 Klasifikuesit e katalogut kundrejt identifikuesve

Katalogët për prokurim elektronik kërkojnë përfshirjen e kodeve të klasifikimit dhe
kodeve të identifikimit. Kodet e klasifikimit kërkohen për të lejuar analizën për futjen e
të dhënave në formularin përgjithësues për raportim dhe analizë. Për shembull, raporti
financiar mund të paraqes shpenzimet e prokurimit në kuptim të dhjetë kategorive të
gjëra të artikujve, siç janë: TI-ja, automjetet, etj. Mijëra artikuj janë përmbledhur dhe
të analizuara në sa më shumë hollësi sipas nevojës. Në punën me letra, kodet e
klasifikimit janë më pak të rëndësishme, thjesht sepse ka pak mundësi për t’iu qasur,
mbledhur dhe analizuar të dhënat kur ato janë në formatin në letër në kabinete të
shumta të dosjeve. Dallimet mes identifikuesve dhe klasifikuesve janë paraqitur në
figurën 4.
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Gjithashtu është i nevojshëm regjistrimi për çdo artikull që mundëson përshkrimin e
zakonshëm me fjalë dhe fotografinë. Klasifikuesi duhet të jetë kod ndërkombëtar që
funksionon në BE, i cili quhet Fjalori i Përbashkët i Prokurimit (FBP). Përmes këtij fjalori
promovohet konsistenca ndërkombëtare për lehtësimin e shitblerjes dhe gjithashtu
është në përputhje me shumicën e kodeve doganore.
Skema e klasifikimit duhet të bëjë ndarjen mes punëve, mallrave apo shërbimeve të
blera. Kjo skemë klasifikon produktet e identifikuara në format hierarkik për të
mundësuar analizën ‘nga lartë poshtë’ dhe nga ‘nga poshtë lartë’.
Katalogët duhet të mundësojnë kërkimin e lehtë përmes fjalëve kyçe, numrave dhe
sistemeve standarde të klasifikimit. Përcjellja e urdhërblerjeve kërkesave për informim
duhet të jetë e mundur, ndërsa gjithashtu duhet të përkrahet blerja përmes kartave të
kreditit dhe mundësitë e tjera në këtë drejtim.
Përparësitë e zbatimit të kodit të përbashkët të klasifikimit dhe të produkteve janë
edhe si në vijim:
• Lehtëson bashkimin e kërkesës për blerje elektronike (prokurimi i grumbulluar,
kontrata kornizë) dhe prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve të tjera;
• Automatizon grumbullimin dhe analizën e të dhënave për shpenzime për qëllime
të buxhetimit dhe të planifikimit;
• Fuqizon transparencën dhe monitorimin e raportimin e përformancës;
• Mundëson kuotimet e automatizuara të çmimeve për blerje;
• Unifikon sistemet e menaxhimit financiar dhe raportimin e prokurimit.
Pagesat elektronike
Të gjitha pagesat në procesin e prokurimit idealisht duhet të trajtohen në mënyrë
elektronike. Këtu përfshihen pagesat e furnitorëve për qeverinë dhe pagesat e kontratave nga
qeveria për furnitorët.
Gjatë procesit të prokurimit, ka pagesa që duhet të bëhen nga furnitorët dhe qeveria, të
cilat mund të përpunohen manualisht dhe që janë joefikase. Kur të bëhet zbatimi i plotë i
pagesave elektronik, në kuadër të sistemit të prokurimit llojet vijuese të pagesave do të
përpunohen në mënyrë elektronike në sistemin e prokurimit:
• Pranimi i tarifave për blerjen e dokumenteve të ofertmit dhe të tarifave për regjistrim,
nëse ka;
• Pagesat për kontraktorët për ofrimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve;
• Pranimi dhe menaxhimi i garancës bankare për performancën elektronike;
• Tarifat e tjera për shërbimet e vlerës së shtuar nga portali i prokurimit elektronik.
Preferohet që nga fillimi i zbatimit, pranimi i tarifave të regjistrimit/tarifave të
transaksionit dhe pranimi i kthimit të garancisë së ofertës dhe të performancës të bëhen në
mënyrë elektronike. Pagesat e bëra përmes kartave të debisë apo të kredisë mund ta lehtësojnë
këtë proces.
Një xhirollogari qendrore mund të hapet në bankën kryesore për për përpunimin
elektronik të regjistrimit, të faturave për tarifat e transaksionit (të pakthyeshme) dhe të
fletobligacioneve e të kthimeve të tyre. Nga banka e përzgjedhur mund të kërkohet që të
integrojë zgjidhjet e saj për pagesat elektronike me sistemin e prokurimit elektronik.
Duhet të ekzistojë një dispozitë për kontraktorë për bartjen e këtyre fondeve përmes një
numri instrumentesh bankare të miratuara dhe të specifikuara, siç janë:
• Kartela e kreditit / kartela e blerjes / kartela e debitit;
• Punët bankare përmes internetit;
• Tranferi Elektronik i Fondeve (TEF);
• Me para të gatshme.
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Dizajni i sistemit të pagesave elektronike duhet të sigurojë që nga shitësit të mos
kërkohet të hapin xhirollogarinë në bankën e caktuar, dhe ata mund të pranojnë dhe të bëjnë
pagesa në cilëndo bankë ku e kanë llogarinë e hapur. Po ashtu mund të konsiderohen edhe
metoda të tjera, me kusht që kërkesat e vijuese të plotësohen pa ndërhyrje manuale:
• Vërtetim i pranimit të pagesës: numri unik dhe i pakthyeshëm i referencës krijohet si
vërtetim për pranimin e pagesës së bërë nga kontraktuesit.
• Barazimi i pagesave: Përmes procesit të barazimit barazohet pagesa e pranuar në
xhirollogarinë qendrore grumbulluese me kërkesën për shërbimin e caktuar, për të cilin
është bërë pagesa (duke përdorur numrin e referencës për kërkesën e shërbimit).
• Afatet e pagesave: Përmes sistemit të prokurimit elektronik duhet të jemi në gjendje të
vërtetojmë pranimin e pagesave brenda afatit të arsyeshëm kohor (më së shumit dy ditë
pune).
Një parakusht për pagesën elektronike të kontratave duhet të jetë ndërveprueshmëria
mes sistemit financiar dhe sistemit të prokurimit elektronik.
Moduli ndihmues
Moduli ndihmues ofron për tërë sistemin e prokurimit këshilla konsistente, me grafika
lehtë të përdorueshme, me shfletim të faqes së internetit, prezantim të përmbajtjes, lokalizim
dhe ndihmesë e bazuar në kontekst. Po ashtu duhet të ofrojë doracak për përdorues,
videoincizime dhe pyetjet më të shpeshta me qëllim të përkrahjes së shfrytëzuesve për
përdorimin e sistemit të prokurimit elektronik në mënyrë të efektshme. Funksionimi i modulit
ndihmues më tej është trajtuar më poshtë.
Metodat e prokurimit
Nga aspekti i ‘analizës së shpenzimeve’, figura 5 tregon aplikacionet e zakonshme të
prokurimit. Nga figura 6, kuadrati i parë (mallrat e thjeshta me vlerë të ulët) mund të përkrahen
përmes blerjes me katalogë elektronik, ku gjithashtu mund të përfshihet përdorimi i
marrëveshjeve kornizë për të ndihmuar në konstruktimin e performancës së furnitorit. Në këtë
rast, prokurimi i thjeshtë dhe me vlerë të ulët (siç është letra për fotokopjim) specifikohet në
katalog elektronik, ndërsa çmimet e furnitorit dhe disponueshmëria shikohen në internet dhe
vlera më e mirë i paraqitet blerësit.
Figura 5
Aplikacionet e prokurimit elektronik
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Kuadrati i dytë (vlera e thjeshtë lartë) mund të përkrahet përmes ankandeve elektronike
të anasjelltë dhe, si alternativë, mund të përdoren edhe marrëveshjet kornizë, varësisht nga
natyra e tregjeve, niveli i konkurrencës dhe koha e qarkullimit e kërkuar nga blerësit.
Për kuadratin e katërt, funksionaliteti i prokurimit elektronik bën kontribute
domethënëse në bashkëpunimin parakontraktual dhe në menaxhimin e kontratave.
Dy shtyllat e prokurimit publik në vendet e praktikave më të mira përfshijnë tenderimin
elektronik dhe të gjitha llojet e marrëveshjeve elektronike kornizë. Metodat e tjera gjithashtu
mund të përkrahen, por këto dy metoda duhet të përfshijnë pjesën më të madhe të
transaksioneve.
Marrëveshjet kornizë
Zhvillmi dhe menaxhimi i marrëveshjeve kornizë duhet të jetë themel i roleve të reja të
CPA. CPA duhet të ketë aftësi thelbësore për zhvillimin dhe menaxhimin e këtyre
instrumenteve. Këto marrëveshje duhet të bëhen për shumicën e këtyre
instrumenteve. Përmes këtyre marrëveshjeve duhet të kontrollohen shumica e
transaksioneve të prokurimit në qeveri. KRrPP-ja duhet ta bëjë të obligueshëm
përdorimin e tyre, sa herë që ato janë në dispozicion.
Agjencitë qeveritare shpesh ballafaqohen me vështirësi të prokurimit, të cilat nuk janë
plotësisht të identifikuara në kuadër të rregulloreve apo udhëzimeve të prokurimit. Për
shembull, disa kontrata duhet të vlejnë disa vite, ndërsa buxhetet janë vjetore, shpesh
ka mungesë kronike të punonjësve të trajnuar, dorëzimi i mallrave, punës a
shërbimeve shpesh nuk është i parashikueshëm, etj. Planifikimi më i mirë i prokurimit
është vetëm zgjidhje e pjesshme për këto situata që shfaqen në jetën e përditshme.
Marrëveshjet kornizës janë posaçërisht të dobishme në shtetet, siç janë: ShBA,
Britania, Portugalia, Singapori dhe Australia. Këto instrumente janë të zakonshme edhe
për organizata e sektorit privat dhe OJQ-të.
Objektivat e marrëveshjeve kornizë kanë qenë trajtimi i secilës prej këtyre çështjeve,
por fokusi ka dalluar mes shteteve të ndryshme. Në Evropë dhe Amerikë të Jugut,
marrëveshjet kornizë, në mes të tjerash, hartohen për të fituar më shumë vlerë për
para nga çmimet më të ulëta që rrjedhin nga efektet e ekonomisë së shkallës që
rrjedhin nga blerja e grumbulluar. Në Azinë jugore renditja e kontratave në shërbimet
shëndetësore gjithashtu nxiten nga akumulimi, por shpesh më shumë janë të
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përqendruara në ekonomizimet e procesit dhe në kufizimet e kapaciteteve, ku
nganjëherë kanë rezultuar me çmime më të larta.
Marrëveshjet kornizë mund të ofrojnë përparësi të mëdha në rastet kur:
• Ka porositje të shpeshta, duke u bazuar në specifikacionet e njëjta apo të
ngjashme;
• Vëllimi i kërkuar nuk mund të parashihet;
• Datat e kërkuara të dërgesës apo të ofrimit nuk mund të parashihen;
• Furnizimi mund të kërkohet për një periudhë më të gjatë;
• Nuk ekziston siguria buxhetore;
• Njësitë e pavarura të blerjes brenda ministrisë apo mes ministrive të ndryshme i
duplifikojnë përpjekjet e njëra-tjetrës dhe blejnë mallra, shërbime apo punë të
njëjta;
• Grumbullimi i kërkesës nga njësitë e blerjes mund të rezultojë me zbritje të
theksuara çmimesh në bazë të sasisë;
• Njësitë e vogla blerëse nuk kanë kapacitete për rregullimin dhe menaxhimin e
kontratave të tyre;
• Planifikimi i krizës (siç janë katastrofat natyrore) nuk mund t’na jep kohën e
nevojshme për realizimin e procesit të rregullt;
• Asnjë furnitor i vetëm nuk mund të konsiderohet të ketë kapacitet të
mjaftueshëm;
• Zgjidhja e furnitorëve konsiderohet si e dëshirueshme, për shembull për
minimizimin e rrezikut së mospasjes së stoqeve për furnizim nga furnitorët.
Marrëveshjet kornizës janë aplikuar në çdo fushë të prokurimit – për mallrat e
përdorimit të zakonshëm; për shërbimet, duke përfshirë konsulencat, mirëmbajtjen
dhe punësimin. Marrëveshjet kornizë për punët e mëdha dhe të vogla shprehimisht
janë të parapara sipas direktivave të Komisionit Evropian (KE) dhe janë rregulluar nga
Zyra e Mbretërisë së Bashkuar për çështjet komerciale qeveritare (OGC 2008).
Zakonisht, këpto marrëveshje kornizës gjenden në internet, dhe mbulojnë shumicën e
prokurimit qeveritar të thjeshtë dhe me vlera të ulëta.
Sistemi i prokurimit elektronik duhet t’ia mundësojë zyrtarit për blerje që të
identifikojë një mall, shërbim apo punë në katalogun në internet, dhe të lëshojë
urdhërblerjen drejtpërdrejtë apo të kërkojë kuotime nga tregu dhe këtë ta pasojë
automatikisht me një urdhërblerje. Marrëveshjet kornizës në parim janë më të
preferueshme në krahasim me ankandet ku blerësi jep çmimin.
Ankandi elektronik dhe ankandi i anasjelltë
Në ankande elektronike, marrëveshjet kornizë dhe në ankande elektronike të anasjelltë
apo kur shitësi jep çmimin, konkurrenca për çmime bëhet në internet në mënyrë
dinamike. Ndërmarrjet e sektorit publik, të cilat blejnë sasi të mëdha të mallrave apo
shërbimeve të standardizuara kanë më shumë prirje për marrëveshje kornizë, ankande
elektronike dhe ankande elektronike të anasjelltë. Ankandet e anasjelltë nuk dallojnë
nga asnjë proces tjetër i negocimit, përveç që përmes teknologjisë mund të sigurohet
neutraliteti dhe drejtësia strikte. Nga ana tjetër, ekziston dobësia e njëjtë ndaj
marrëveshjeve paraprake mes furnitorëve, sikurse ekziston edhe te metodat e tjera.
Kushti kryesor në këtë drejtim është që të ketë konkurrencë të mirëfilltë në treg.
Ankandet ku shitësi jep çmimin mund të përdoren për prokurimin e mallrave me
specifikacione të thjeshta dhe mirë të përcaktuara, për të cilat nuk janë të rëndësishme
konsideratat e tjera përveç çmimit.
Zakonisht, qeveritë nuk pranojnë se kjo metodologji në të shumtën e rasteve
nuk është e përshtatshme për prokurime të mëdha strategjike apo teknike. Po ashtu
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nuk është e përshtatshme për prokurimet e vogla të përditshme dhe në tregjet ku
rreziku i marrëveshjeve paraprake mes furnitorëve është i madh për shkak të
konkurrencës së pamjaftueshme. Në disa sisteme, operatorët mund t’i manipulojnë
lehtë ankandet e anasjelltë apo ku shitësi jep çmimin. Kjo mënyrë nuk rekomandohet,
së paku jo në faza të hershme të prokurimit elektronik.
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Ndërmjetësimi, alternativë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
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Abstrakt

Ndërmjetësimi në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërnjerëzore në bazë të ligjit, është e
një rendësie të veqantë për sistemin gjyqësor të një vendi, e në veqnati për palët në konflikt të
cilat kanë rënë ndesh me ligjin.
Ndërmjetësimi për gjatë historisë njerzore ka funksionuar në mënyra të ndryshme, që
nga ato më klasiket e deri tani në kohën e avancimit të sistemit gjyqësore, e sidomos në ngritjen
e vetëdijes njerëzore. Ndërmjetësimi si alternativ në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
ndërnjerëzore, është duke u konsideruar si njëra ndër mënyrat më të mira në parandalimin dhe
zgjidhjen e konflikteve në bazë të predispozitave ligjore në fuqi.
Në këtë punim fokusi kryesor do të jetë shtjellimi, analizimi dhe konceptimi i konfliktitmosmarrëveshjes si koncept dhe ndërmjetësimi si alternativ në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
Konfliktet-mosmarrëveshjet janë proces jetësor dhe si të tilla ato mund të parandalohen në
eskalimin e tyre përmes ndërmjetësimit. Më pas rolin e ndërmjetësit në procesin e
ndërmjetësimit, kush është ndërmjetësi, cili ështe roli i tij dhe pozita e tij gjatë procesit të
negocijimit. Kur është i përshtatshëm ndërmjetësimi dhe kur ai nuk është i përshtatshëm për
palët në konflikt. Cfarë ofron ndërmjetësimi përmes procesit të tij për palët? Krejt në fund, të
arriturat përmes ndërmjetësimit për palët në proces.
Fjalët kyçe: Mosmarrëveshje, Ndërmjetësim, Zgjidhje, Alternativ.
Hyrje:

Ndërmjetesimi si alternative në zgjidhjen e mosmarreveshjeve ndërnjerëzore, së
fundëmi ka hyrë si njëra ndër mënyrat më të mira në zgjidhjen dhe parandalimin e
konflikteve ndërnjerëzore. Si i till, ndërmjetësimi edhe pse në shumicen e vendeve
konsiderohet si një profesion i lirë, ka lujtur rol shumë të madh në zgjidhjen e
konflikteve-mosmarrëveshjeve ndërnjërëzore në fusha të ndryeshme, si civile, penale,
familjare, ekonomike dhe të të mitureve.
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Ndërmjetësimi përveç anës pozitive për palët në konflikt, ndikon në uljen e
volumit të punës në gjykata si dhe reduktimin e pritjes së lëndëve nëpër gjykata, të cilat
ndikojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë në përmisimin dhe respektimin e të drejtave dhe
lirive themelore të njeriut. Ndërmjetësimi si alternativ në zgjidhjen e konfliktevemosmarrëveshjeve ndërnjerëzore, mund të gjejë hapsirë veprimi në shumë fusha, të
cilat janë të natyrës jo të rëndë të cilat patjetër do të duhej verdikti final nga ana e
gjykatës. Ndërmjetësimi si alternativ mund të gjejë hapsirë zbatimi në fushën civile,
familjare, penale (ku parashihet denimi deri në tri vite burg), ekonomike, marrëdhënie të
punës, tregtare, të drejtat e konsumatorit si dhe ndërmjtësimi të të miturëve.
Në këtë punim fokusi kryesor do të jetë shtjellimi, analizimi dhe konceptimi i
konfliktit-mosmarrëveshjes si koncept dhe ndërmjetësimi si alternativ në zgjidhjen e
konflikteve. Konfliktet-mosmarrëveshjet janë proces jetësor dhe si të tilla ato mund të
parandalohen në eskalimin e tyre përmes ndërmjetësimit. Më pas rolin e ndërmjetësit
në procesin e ndërmjetësimit, kush është ndërmjetësi, cili ështe roli i tij dhe pozita e tij
gjatë procesit të negocijimit. Kur është i përshtatshëm ndërmjetësimi dhe kur ai nuk
ëhstë i përshtatshëm për palët në konflikt. Cfarë ofron ndërmjetësimi përmes procesit të
tij për palët? Krejt në fund, të arriturat përmes ndërmjetësimit për palët në proces.
Konfliktet dhe ndërmjetësimi si alternativ
Konfliktet, mosmarrëveshjet ndernjerëzore janë fenomene ndërnjerëzore të cilat kan
ekzistuar për gjatë historisë njerëzore, kjo ka ndodhur dhe vazhdon të ndodh kur njerëzit
konsiderojnë se në një mënyrë apo tjetër, në një moment të caktuar u bëhet padrejtësi, dhe
padrejtësia e shkaktuar shkakton konfliktë në mes njerëzve. Janë dhënë definicione të
ndryeshme për dhe rreth konflikteve ndërnjerëzore. Nga kjo mund të konkludojmë se konfliktet
kan qenë dhe si duket do të jenë bashkëudhëtare të njerëzimit. “Konfliktet, mosmarrëveshjet
kanë qenë bashkëudhëtarët historikë të shoqërisë njerëzore”257.
Pasoj e konflikteve ndërnjerëzore janë mosmarrëveshjet, apo më mirë të themi
mungesa e komunikimit ndërnjerëzor në arritjen e zgjidhjeve përmes dijalogut. Kjo sjell
mosmarrëveshje dhe konflikte ndërnjerëzore. “Mosmarrëveshje nënkupton çfarëdo mospajtimi
në mes të subjekteve të së drejtës”258.
Fjalori i gjuhës së sotme Shqipe konfliktin e definon si: “Mosmarrëveshje e thellë
ndërmjet dy njerëzve apo dy palëve, ndeshje e ashpër, acarim i marrëdhënieve ndërmjet dy
shteteve që çonë deri në një luftë të armatosur.”259 Më pas konflikti sjell dhunë individuale
apo të organizuar, ku si pasoj e dhumës palët marrin pozicione diametralisht të kundërta.
“Konflikti ёshtё njё dukuri qё shpie nё dhunë tё organizuar të shkaktuar nga përfshirja e palëve,
që kanë pozicione tё papërputhshme për çështje të ndryshme...” 260.
Çdo konflikt-mosmarrëveshje mund të ketë zgjidhje, mjafton të kërkohet. Njëra ndër
metodat apo rrugët që kanë funksionuar për gjatë historisë, edhe pse në mënyra të ndryeshme
ka qenë dhe akoma vazhdonë të jetë “ndërmjetësimi”. “Çka është e re, është se ndërmjetësimi
është rizbuluar si një zëvendësim për shumë nga metodat aktuale të adresimit të konfliktit të
pavolitshëm.” 261 Kjo nënkupton, ndërmjetësimi nga një palë e tretë për zgjidhjen e
mosmarrëveshjes-konfliktit në mes palëve të përfshira në konflikt. Ndërmjetësimi për zgjidhjen e
257

Ismet Elezi, “Ndërmjetësimi për Pajtim në Konfliktet Penale“, Tiranë 2004, fq. 11.
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës/Prishtinë: Viti III/Nr.41/01 Nëntorë 2008. Ligji Nr.03/L-057, Neni 2.
259Fjalor i shqipës së sotshme, ASHSH, Instituti i gjuhësisë dhe i letersisë. Tiranë 2002, fq. 833-834.
260 Lisen Bashkurti, Krizat ndёrkombёtare. Tiranё , 2008, fq. 236.
261 Stephen K. Erickson & Marilyn S. McKnight, The Practitioner’s Guide to Mediation: a klient-centered approach,
(Canada, 2001), fq.3.
258
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një mosmarrëveshje-konflikti ndërnjerëzor përveq anes profesionale dhe përfitimeve materiale,
më shumë duhet kuptuar si një akt human dhe njerëzor, kur kihet parasysh se nëpërmjet punës
dhe angazhimit si “ndërmjetës” në zgjidhjen e nje mosmarrëveshje-konflikti, arrin të pajtosh
njerëz dhe përmes saj arrin ti shuash armiqësit të cilat në të shumtën e rasteve kanë qenë fatale
për vetë njerëzimin.
Ndërmjetësimi për pajtim ka rëndësi të madhe morale, politike-kulturore, politikoshoqërore e së fundi, juridike e praktike262. “Konflikti është fakti, ajo që ndodh dhe që nuk
përceptohet njësoj nga te dyja palët. Është e kuptueshëme që perceptimi varet nga shumë
faktor. Të tillë janë makro dhe mikro mjedisi në të cilin ai person është rritur, edukuar, steriotipe
dhe paragjykime të caktuera, të formuara nga ajo përvojë vetjake, ose e jetës së të tjerëve, të
tillë si prindërit, motrat, vëllezërit, të afermit, madje ndonjëherë edhe nga ata që duken pa
ndikim në një moment të caktur, por mund të kenë dhënë ndikimin e tyre në një deformim të
caktuar”263.
Ndërmjetësimi sipas Fjalorit të gjuhës Shqipe nënkupton, “Ndërmjetësim për pajtim.
Ndërmjetësim për pushimin e zjarrit. Ndërhyej pranë dikujt për të arritur një marrëveshje, për
një punë a për të zgjidhur diçka në dobi të një tjetri. Ndërmjetësuan për paqe (për marrëveshje).
Ndërmjetësoj për ti pajtuar”264.
Sipas ligjit për ndërmjetësim të Republikës së Kosovës - “Ndërmjetësimi është veprimtari
jashtëgjyqësore, që realizohet nga një person i tretë (ndërmjetësi), për zgjidhje të
mosmarrëveshjeve ndërmjet subjekteve të së drejtës në pajtim me kushtet e parashikuara në
këtë ligj”265. Ndërsa sipas Ligjit për Ndërmjesëtsim në Republikën e Shqipëris – “Ndërmjetësimi
është veprimtari jashtëgjyqësore, në të cilën palët kërkojnë zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje
me anë të një personi të tretë asnjanës (ndërmjetësit), për të arritur një zgjidhje të pranueshme
të mosmarrëveshjes dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin”266.
Ndërmjetësimi është proces negociuesh nga një person i pavarur, i njohur si ndërmjetës,
i cili iu ndihmon palëve në konflikt për të identifikuar dhe vlerësuar mundësitë për arritjen e një
marrëveshje, për zgjidhjen e mosmarrëveshjes në mes tyre. Ndërmjetësimi është alternativë e
duhur për palët para se gjyqtari të iu imponojë zgjidhje përmes një vendim për palët.
“Ndërmjetësimi” është identifikuar shpesh me rezultatet fitore/fitore, ndërsa autoriteti më i
lartë, shmangien, dhe loja e pushtetit është identifikuar me rezultatet fitore/humbje apo
humbasë/humbje”.267
Ndërmjetësimi është një proces informal, konfidencial, dhe fleksibil në të cilin
ndërmjetësuesi ndihmon palët për të kuptuar interesat e të gjithë të përfshirëve në konflikt, dhe
zgjedhjen e tyre praktike dhe ligjore. Ndermjetësimi është zhvilluar si “Zgjidhja alternative e
mosmarrëveshjeve”268. Gjithsesi, “koncepti përfshin shmangien e kontestit, menaxhimin e
kontestit dhe zgjidhjen e kontestit”269
“ Së pari, ndërmjetësimi i vë palët në rolin e protagonistit, ku janë të lirë të pyesin dhe të
komunikojnë pa u ndikuar nga ndërmjetësi. Kjo gjë, nga ana psikologjike, krijon një atmosferë të
ngrohtë dhe të lirshme komunikimi. Rrugët e tjera kanë në qendër të tyre një figurë shtetërore
më cilësi autoritare, të tilla si gjyqtari, arbitri ose drejtues administrativ. Këto subjekte kanë të
262

Ismet Elezi, “Ndërmjetësimi për Pajtim në Konfliktet Penale“. Tiranë, 2004, fq.17.
Drejtesia Restauruese dhe Ndëmjetesimi në Zgjedhjen e Konflikteve Penale: Manual për Gjygjëtar dhe Prokuror:
Botim nga UNICEF, Komisioni Europian dhe Sida. Tirane 2007, fq. 44.
264 Fjalor i shqipës së sotshme, ASHSH, Instituti i gjuhësisë dhe i letersisë. Tiranë, 2002, fq. 833-834.
265 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës/Prishtinë: Viti III/Nr.41/01 Nëntorë 2008. Ligji Nr.03/L-057, Neni 2.
266 Ligji Nr. 10 385, date 24.02.2011. Shpallur me dekretin nr. 6922, datë 8.3.2011 të Presidentit të Republikës së
Shqipërisë, Bamir Topi.
267 Karl A. Slaikeu, When Push Comes to Shove: A Practical Guide to Mediating Disputes, (San Francisco, California,
1996), fq.5.
268 Fritjof Haft, Verhandlung und Mediation, Die Alternative zum Rechtsstreit, München 2000, fq. 243
269 Nicola White LLB, LLM (Dub) Attorney-at-Law (NY) et,al., Alternative Dispute Resolution, ( 2008), fq. 40.
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drejtën ligjore që të marrin një vendim, pavarësisht nëse ai është ose jo i pëlqyeshëm dhe i
pranueshëm nga palët. Së dyti, ndërmjetësimi, në rastet kur është i sukseshëm, përfundon me
një marrëveshje pajtimi e cila arrihet me vullnetin e lirë të palëve, çka nuk ndodhë të rrugët
tjera. Së treti, ndërmjetësimi përfundon me vendosjen e një raporti paqësor dhe miqësor midis
palëve. Të dyja palët dalin me “fitore”, sepse shuajnë mërinë, inatin, paknaqësinë e shkaktuar
nga konflikti. Ndërsa në tri rrugët e tjera, njëra nga palët del e fituar, ndërsa tjetra e humbur dhe
ato pothuajse i prishin raportet ose lidhjet që kanë pasur edhe në rastet kur kanë qenë në lidhje
farefisnore ose lidhje gjaku. Së katërti, ndërmjetësimi ka pasoja të dobishme edhe për
shoqërinë, sepse ajo është e interesuar që shtetasit e saj të bashkëjetojnë nën frymën e paqës,
tolerancës e mirëkuptimit dhe të edukohen më ndjenjën e faljes e të pajtimit”270.
Në vitet e 70-ta të shek. 20, është i njohur koncepti i Harwardit, që trajton mënyren se
si duhet biseduar271. Kjo mund të ndihmojë njerëzit të zgjidhin çështjet civile, familjare, penale,
ekonomike, për të mitur dhe çështje të tjera në një mjedis më pak kundërshtues. Ndërmjetësimi
ndikon në lehtësimin e gjykatave nga lëndë të tilla të thjeshta nga konfliktet dhe problemet e
ndryshme të përditshme të qytetarëve. Si arsye tjetër është edhe përpjekja që konfliktet sociale
të kenë një zgjidhje të qëndrueshme, paqësimi272. Programet e ndërmjetësimit janë treguar të
suksesëshme për të kursyer kohën e palëve, për të përmirësuar kënaqësinë me shërbimet e
gjykatës dhe për të zvogëluar konfliktet në të ardhmen.
Roli i ndërmjetësuesit në procesin e ndërmjetësimit
Në aspektin gjuhësor sipas Fjalorit të gjuhës shqipe, “Ndërmjetësi është Ai që hyn në
mes të dy palëve për të arritur një marrëveshje, për të bërë një punë ose për të zgjidhur një
grindje. Ndërmjetës tregtar. Ndërmjetës për mosmarrëveshje (për zgjidhjen e konfliktit)”273.
Ndërsa në aspektin ligjor sipas ligjit për Ndërmjetësim të Republikës së Kosovës
“Ndërmjetësuesi-është pala e tretë, neutrale e autorizuar të ndërmjetësojë në mes dy palëve me
qëllim të zgjedhjes së mosmarrëveshjeve, në pajtim me parimet e ndërmjetësimit274.
Ndërmjetësi është neutral, roli i të cilit është të ndihmojë pjesëmarrësit të arrijnë një
marrëveshje. Ndërmjetësi nuk mund të imponojë zgjidhje, por do ti ndihmojë palët në gjetjen e
mundësive për zgjidhjen e konfliktit. Në përgjithësi, ndërmjetësuesi nuk komunikon me gjykatën,
përveç kur e paraqet Deklaratën e Marrëveshjes në përfundim të ndërmjetësimit. “Ndërmjetësi
duhet t'i shmanget konfliktit të interesit apo dukjes se konfliktit të interesit gjatë dhe pas
ndërmjetësimit”275.
Ndërmjetësuesi ndihmon palët:
a) të komunikojnë më mirë në mes tyre,
b) të shqyrtojnë mundësitë e zgjidhjes ligjore dhe praktike, dhe
c) të arrijn në një zgjidhje të pranueshme të problemit.
Ndërmjetësimi mund të rezultojë me një kontratë ligjërisht të detyrueshme për të rënë
dakord me shkrim nga palët. “Të drejtat dhe detyrimet e ndërmjetësuesit në njërën anë dhe
palëve në anën tjetër, caktohen para fillimit të procedurës së ndërmjetësimit. Ndërmjetësuesi
270

Ndërmjetësimi i konflikteve në grupmoshat Shkollore, Manual për Mësuesit. UNICEF-I dhe Fondacioni “Zgjidhja e
Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve”. Tiranë, 2006, fq. 28-29.
271 Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Das Harvard-Konzept, Der Klassiker der Verhandlungstechnik,
Frankfurt/Main, 2004.
272 Krhs. Christof Besemer, Mediation, Vermitlung in Konflikten, Baden 2007, fq. 46 .
273 Fjalor i shqipës së sotshme, ASHSH, Instituti i gjuhësisë dhe i letersisë, Tiranë 2002, fq. 833-834.
274 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës/Prishtinë: Viti III/Nr.41/01 Nëntorë 2008. Ligji Nr.03/L-057, Neni 2.
275 Republika e Kosovës , Ministria e Drejtësisë, Komisioni për Ndërmjetësim. Kodi i mirësjelljes së Ndërmjtësve në
Republikën e Kosovës. Nr. 01-927, Datë: 21.09.2010.
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dhe palët pajtohen për të drejtat dhe detyrimet të cilave duhet tu përmbahen deri në përfundim
të procedurës, në pajtim me ligjin në fuqi dhe normat e moralit”276.
Kur është i përshtatshëm ndërmjetësimi?
Ndërmjetësimi mund të jetë i dobishëm kur palët kanë një marrëdhënie që ata duan ta
ruajnë. Një ndërmjetës efektiv mund ti dëgjojë palët dhe t’iu ndihmojë atyre të komunikojnë me
njëri-tjetrin në një mënyrë konstruktive. Kur rastet zgjidhen me anë të ndërmjetësimit, palët
mund të kursejnë paratë që ata do ti kishin shpenzuar për tarifat e avokatit, shpenzimet
gjyqësore dhe tarifat e ekspertëve, të cilat në total mund të jenë shuma të mëdha.
Ndërmjetësimi nuk mund të jetë efektive nëse njëra nga palët nuk është i gatshëm për
të bashkëpunuar. Ndërmjetësimi gjithashtu nuk mund të jetë efektive nëse njëra nga palët ka
një avantazh të rëndësishëm në pushtet mbi tjetrin. Për shembull, ndërmjetësimi nuk mund të
jetë një zgjedhje e mirë në qoftë se palët kanë një histori të abuzimit ose viktimizimit. Disa raste
mund të paraqesin probleme të veçanta që do të kërkonin nga Gjykata gjykimin e rastit.
Palët duhet të jenë të përgatitur për të diskutuar të gjitha çështjet relevante në rastin e
tyre. Para seancës së ndërmjetësimit, palët duhet të dini se procesi i ndërmjetësimit është
konfidenciale, “Procedura e ndërmjetësimit është e natyrës konfidenciale”277. Përveç rasteve kur
parashikohet ndryshe me ligj, të gjitha komunikimet, negociatat, apo diskutimet në një proces
ndërmjetësimi janë konfidenciale, dhe nuk janë subjekt i zbulimit. Kjo inkurajon palët për të
komunikuar lirisht për ndërmjetësimin e një zgjidhje për mosmarrëveshjen e tyre. “Ndërmjetësi
njofton palët në fillim të ndërmjetësimit rreth natyrës së fshehtë të ndërmjetësimit”278.
Palët duhet të jenë të përgatitur për të deklaruar pozicionin e tyre dhe për të dëgjuar me
kujdes palën tjetër. Komunikim bindës dhe i fortë është i lejuar, por edhe respekti reciprok është
me rëndësi jetike. Taktikat armiqësore ka të ngjarë të shkaktojnë pozicione të pa pranueshme
dhe kështu mund ta dëmtojë tërë progresin në procesin e ndërmjetësimit.
Palët mund të përmirësojnë cilësinë e ndërmjetësimit duke pasur parasysh se: Cilat
çështje janë në mosmarrëveshje, duke përfshirë faktet dhe burimet e konfliktit, çfarë është e
rëndësishme për palët në zgjidhjen e mosmarrëveshjes së tyre. Interesat që palët dëshirojnë për
ti ruajtur apo ndjekur, mund të jenë të ndryshme me aspiratat e palës tjetër dhe se si këto mund
të vendosen në ofertën e zgjidhjes.
Çfarë ofron ndërmjetësimi?
Ndërmjetësimi ofron shumë përfitime, duke përfshirë:
a) Kohën: Zakonisht një mosmarrëveshje mund të zgjidhet më shpejt përmes
ndërmjetësimit se sa përmes një gjykim. “Në kushtet kur gjykatat nuk janë azhure as
efikase në zgjidhjen e kontesteve, procedura e ndërmjetësimit fiton rëndësi dhe
përparësi të madhe kundrejt proceseve gjyqësore të stërzgjatura, të mundimshme, të
kushtueshme e të mërzitshme.”279
b) Kosto: Në qoftë se një mosmarrëveshje mund të zgjidhet me anë të ndërmjetësimit,
kostot e përgatitjes për gjykim mund të shmangen. Përveç kësaj, pas një gjykimi pala e
pasuksesshme mund të urdhërohet të paguajë shpenzimet ligjore.
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c) Fleksibiliteti: Ndërmjetësimi u ofron palëve më shumë kontroll mbi rezultatin. Një
proces ndërmjetësimi i cili është i përshtatur për nevojat tuaja mund të organizohet me
ndërmjetësuesit.
d) Stresi: Ndërmjetësimi është më pak formale dhe më pak frikësuese se paraqija para
Gjykatësit në Gjykatë.
e) Konfidencialiteti: Ndërmjetësimi është privat. Gjykatësi nuk është i informuar për
përmbajtjen dhe procesi e ndërmjetësimit. Gjykatësi mund ta di vetëm arritjen e
marrëveshjes por jo edhe procesin se çfarë është diskutuar. “Procedura e
ndërmjetësimit është e natyrës konfidenciale. Deklaratat dhe të gjitha informacionet
tjera lidhur me procedurën e ndërmjetësimit nuk mund të përdoren si dëshmi në ndonjë
procedurë tjetër, pa miratimin e palëve. Ndërmjetësuesi, palët dhe përfaqësuesit e tyre
janë të obliguar që ta ruajnë fshehtësinë e procedurës së ndërmjetësimit, përveç nëse
palët pajtohen ndryshe. Vetëm pas përfundimit të procedurës së ndërmjetësimit, me
pajtimin e palëve mund të bëhet publike marrëveshja në pajtim me ligjet në fuqi”280.
f) Kënaqshmëria: Për shkak se palët vendosin dhe bien dakord për rezultatin e
mosmarrëveshjes së tyre, ata kanë më shumë gjasa të jenë të kënaqur me rezultatin dhe
në përputhje me atë që është rënë dakord.
g) Finalizimi: Marrëveshjet zakonisht mund të ndryshohen vetëm me pëlqimin e të gjitha
palëve.
Rezultatet e mundshme të ndërmjetësimit
Rasti mund të zgjidhet plotësisht ose pjesërisht, ose palët mund të mos jenë në gjendje të arrijnë
një marrëveshje.
➢ “Arritja e marrëveshjes në procedurën e ndërmjetësimit varet ekskluzivisht nga vullneti i
palëve.
➢ Ndërmjetësuesi është i detyruar të ndihmoj palët dhe duhet të jetë i përkushtuar për
arritjen e marrëveshjes.
➢ Pasi që palët të kenë arritur marrëveshje në procedurën e ndërmjetësimit,
ndërmjetësuesi përpilon marrëveshjen me shkrim, të cilën duhet ta nënshkruajnë palët
dhe ndërmjetësuesi.
➢ Marrëveshja e paraparë në paragrafin 3 të këtij neni ka fuqinë e dokumentit
përfundimtar dhe është i detyrueshëm.
➢ Në rast se dosja e lëndës gjendet në gjykatë, marrëveshja e arritur me shkrim duhet ti
dërgohet gjykatës, e cila pas aprovimit, e ka fuqinë e titullit ekzekutiv”281.
Nëse marrëveshja arrihet për një pjesë ose të gjithë të mosmarrëveshjes, detajet e asaj
marrëveshjeje zakonisht do të regjistrohet dhe nënshkruhet nga të gjitha palët. Nëse
mosmarrëveshja zgjidhet në mënyrë të plotë ndërmjetësi do të njoftojë gjykatësin se çështja
është zgjidhur. Pasi të finalizohet marrëveshja njoftohet zyrtarisht Gjykatësi apo Prokurori
varësisht se nga cila palë vije rasti, se marrëveshja është arritur në mes palëve, dhe pas miratimit
të marrëveshjes nga ana e gjyqtarit apo Prokurorit rasti konsiderohet i mbyllur dhe palët lirohen
nga ndjekja penale. Ndërsa rastet të cilat zgjidhen me vetë-referim në ndermjetësim, palët
mund marrëveshjen ta drejtojnë të një gjykatës i caktuar dhë të marrë vendimin e gjykatësit apo
vetëm noterizimi të Noteri për vlefshmerin e marrëveshjes.
Nëse çështja nuk është zgjidhur plotësisht mund të ketë diskutime në lidhje me atë që
duhet të bëhet për t'u përgatitur për gjykim dhe rasti do të kthehet në gjykatë. Ndërmjetësuesi
do të njoftojë gjyqtarin me rezultatin, por jo përmbajtjen e ndërmjetësimit.
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Përfundime

Përmes këtij punim, Ndërmjetësimi si alternativ në zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve, është e pamundur studimi i tërsishëm i procesit të ndërmjetësimit,
rolit të tij dhe dobit e zgjidhjes së konflikteve-mosmarrëveshjeve ndërnjerëzore. Mirëpo,
përpjekja jonë është përqendruar në analizen dhe studimim i domethënjës së
Ndermjetësimit si koncept në zgjidhjen e konflikteve.
Andaj, në këtë punim kemi bërë një studim të mirëfillt lidhur me nocionin e
konfliktit ndërnjerëzor, se si shpjegohet ky fenomen dhe si i tillë nga të arriturat tona
duket të jetë një proces ndërnjerëzor, ku njerzimi ka lindur me të dhe si i till vazhdon të
bashkëjetojë. Me qenëse, konflikti është një dukuri njerëzore po thuajse i
pashmangëshëm për vetë njerzimin, zgjidhja më e mirë e tyre është dijalogu në mes
palëve. Mirëpo, kur konflikti është i till sa që mungon edhe dijalogu në mes tyre,
ndërmjetësimi dhe ndermjetësuesi si palë mundë të jenë shumë të dobishëm në
parandalimin dhe përshkallëzimin e situates dhe zgjidhjen e konfliktit. Përmes studimit
kemi parë se ndërmjetësimi si alternativ në zgjidhjen e konflikteve, është po thuajse i
domosdoeshëm në shumë raste në parandalimin, përshakallëzimin dhe zgjidhjen e
konfliktit.
Më pas, kemi bërë një shpjegim lidhur me rolin e ndërmjetësit në procesin e
ndërmjetësimit, ku roli i tij përveq anës ligjore mund të konsiderohet edhe një akt
human në përpjekjen për zgjidhjen e konflikteve-mosmarrëveshjeve ndërnjerëzore. Roli
i ndërmjetësit nuk është të ndaj drejtësi apo të luaj rolin e gjykatësit, mirëpo roli i tij
parësor dhe i vetëmi është që palët ti ndihmoj në gjetjen e rrugës dhe gjuhës së
përshtatshëme për të ardhur deri të zgjidhja e konfliktit-mosmarrëveshjes mes tyre.
Ndërmjetësimi si proces është i përshtatshëm në të gjitha konfliktet në të cilat
nuk parashihet denim i formës së prerë nga ana e gjykatës, i cili nga natyra e tij mund të
zgjidhet përmes ndërmjetësimit. Gjithashtu palët duhet të jenë të përgaditur të ndjekin
procesin e seancave të ndërmjetësimit. Ndërmjetësimi ofron zgjidhje konkrete të
konflikteve, ku aktorë kryesor i tërë procesit janë vetë palët.
Në fund të punimit, kemi shtjelluar se çfarë mund të arrihet përmes
ndërmjetësimi, ku kemi cekur se në procesin e ndërmjetësimit asnjëra nga palët nuk do
të mbetet i humbur, kur kihet parasyesh se ndermjetësimi është kompromisë, dhe me
zgjidhjen e mosmarrëveshjes të dy palët konsiderohen të fituar. Në rastë të mos arritjës
së marrëveshjes, çështja sërish mund të kthehet në gjykat për verdiktin final të
aktygjikimit. Kjo ndodh vetëm atëher kur dështon krejtësisht procesi i zgjedhjes së
mosmarrëveshjes përmes ndërmjetësimit.
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Abstract
This research examines the empirical relationship between exchange and inflation rate in
Albania. A major macroeconomic policy issues which are faced by all countries, both developed
as well as those in transition, such as Albania is the pricing "fair" and the rate of inflation. The
real exchange rate (RER) is seen as a key indicator of a country's competitiveness, and is
considered the most reliable indicator of competitiveness in the Albanian context (IMF Report
2003, p. 5). A real rate of exchange deviate from equilibrium thought that can affect a country's
economic performance. Inflation is also a monetary phenomenon, which from a general point of
view is simply an "overproduction" of money, on the one hand, significantly increased the prices
of goods and in other hand reduces the purchasing power of money. He turns into a boomerang
for the economy, for stability and for its development in the long term. Bank of Albania's target is
achieving and maintaining price stability, or more specifically, maintaining low positive rates of
inflation.
The aim of this study is to explore the relevance of these two economic indicators,
exchange rate and inflation rate in the long term through the Johansen test. VEC models will be
used to connect for the relationship of co-integrating exchange rate inflation
Keywords: Exchange rate, Inflation, CPI, Johansen VEC.

1. Introduction
Exchange rate (ER) is regarded as one of the most important economic concepts,
the study of which has been paid great attention by economists, since after the collapse
of the Bretton Woods system. Inflation is a general increase of prices in a given economy
and occurs only when most prices rise to a certain degree, in all geographic distribution,
in a given economy. Inflation is one of the main economic problems, where low inflation
is one of the main goals of this policy. Inflation (high) qualifies as a "macroeconomic
illness". Albania's economy is regarded as an economy in development and that's why
this economy walks with very small steps, which make it more difficult to study in this
field. This is because the factors that influence the volatility of exchange rates, yield a
very low effect compared with the effect that really should give if the economy will
qualify as developed economics. Albania is a small country and product prices generally
takes input from the international market. Changes in the exchange rate in Albania may
be preceded by inflation (Mançellari, Mytkolli and Kola, 1999) and it is an important
variable in explaining inflation (Kola and Liko, 2011). Fluctuations in the exchange rate in
developing countries can affect aggregate demand and the expansion of investment
(Frenkel, 2004), while an overvalued currency negatively affects employment (Hua,
2011). On the other hand, the high level of external debt, makes it the debt susceptible
to the movements of RER. A real course consistently overestimated is an early indicator
of potential currency crisis (Kaminsky and Reinhart, 1999).
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2. Literature Review
One of the most crucial things that illustrates the importance of causality in the economy
is the work of Adam Smith's "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation
(1776)". The link between causality and economy dates back to Smith. Starting with Aristotle,
the great economists are also great philosopher of causality. Modern econometric models dating
back to the development of structural econometric models that follow research by Jan
Tinbergen in the 1930s, the conceptual basis of econometric probability Trgyve Haavelmo (1994)
and developing techniques to identify the problem. In the Tinbergen books, structural models
are explained in the diagram using arrows to express causal relationships between variables of
time. Also, after the Cowles Commission research, two approaches can be distinguished clearly:
Approximation of Hermann Wold, which dictates the asymmetry of causality and belongs to the
tradition that ultimately held the Granger’s causality and auto regression vectors. Another
approximation emphasized the difference between endogenous and exogenous variables, and
identification and assessment of structural parameters. Herbert Simon (1953) showed that
causality can be defined in an econometric model not only among those endogenous and
exogenous variables, but also even between endogenous variables.
2.1 Exchange rate
In the new era of globalization and financial liberalization, exchange rate plays a key role
in the international markets and not only, but also in the financial system of a country in
progress, as in the case of Albania. The role of exchange rates is considered so important,
because any change in it, affects every stone of the financial system. A stable exchange rate
helps companies and entrepreneurs to evaluate the performance of their investments, liquidity,
solvency, liabilities and above all be able to predict their economic situation for the next few
years. Changes in exchange rates have great consequences and the latter give their effect on the
volatility of macroeconomic factors. Among these factors we mention: interest rates, prices of
goods and services, inflation, trade balance, etc.. The behavior of the exchange rate, it is
therefore one of the objectives of the governments of each country.
The exchange rate connects the country's economy, with the world economy. It reflects all the
transactions between economic agents within and outside the country. Because of the
sensitivity reason representing economic activity on the exchange rate, a successful macro policy
cannot be applied without taking into account exchange rates. Fluctuations in exchange rates
are probably the most important factors that influence sales, profit forecast, plans for capital
budgeting and the value of foreign investments. From this perspective, changes in exchange
rates play an important role in the economic and political stability of the world in general and
the welfare of nations taken separately. On the other hand, it is also an issue of particular
importance for Albania's own conditions where there is a heavy dependence on foreign trade
and of the migrant remittances from abroad, an issue which preoccupies the banks and the
other interest groups. Trade and foreign investment are realized in the framework of an
international monetary system consisting in the currency system and their connections through
the markets of foreign exchange rates.
Ravindran, Ganisen and Roslan (2008) ARIMA and GARCH models used to predict the
rate of foreign exchange rate. They claim that some financial time series are not entirely random
as in the efficient markets hypothesis. They also argue that the historical financial data can be
used to achieve accurate short-term forecasts that can be used in practice.
Claessen and Mittnik (2002) analyzed the performance of GARCH model to forecast
the German DAX index returns. They claim that the GARCH model is valid only for anticipated
future fluctuations DAX index returns, but it contains valuable information to predict future
prices. They say that the hypothesis of efficient markets for DAX index stands.
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Sparks and Yurova (2006) have studied the performance of ARIMA and GARCH models to predict
a later period stock prices. In their research they used MAPD (Mean Absolute Percentage
Deviation) to evaluate and compare the prediction of models. Their main finding was that the
model GARCH performs better than ARIMA in terms of MADP.
Fahimifard, Homayounifar, Sabouhi and Moghaddamnia (2009) found that the
forecast of exchange rates for 2, 4 and 8 days Pattern model GARCH performs better than
ARIMA in terms of RMSE (Root Mean Squared Error), MSE (Mean Squared Error) and MAD
(Mean Absolute Deviation).
Garcia, Contreras, Akkeren and Garcia (2004) used a GARCH model to predict the regulated
prices of electricity. They said the GARCH model is better than ARIMA model during periods of
high variability.
2.2 Inflation
For more than two decades, it has been a distinct decline in inflation rates in
industrialized countries as well as in those with a poor economy. In most part, these
developments are a reflection of the distribution of knowledge negative repercussions on the
economies with high inflation rates. Rates of high and volatile inflation in most countries in the
previous periods were associated with a variability in production, unemployment and a
reduction in production potential. For this reason economists have concluded that a highinflation environment is crucial to the functioning of the economy of a country. A not saved
inflation rate means higher uncertainty, waiting to be affected by inflation and negative effects
throughout the whole economy.
By considering that monetary policy should aim a low inflation as a contribution to the
functioning of the economy, there are many costs arising from a high-inflation environment.
Theoretical and empirical analysis of the costs of inflation usually compares incomes in
economies with low inflation to those with high inflation.
Inflation is usually seen in two broad forms, monetarist and structuralism. Monetarist
claims that the empirical study of monetary history shows that inflation has always been a
monetary phenomenon. Makochekamwa (2007) in Zimbabwe has used an analysis of CGE
(Computable General Equilibrium) with annual data to prove the relationship between inflation
and exchange rate using data for vitet1975-2006. He empirically found that variables relating to
inflation and exchange rates by Granger’s causal link are reciprocal. M.O. Odedokun (1995)
analyzed annual data for 35 countries from 1971 to 1990. The findings suggest that monetary
growth, the rate of depreciation of the domestic currency has a positive effect on inflation, while
the expansion of food production per capita, as well as overall growth economic served to lower
inflation rates.
Imimole. B & Enoma. A (2011) examined the impact of exchange rate depreciation on inflation in
Nigeria for the period 1986-2008 using the co-integration procedure. The research found that
the depreciation of the exchange rate, money supply and gross domestic product are the main
determinants of inflation in Nigeria, and that the devaluation "Naira" is a positive and significant
long-term effect on inflation, in Nigeria. This means that the exchange rate depreciation could
bring an increase of the inflation rate in Nigeria.
Ndungu (1993) estimated VAR model of the money supply, domestic price level,
exchange rate index, foreign price index and the interest rate. In an attempt to explain the
movement of inflation in Kenya, he noted that the inflation rate and the exchange rate explain
each other.
The study conducted by Kamas (1995) in Colombia noted that exchange rates have not
played a significant role in explaining the variation in inflation and inflation seems to be primarily
inertial about the exchange rate.
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According Madesha. W, Chidoko. C and Zivanomoyo. J (2013) inflation and exchange rate tested
by Dicker Fuller generalized test found that the series are I (1). After testing and confirming that
the series are I (1), Madesha, Zivanomoyo reviewed Chidoko and presence or absence of cointegration between variables. In the case study it is determined that long-term inflation (Linfe)
and long-term exchange rate (LEXCH) are variables that have a long-term mutual relationship.
2.3 The relationship between the exchange and inflation rate
according to the paper (2015) of Lufi & Sinai [10] on the exchange and inflation rate results for
Albania, conclude that the variable exchange rate is (1) while the inflation rate is I (0). Causal link
exists between them unilaterally. The exchange rate is one that affects the rate of inflation in
the case of Albania. In the paper it is being built a two-dimensional VAR model I selected by
being based on the selection criteria to lag is a VAR model (2), for more on this model does not
appear problem of serial correlation and residues have a normal distribution.
3. Co-integration
Co-integration is one generalization of the unitary roots’ test of the vectors’ system.
We suppose that we have two time series that are not stationary, but are integral series and
have unitary roots, that are presented in the shape of an MA model as below:
(1-B)Yt=p(B)et
(1-B)Xt=p(B)ut
In general also the linear combination of two series Yt and Xt has a unitary root. If the
linear combination Yt-aXt is stationary, then it is said that the series are co-integrated (1-a) is
their vector of co-integration.
Co-integration is an integral part of the analysis for variables of time series type. Two
or more time series, we say that are co-integrated when they have a common random shift. If 2
or more time series are integrated individually, but any linear combination of them has a lower
degree of integration, we can say series are co-integrated with each other. If such a combination
has a low degree of integration, especially if I (0), this means that a balanced relation between
the original series which they say co-integrate.
3.1 The maximum longitude method Johansen
Method maximum longitude Johansen (1988) is probably the best method for assessing
the long-term economic variables and relationships. Many studies of a lot of researchers have
made comparisons around different approaches to co-integration analysis and are generally in
favor of this method. Although it should be noted that it is necessary for each case study of time
series. Johansen test is used to test the existence of co-integration and is based on an
assessment of the ECM with the maximum longitude method.
Johansen methodology begins with assessing the VAR model (p) k dimensional form
where the general trend and intercept include:

X t = 1 X t −1 + 2 X t −2 + ... +  p X t − p +  + t + ut

(1)
The above reconciliation has all components matrix, so the Xtand Xt-i are vector with kx1
measures. Vector Xt consists of k series that are stationary of the first order, I(1). This is the
reason that compels us to transform the equalizer (1) in an error correction model VECM, down
side by side Xt-1.

X t = (1 − I )X t −1 + 2 X t −2 + ... +  p X t − p +  + t + ut

Perform transformations on until we reach the equation:

X t = 1 X t −1 + 2 X t −2 + ... + p X t − p +  + t + ut

255

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

 =  +  + ... +  − I

i
i−1
1
Ku i
We can write the last equalizer in a familiar form
p −1

X t = X t −1 +  i X t −i +  + t + ut
i =1

In this draw entries are:
p

p

i =1

j =i +1

 = i − I , i = −  j
We can write the matrix Π=’ whereis the matrix of adjusted coefficients while’ matrix of
co-integrated. According to the test are found its valuesλ̂1≥ λ̂2≥… ≥ λ̂k and the way the matrix
giving the following tests:
Statistics traits λtrace = -n ∑ki=r+1 log(1 − λ̂ i)
Statistics of its max valuesλmax= -n log (1- λ̂r+1)
1. Test of traits
Ho: r ≤ r0
Ha: r0< r ≤ k
If λtrace >critical value, then the basic hypothesis swoop .
2. The test of its maximum value
Ho: r ≤ r0
Ha: r = r0 +1
If λmax>critical value, then the basic hypothesis swoop .
In both cases, testing is implemented sequentially.
Sequential tests:
i.
H0:
r
=
0,
cannot
be
Ha: r>0, true → we continue the test
ii.
H0:
r
=
1,
cannot
be
refused
Ha: r>1, true→ we continue the test

refused
→

end

→
→

r

end
=

1

Testing continues until we reach the maximum value of r, r is known that takes values in the
segment [0, k-1].
3.2 Empirical analysis
By reviewing the literature we have considered that the exchange rate is (1) and inflation
(0). Since the theory of co-integration has the basic criterion to be non-stationary series, we are
continuing the analysis by replacing the inflation of the consumer price index (CPI). It is
economically justified the use of the consumer price index inflation in the country because they
are the result of one another. The Consumer Price Index is shown from Sinai (2009, 2015) which
is a series I (1).
Since the series of exchange rate and index consumer prices are variables I (1), the need
to study us the connections that exist between them in the short term as well as in the long
term. According Lufi & Sinai (2015) is shown with the help of Grangers’ causality test that exists
between these variables unilateral causal link and exactly KRUSI rate is a variable that influences
inflation in the short and medium term.
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Johansen let us apply the test to find out if this relationship lies and in the long term.
Test results are presented in the following table.

Table 1. Test results
Included observations: 151 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: ER INF
Lags interval (in first differences): 1 to 4
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s)
Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1

36.03668
1.929060

15.49471
3.841466

0.0000
0.1649

0.202185
0.012694

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s)
Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1

34.10762
1.929060

14.26460
3.841466

0.0000
0.1649

0.202185
0.012694

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):
ER
-0.000326
0.139911

INF
0.964198
0.120716

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):
D(ER)
D(INF)

0.222184
-0.265723

1 Cointegrating Equation(s):

-0.127512
-0.019023
Log likelihood -368.4768

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
ER
INF
1.000000
-2957.878
(488.089)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(ER)
-7.24E-05
(3.3E-05)
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D(INF)

8.66E-05
(1.5E-05)

From the results of the Johansen ‘s test, we see that the statistics of maximum value
itself in the case when the basic hypothesis is that series are not co-integrated is 36.6 and is
greater than the critical value 15:49, consequently basic hypothesis swoop, therefore we must
continue testing. While in the case when the basic hypothesis is we have a couple of series in cointegration, again seen that the observed value of statistics that separate maximum value is 1.9
less than the critical value of 3.8 and therefore we end up testing, we say that series cointegrate. Likewise perform testing with the help of trace statistics and the conclusion is the
same.
Referring to test of himself maximal value and also the series traces statistics concluded
that exchange rate and inflation (CPI) have a stable connection even in the long term in the case
of Albania.
Likewise, we use the VEC to support on co-integration series results obtained in the study.
Feedback shown in the table below:
Table 2. Feedback
Vector Error Correction Estimates
Included observations: 151 after adjustments
Standard errors in () & t-statistics in []
Cointegrating Eq:

CointEq1

ER (-1)

1.000000

INF (-1)

-2957.878
(488.089)
[-6.06013]

C

8075.479

Error Correction:

D (ER)

D (INF)

CointEq1

-7.24E-05
(3.3E-05)
[-2.20243]

8.66E-05
(1.5E-05)
[ 5.77370]

D(ER(-1))

0.266452
(0.08261)
[ 3.22524]

0.032192
(0.03769)
[ 0.85414]

Based on the results of VEC evaluated we conclude that series co-integrate among
themselves. Let's see if this model or not VEC suffers from auto correlation. The use
portmanteau test and the results are shown in the following table:

Table 3. Portmanteau test results
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VEC Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations
Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h
Included observations: 151
Lags

Q-Stat

Prob.

Adj Q-Stat

Prob.

df

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.195707
2.606247
4.402053
12.67298
17.65674
21.22734
25.17578
29.14628
34.80813
38.04452
38.28425
55.65841

NA*
NA*
0.6224
0.2425
0.2229
0.2681
0.2887
0.3045
0.2497
0.2903
0.4566
0.0771

0.197012
2.639908
4.472115
12.96810
18.12254
21.84088
25.98127
30.17389
36.19459
39.66052
39.91908
58.79317

NA*
NA*
0.6131
0.2255
0.2013
0.2391
0.2525
0.2605
0.2018
0.2322
0.3848
0.0442

NA*
NA*
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.
df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution
Referring to the results it is clear that the VEC model autocorrelation
problem appeared not to waste it.
Below we present and are the graph of co-integration, which so
clearly shows how the distinction that the impact of the exchange
rate in Albania over the rate of inflation.
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Figure 1. Cointegration relation
The Appendix has been presented and the series impulse response received in the study. It
can be mentioned that the reaction that undergoes the inflation from the exchange rate, this
impact is likely to be negative after three periods, null after 4 months and after significant
impacts.
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4.Conclusions
In this paper, it was analyzed relationship between exchange and inflation rate in
Albania as the medium -term as well as long term ones. The exchange rate is one
variable non stationary and he returned a difference stationary, while inflation is a
stationary variable. In the co-integrating analysis, the inflation was replaced by the
consumer price index so that the series was stationary at the first order. The causal
analysis found that course of exchange is due to changes in the rate of inflation. The
Johansen test used in this series shows that in the case of Albania it is a stable
relationship and in long term periods.
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The importance of capital budgeting and risk
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Abstract
During the last two decades, every ecomonist’s goal is to strengthen their economy.
“Understanging risc and uncertancy is the key to business success and opportunities in business”
The decisions for capital budgeting undertake by the economist requires analyzing every single
project.
In this study, we will analyze the future cash flow, uncertancy of cash flowand the value of these
future cash flows.
Searching for investing opportunities is defining which Project will maximize the
shareholders’ wealth. We analyze every Project defining how profits surpas the costs. Projects
which increase the value of the company and shareholders are the best. Those costs that are
involved in projects assessing are the initial investment and opportunity cost. Profits are future
cash flows generated by the investment. We already know that the future is uncertain, as a result
future cash flows are uncertain. Risk is the future uncertaincy. We're talking about uncertancy
when we analyze one project’s benefits and costs, as long as they do not have the security that
they will be fully realized in those values.
Uncertaincy depends on many factors, where one of them is the type of investment that
is taken into consideration, the circumstances and the industry in which it is operating. Normally
we should combine our risk decisions regarding projects for maximizing shareholder value.
In this study, we will see resources / factors of uncertain cash flows and how you can
combine with risk capital budgeting decisions. We will define risk in longlasting projects and we
will propose some statistical tools in order to measure the capital risk in varoius projects.
Key words: Risk , Economy , GDP, Budget, Capital, Investment.
Hyrja

“Te kuptosh pasigurine dhe riskun do te thote te kuptosh celsin e suksesit te biznesit dhe celesin
e oportuniteteve te biznesit”- David B. Hertz, 1972.
Vendimet e buxhetimit te kapitalit qe realizon nje financier kerkojne analizimin e cdo projekti:
1.Fluksit te ardhshem te parase
2.Pasigurine e fluksit te ardhshem te parase
3.Vleren e ketyre flukseve te ardhshem te parase
Kur ne kerkojme per oportunitetet investuese, ne kerkojme te percaktojme se cilat projekte do
te maksimizojne vleren e kompanise dhe si rrjedhim do te maksimizojne mireqenien e
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aksionereve. Ne analizojme cdo projekt, duke percaktuar sesa perfitimet tejkalojne kostot.
Projektet te cilat rrisin vleren e kompanise dhe te aksionereve jane me te miret. Kostot e
perfshira ne vleresimin e projekteve jane:
-Investimi fillestar
-Kostoja oportune
Perfitimet jane flukset e ardhshme te parase te gjeneruara nga investimi. Ne e dime qe cdo gje
ne te ardhmen eshte e pasigurte, si rrjedhim keto flukse te ardhshme te parase jane te
pasigurte. Risku perkthehet si pasiguria per te ardhmen. Ne mund te nderthurim riskun ne nje
ose dy menyra:
1. Mund te skontojme fluksin e ardhshem te parase duke perdorur nje norme skontimi te
larte.
2. Mund te kerkojme nje kthim me te larte vjetor nga projekti
Normalisht duhet te nderthurim riskun me vendimet tona lidhur me projektet per maksimizimin
e vleres se aksionereve. Ne kete punim do te shohim burimet/faktoret e flukseve te parase te
pasigurta dhe sesi mund te nderthuret risku me vendimet e buxhetimit te kapitalit. Do te nisim
duke pershkruar se cfare kuptojme me risk ne kontekstin e projekteve afatgjate. Do te
propozojme disa mates statistikore per matjen e riskut ne projektet e kapitalit.
Teksti kryesor

Risku eshte pasiguria ne te ardhmen. Ne jemi duke folur per pasigurine kur trajtojme
perfitimet dhe kostot e projekteve per sa kohe qe nuk kemi sigurine qe ato do te realizohen
plotesisht ne ato vlera. Pasiguria varet nga shume faktore, ku nje nder to eshte edhe lloji i
investimit qe merret ne considerate, rrethanat dhe industria ne te cilen eshte duke operuar.
Pasiguria mund te rrjedh prej:
1. Kushteve ekonomike- Konsumatoret do te konsumojne apo do te kursejne? Ekonomia
do te jete ne recension? Do te stimuloj qeveria konsumin? Do te kete inflación?
2. Kushtet e tregut- Eshte tregu konkurrues? Ka barriera sic jane patentat qe do te mbajne
konkurrentet larg? Ka mjaftueshem oferte per fuqine punetore? Sa do te kushtojne
materialet dhe fuqia punetore ne te ardhmen?
3. Taksat- Cila do te jete norma e taksave? A do te ndryshoj sistemi i taksave?
4. Normat e interesit- Cila do te jete kostoja e kapitalit ne te ardhmen?
5. Kushtet nderkombetare- Do te ndryshoj kursi i kembimit ndermjet vendeve ne te
ardhmen? Qeveria ne ndonje nga vendet ka qendrueshmeri?
Per te vleresuar dhe zgjedhur projektet te cilet do te maksimizojne vleren e mireqenies se
aksionereve, ne duhet te shoqerojme pasigurine me flukset e ardhshme te parase.
Risku i flukseve te ardhshme te parase (pasiguria)
Menaxheret shqetesohen per riskun sepse ofruesit e kapitalit: kreditoret dhe aksioneret
kerkojne kompensim per riskun e marr persiper. Ata mund ti investojne fondet e tyre ne
kompanine tone ose kudo tjeter. Ka nje kosto oportune qe duhet marr ne konsiderate: ajo cka
ofruesit e kapitalit mund te fitojne diku tjeter per te njejtin nivel risku. Ne i referohemi kthimit
te kerkuar nga ofruesit si kosto e kapitalit, i cili i kompenson ofruesit per koston e tyre oportune
te mos investuarit te parave diku tjeter (vlera ne kohe e parase) si dhe per riskun e marr
persiper.
Kosto e kapitalit= Vlera ne kohe e parase+Kompensimi nga risku
Duke perdorur kriterin e NPV-se, nqs fluksi i ardhshem i parase eshte me i madh se vlera e
tashme e kostos se kapitalit, normalisht pritet qe te rrisi vleren e kompanise dhe si rrhjedhim
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projekti pranohet. Nqs fluksi i ardhshem i parase eshte me i vogel se vlera e tashme e kostos se
kapitalit atehere projekti refuzohet. Dhe nen keto rrethana, duke perdorur normen e brendshme
te kthimit, nqs kthimi projekteve tejkalon normen e kostos se kapitalit projekti pranohet. Nga
perspektiva e kompanise, kthimi i kerkuar eshte kostoja e ngritjes se kapitalit, per kete arsye ne i
referohemi asaj si kosto e kapitalit.
Ne gjithashtu i referohemi kompesimit nga risku si primi i riskut-kthimi shtese i nevojshem per te
kompensuar investitoret nga risku i marr persiper. Sa eshte perqindja e mjaftueshme e
kompesimit te riskut? 2%? 4%? 10?
Si e perfshijme riskun ne projekte? Fillojme duke pranuar qe asetet e kompanise jane rezultat i
vendimeve te marra nga investimet e meparshme. Kjo do te thote qe kompania koleksionon
projekte. Atehere kur kompania shton nje projekt tjeter ne portofol, ne duhet te shqetesohemi
vetem per riskun e projektit shtese? Apo duhet te shqetesohemi per riskun e gjithe portofolit?
B.Tipe te ndryshme te riskut te projekteve
Nqs kemi disa ide lidhur me pasigurine e cila shoqeron flukset e ardhshme te parase te
projekteve- te ardhurat e mundshme- dhe probabilitetin qe shoqeron keto te ardhura, ne kete
menyre do te kemi nje mates te riskut te projekteve. Por ky eshte risku i projekteve i izoluar nga
projektet e tjera te kompanise. Ky eshte risku i projektit i cili injoron efektet e diversifikimit dhe
qe referohet si risku total i projekteve.
Duke qene se kompani te ndryshme kane asete te ndryshme, risku total i projekteve nen
rrethana te ndryshme nuk mund te jete risku relevant i analizuar nga projektet. Kompania eshte
nje portofol asetesh dhe kthimi i marr nga asetet e ndryshme nuk leviz detyrimisht bashkarisht,
ata nuk jane te korreluar ne menyre pozitive me njeri-tjetrin. Ne jemi te interesuar sesi shtimi i
nje projekti ne asetin e portofolit te kompanise ndikon duke ndryshuar riskun e gjithe portofolit
te kompanise.
Ndarja e nje kompanie mund te perbehet nga pjeset qe investitore te ndryshem kane ne
kompani, ku secili prej tyre fondet e veta mund ti kete investuar ne portofole te
mirediversifikuar. Keta investitor jane te interesuar sesi investimet e bera ne kompani ndikojne
dhe prekin riskun e portofoleve te tyre personale. Kur pronaret kerkojne kompensim per riskun,
ata jane duke kerkuar kompensim per riskun e tregut,risk i cili nuk mund te diversifikohet. Ne
perfshirjen e nje projekti te ri, kompania duhet te marri ne konsiderate sesi ndryshon risku i
tregut te kompanise. Nqs pronaret e kompanise mbajne portofole te diversifikuar, atehere risku i
tregut do te varet nga vendimet qe do te marri kompania.
Nqs jemi ne kushtet e nje kompanie te vogel ose te mbyllur, pronaret e kompanise nuk
zoterojne portofole te mire-diversifikuarrisku total na jep neve nje ide te mire per riskun e
projekteve.
Nqs jemi duke marr vendime per korporata shume te medhaja te cilat kane shume
produkte dhe pronaret e se ciles zoterojne portofole te mire-diversifikuar, analiza e riskut total
eshte e perdorshme. Risku total eshte i lidhur me riskun e tregut ne shume menyra, projektet
me risk total te larte kane gjithashtu risk tregu te larte. Eshte me e lehte te masesh riskun total
te nje projekti sesa te masesh riskun e tregut. Ne mund te krijojme nje ide per riskun e
projekteve duke analizuar flukset e ardhshme te parase duke perdorur matesa statistikore,
analizen sensitive dhe analizen e simulimit.
2.Matesa te riskut te projekteve
A.Matesa statistikore te riskut te flukseve te parase
Ne do te shohim tre matesa statistikore te vleresimit te riskut qe shoqerojne te ardhurat e
mundshme te projekteve : varieteti (range), varianca dhe koeficienti i variacionit. Bazuar ne
eksperiencen, ne linjen e produkteve te kompanive dhe ne kerkimet e tregut per produktin e ri
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A, ne mund te vleresojme qe mund te gjenerohet nje prej tre kthimeve te ndryshme ne vitin e
pare duke marr parasysh kushtet ekonomike :
Economic conditions

Cash flow

Probability

Boom

$10.000

20%

Normal
Reccesion

$5.000
$-1.000

50%
30%

We can notice from the figures in the table that there is more than one income. There re
three possible incomes, and each one of them represents a possible cash flow and the
probability of happening. According to this probability distribution, we can see that we have
good chances to win $10.000 or to lose $-1.000. The higher possibility is that we can win $5.000.
In order to create the idea of product A risk, we need to have more information. The distribution
of income in this case is known as dispersion. In general, the greater the risk the greater the risk.
There are many measures which we can use to describe the dispersion of future cash flows. We
will focus on the variety (range), variance and coefficient of variation.
Variety (range)
Variety is a statistical mates which shows how changing the two extremes of the income
distribution probability.
Variety = Best possible incomes – Worst possible incomes
Fort he product A; The variety of possible incomes is $10.000-(-$1.000)=$11.000. The higher is
the variety, more higher is the difference and also the risk.
Standart deviation
Variety doesnt take to consideration of the probability of revenue realization. When we
want to take financial decisions, we are not only interested in extreme values but also in other
potential income values.
One alternative is to see how each of the future cash flows differs by a single value.
Approximation man is to see a central positioning mates with a normal probability distribution,
which is the expected value.
Let's use N to denote the number of potential income that could be realized, xn
indicating possible nte revenue, pn probability of any potential revenues to be realizar and E(x)
indicating the expected value.
The expected value is a weighted average of the returns/income with corresponding
probabilities;
E(x)=x1p1+x2p2+………..+xnpn=∑pnxn
The Standart Deviation is a measure that shows how changing any proceeds from the
expected value. Standard deviation gives us information about the possible dispersion of
income, because it provides information about the distance that has any proceeds from the
expected probability of having this happen. The standard deviation formula is
Standart Deviation of possible incomes=σ(x)=√∑pn*(xn-Ɛ(x))2
First, we calculate the expected value, E(x). In our case we have three possible incomes, so N=3.
We have the expected value putting also te probabilities:
E (Product A cash flow) = 0.2*$10.000+0.5*$5.000+0.3*($1.000) = $4.200
The calculations for the standart deviation are shown below. The higher is the standart
deviation, the higher will be the dispersion, and the same with the risk.
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Economic Cash
Cash
Probability
Deviation Variety
Prob*variety
conditions flow
flow*prob
Boom
$10.000 0.2
$2.000
5.800
33.640.000 6.728.000
Normal $5.000 0.5
Recession ($1.000) 0.3

$2.500
800
($300)
(5.200)
E(x)=$4.200

640.000 320.000
27.040.000 9.112.000
σ2=15.160.000

σ=$3.893,58
The variation coeficient
The variation coeficient in a normal probability distribution is the ratio of standard
deviation to its expected value.
Variation coeficient = Standart Deviation / Expected Value =σ(x)/E(x)
Example
We suppose that we are investing in a project, which future returning
rates and probabilities are:
Possible returnrate
Probability
-10%
20%
0%
50%
+20%
30%
-

Which is the expected value and the standart deviation ?
First of all we calculate the possible return rate:
Possible
Probability pi
return rate xi
-0.1
0.2
0
0.5
+0.2
0.3

xi*pi
-0.02
0
+0.06

E(x)=0.04
The variance:
xi-E(x)

(xi-E(x))2

pi*(xi-E(x))2

-0.14
-0.04
0.16

0.0196
0.0016
0.0256

0.00392
0.00080
0.00768

σ2(x)=0.01240
The Standart Deviation =0.11136 or 11.136%
Risk can be measured statistically by variety, variance or coefficient of variation. Now
you know how it is calculated, we need only probabilities and their distribution in each project,
in order to calculate the risk of the project.
Where can we find this probability distribution?
According to the study, experience or subjective judgments.
We can use that sensitivity analysis or simulation to create an idea for future cash flows and
their associated risks.
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The cash flow estimationss are based on economic forecasts, competitors, taxes,
preferences, building costs and many other factors. One of the things you need to consider
about our assessment is as sensitive are they to forecasts/our assumptions?
For example, if we sell only 2 million products instead of 3 million products in the first
year, the project is still profitable? What if the project increased taxes will continue to be
attractive?
We can analyze the sensitivity of cash flow by changing assumptions and revalued cash
flow in each case under any scenario. The sensitivity analysis also known as Scenario analysis is a
method of evaluation by changing one of the factors in the analysis.
Tools that can be used to measure the Total Risk
Sensitivity analysis is the method of evaluation of future cash flows and return on
investment when the game enters the element of uncertaincy.
The sensitivity analysis illustrates the effects of changes in the assumptions. But because it
focuses only on a change in time, it is not very realistic. We know that not only one factor but
many factors can change over time as the project is taken into consideration.
In the case of Wialliamit project, has raised a number of assumptions in the analysis,
which are based on uncertainty, including the sale price of the building and the equipment and
the entry of competitors 5vite rather quickly within 5 years. You can use your imagination and
use as factors / assumptions economic conditions, competition, the prices of materials and labor
force.
Sensitivity analysis cannot be managed if we start to change at the same time two factors
(change if more than two then it becomes even more unmanageable). Simulation analysis is the
analysis of cash flow and future returns when changing more than one element related to
insecurity. The simulation allows analysis of the financier to develop / build a probabilistic
distribution of income, giving a certain probability of each variable that may change.
Analysis of simulation is more realistic than the sensitivity analysis because of
uncertainty in liidhje introduces more variables in the analysis. If you use your imagination it can
become complex analysis if the variables of one year depends on the variables of the other
years.
Analysis of simulation looks the prject as an isolated one. It doesn’t consider the effects
of diversification and focusing only on the total risk of a project. Simulation analysis also does
not consider the effects of portfolio diversification in personal shareholders. If shareholders
possess well-diversified portfolios, then their concern is how an additional project affects their
portfolio risk and not total project risk.
Simulation analyze demostration
We suppose that we are investing $80 million in equipment for a new product. Through
research conducted by marketing and managers, we have determined the price and cost per unit
of the product, as well as the number of units to be produced and sold. We also have a standard
deviation that gives us an idea about the insecurity that accompanies our evaluation.
We suppose you have these 3 variables: price, cost and number of units distributed in the
normal way to confirm these by research company.
We also assess for taxes than it would be during the product lifecycle, we assumed a uniform
distribution tax, from the accounting department.
Variables
Average
35%

Nr. of units

Price per unit

Expenses per unit Tax rate

10.000.000

$14

$0.75
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Standart
Deviation
45%

1.000.000

$2

$0.05

Maximum

We suppose these units will be produced and sold within a period near future.
Using Excel, we simulate 1,000 units (which are 1,000 randomly selected for each of the four
variables distribution) using the information above.
The result is the distribution of possible returns domestic product, as shown in the histogram
below.

The wider the disperssion / distribution of IRR, the higher is the product risk.
1. The measurement of market risk of the project
If you're looking for an investment in shares, then we should see stock returns and market
returns for the same period. But this is not a perfect indicator.
What if we are the market rate risk for a new product? We can not see how this product has
affected stock returns. In such cases, we see a market indicator that is β.
β is an elastic measure of the sensitivity of the asset returns to market changes.
If the return rates increase with 1%, than we wait until the asset return rate β=0.2
to increase 2%;
If market return rates decrease with 1%, than we wait until the return rates of an asset β=1.5
will decrease 1.5%.
Market risk and the financial leverage
If a company has no debts, credit risk, market for shares is the same with the market risk of its
assets.
βasetit = βkapitalit.
The financial leverage is the fee payment/fixed installments of bonds such as treasury bonds to
financial assets of the company.
Effects of the use of debt are risk capital boost company. If the company has debt, market risk is
the stock/equity is greater than the risk of assets, due to leverage.Since risk assets is divided
between the creditors and shareholders, we can presantojme that average weights of the
respective betas.
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This means that the asset beta is associated with the Battle of the company capital, with
corresponding adjustments to the financial lever. We note that if the company does not pay the
debt then βasetit=βkapitali
and then if the company owes
Example:
Companies Tax rates
Debt
Capital
βcapital
A
40%
$100
$200
1.5
B
30%
$100
$400
1.5
C
40%
$100
$200
1
Using the formula given previously, we can define:
- βasetit=1.1538 for the company A
- βasetit=1.2766 for the company B
- βasetit=0.7692 for the company C
The return rate able to face the market risk
Market risk premium is the difference between the expected market return and risk free
rate of interest. Formula calculated appears below:
Market risk prim = βasetit*(rm-rf)
If this we will add to this value the interest rate without risk then would take the cost of capital:
Capital cost = rf+ βasetit*(rm-rf)
We suppose that the risk-free interest rate is 4% and expected market return is 10%. If beta is 2,
then the cost of capital is:
Capital cost = 4% + 2 (10% - 4%) = 16%
If the beta would be 0.75 then the capital cost would be:
Capital cost = 4% + 0.75 (10% - 4%) = 8.5%
Capital cost adjustments.
Another way to rate the capital cost of a project without assessing risk premium is to use
the average cost of capital of the company starting from a certain time period. The cost of
capital of the company is the marginal cost of raising capital with a dollar Cost of raising a dollar
in the context of all projects of the company taken together, not only the specific evaluation of
the project. We can adjust the cost of capital in this way:
If the new project is more risky than the company average project cost of the new capital project
it is greater than the average cost of capital. If the project is less risky, its cost of capital is less
than the average cost of capital.
Everything depends on the experience and judgment of the person who makes the decision.

Conclusions
In order to choose between several investment opportunities, financier must
make some estimates future cash flows for each project, to evaluate risk for each
respective cash flow, to assess the contribution of each project to increase the value of
the company and also the increase the welfare of shareholders.
The economist should include risk analyzes of projects for teidentifikuar which
realizes maximizing the value of the company. Statistical meters that can be used in such
cases are: variety, standard deviation and coefficient of variation. Simulation and
analysis of sensitivity that are other tools that can be used to assess the risk of projects.
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These techniques give an idea of the relationship between return and risk for each
project.
The risk is reflected in the decision-making using cost of capital that reflects the
risk of the project. Market risk is known as a beta project.
Changes and adjustmen ts made during the relevant risk assessment process are
aimed at achieving a certain level of cost of capital for each specific project.
References:
1. R. C. Salazar and K. S. Subrata. A simulation model of capital budgeting under
uncertainty. Management Science, 1968 pg 30-60
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Marrëdhëniet fiskale ndërqeveritare: Një vështrim mbi Financimin Komunal për
shëndetësin dhe arsimin në Kosovë
Dalip Gashi,
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Kosovë, dalipgashi@live.com

Abstrakt
Decentralizimi në Kosovë është një përpjekje relativisht e re e dekadës së fundit,
iniciativat e ndryshme të reformës së pushtetit lokal dhe decentralizimin e fuqive politike,
administrative dhe fiskale në nivel lokal kanë qenë të nxitur nga agjenda politike e qeverisë
qendrore. Niveli lokal vazhdon të përballet me kapacitetet e dobëta në ushtrimin e të gjitha
kompetencave dhe përmbushjen e detyrave të tij ndaj qytetarit. Qeveria qendrore ndanë grante
për per komunat që paraqesin pjesën më të madhe të shpenzimeve të qeverisë lokale në këtë
mënyrë mbeten shumë të varura nga vendimet e financimit të qeverisë qendrore. Kjo varësi nga
fondet e qeverisë qendrore mban një rrugë për bisedime politike dhe ndikimi politik në nivel lokal.
Niveli i fondeve të alokuara për njësitë e qeverisjes vendore është i bazuar në një skemë barazise
fiskale, e cila rrezikon të mos jete i drejtë, duke ndikuar negativisht për kriteret kapitalit të
decentralizimit.
Fjalët e rëndësishme: decentralizimi fiskal, pushteti lokal, grantet, transferet ndërqeveritare.
JEL Klasifikimi: H51, H52, H53, H75,
1. Hyrja

Ky punim synon të hedhë dritë mbi dinamikën e ndër-institucionale dhe
ekonominë politike të decentralizimit fiskal në Kosovë. Ajo shqyrton faktorët politikë që
ndikojnë në shpërndarjen e fondeve nga niveli qendror në pushtetin lokal. Bazuar në të
dhënat empirike të pasur, studimi ofron një analizë të detajuar të strukturës së
transfertave ndër-qeveritare dhe paraqitjen institucional në krye të këtyre transfertave.
Pjesa e parë ofron një shqyrtim të literaturës mbi decentralizimin fiskal dhe paraqet një
përmbledhje të karakteristikave të decentralizimit fiskal në Kosovë. Kjo pasohet nga një
seksion eksploruar infrastrukturën institucionale dhe sfondin historik të decentralizimit
në Kosovë. Pjesa e dytë përpiqet të japë një pasqyrë të përgjithshme mbi transferet
ndërqeveritare. Në fund, janë paraqitur përfundime si dhe një sërë rekomandimesh.
2. Shqyrtimi i literaturës
Decentralizimi gjatë zhvillimit të tij, është definuar në forma të ndryshme nga autorë të
ndryshem. Në kuptimin e përgjithshem decentralizimi definohet si transfer i fuqisë vendosëse,
autoritetit, resurseve, funksioneve, të drejtave, obligimeve, pronesisë, mjeteve finaciare dhe
përgjegjësive nga niveli qendror i qeverisjes ne atë lokal, për një kategori të caktuar të
funksioneve publike. Procesi i decentralizimit është zhvilluar apo është duke u zhvilluar si në
vendet e zhvilluara, ashtu edhe në vendet në zhvillim, duke u përpjekur te sfidojë monopolin
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vendimmarrës të qeverisjeve të centralizuara,varësisht nga tradita demokratike, historike,
politike, kulturore, zhvillimore, etj.
Decentralizimi në vetvete, mund të përkufizohet si transferimi i fuqive dhe burimeve nga
nivelet më të larta të nivelet më të ulëta në një sistem politik, pra është një proçes, ku autoriteti
dhe përgjegjësia për funksione të caktuara transferohet nga pushteti qendror në njësitë e
qeverisjes vendore. Sipas Stigler (1957), një qeveri, sa më afër qytetarëve të jetë, aq më mirë e
kryen punën e saj. Niveli qendror nuk mund të këtë njohuri të mjaftueshme për problemet më të
cilat ballafaqohen shtresat e ndryshme të shoqërisë në nivelin lokal. Andaj, kërkesat e
qytetarëve me mirë dhe më me efikasitet detikohen dhe realizohen atje ku krijohen.Studimet
praktike theksojnë se, pothuajse të gjitha shtetet anembanë botës, janë duke eksperimentuar
me decentralizimin. Arsyet e tyre janë të ndryshme (Manor, 1999). Disa shtete e perceptojnë
decentralizimin si një mënyrë për t’i përforcuar proceset demokratike, për ta zhvilluar shoqërinë
civile, për ta rritur pjesëmarrjen dhe për ta thelluar llogaridhënien e qeverisë lokale. Disa e
karakterizojnë si një mënyrë për t’i bartur përgjegjësitë e shtrenjta në nivelet më të ulëta të
qeverisë. Decentralizimi shihet si zgjidhje për lloje të ndryshme problemesh lidhur me qeverinë
lokale.
3. Profil Vendi
Që nga viti 2000, Kosova nuk arriti paraqitjen e një politike koherente të decentralizimit.
Iniciativat e ndryshme të reformës së pushtetit lokal dhe decentralizimin e fuqive politike,
administrative dhe fiskale në nivel lokal kanë qenë të nxitur nga agjendat politike të qeverisë
qendrore. Përgjithësisht, këto iniciativa kanë qenë të udhëhequr nga dy objektivave kryesore,
përkatësisht a) rritjen e efikasitetit duke ruajtur kontrollin e fundit në qendër dhe b) të plotësojë
interesat e popullatës serbe dhe për të mundësuar vetë-qeverisjes në zonat e pakicave
populluara.
Reformat e qeverisë lokale në Kosovë, të lidhura në mënyrë specifike për transfertat
qeveritarë, mund të llogariten në tri faza.
E para është e përcaktuar nga administrata e UNMIK-ut gjatë së cilës çështjet fiskale janë
shumë të centralizuar dhe shënon periudhën midis viteve 2000 dhe 2005. Kuadri ligjor fillestar
rregullon administratën lokale në Kosovë, i themeluar me Rregulloren e UNMIK-ut 2000/45 mbi
Vetëqeverisjen e Komunave, të caktuar një grup të përgjegjësive dhe funksioneve të
administratës lokale kryesisht të paaftë për të ushtruar autoritetin e saj të plotë. Baza
kushtetuese e administrimit lokal ishte e shtruar në Kornizën për VetQeverisjen e Përkohshme
në Kosovë, Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9, e cila në mes tjerash thotë që “Kosova përbëhet
nga komunat, të cilat janë njësi themelore territoriale të vetëqeverisjes lokale me përgjegjësi të
përcaktuara nga legjislacionet në fuqi të UNMIK-ut mbi vetëqeverisjen lokale të komunave në
Kosovë.”(Neni 1.3). Në vitin 2000 Kosova kishte 30 entitete komunale. Financimi i autoriteteve
lokale filloi me formimin e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë (IPVQK)
dhe me përkrahjen e Misionit të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), që
në qershor të vitit 1999 mbështeti formimin e Autoritetit Qendror Fiskal1 sot Ministria e
Financave.
Gjatë fazës së dytë 2005 - 2008, reformat e qeverisë lokale të promovuar përgjegjësitë
më të larta komunale në përputhje me rritjen e kapaciteteve administrative vendore ndërsa
qeveria qendrore mban një rol të rëndësishëm në të gjitha proceset buxhetore. Faza e dytë
shënon edhe një proces të politizuar të decentralizimit që rezultojnë nga negociatat për statusin
dhe të pakos së Ahtisaarit si prioritet bartjen e pushtetit për të udhëhequr komunat serbe në
këmbim të njohjes së tyre të autoriteteve të Prishtinës. Procesit të themelimit të komunave të
reja i ka paraprirë Dokumentit Kornizë për Reformën e Pushtetit Lokal në vitin 2004, dhe
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vendimit të PSSP-së në vitin 2005, për krijimin e Pilot Njësive komunale. Kjo ishte faza e parë e
pilot njësive komunale në Republikën e Kosovës.
Faza e dytë ishte Pakoja e Ahtisarit e cila parashihte themelimin e 5 + 1 komunave të
reja, në territoret ku komuniteti serb ishte shumicë. Ky decentralizim i pushtetit mendohet të
promovojë llogaridhënien, qeverisjen e mirë, transparencën dhe rritjen e nevojshme të
efikasitetit të shërbimeve publike. Decentralizimi po ashtu u ka siguruar liri shtesë per
komunitetin Serb, duke siguruar nivel më të lartë të kontrollit mbi punët e tyre. Ky proces i
bartjes së kompetencave i mundëson komunave që të menaxhojnë burimet e të ardhurave dhe
buxhetin e tyre, si dhe i mundëson komunave që të formojnë ortakëri me komunat tjera për
dobi të dyanshme. Po ashtu, decentralizimi jep kompetenca të reja komunave, si është kontrolli
mbi shkollat fillore dhe të mesme, planifikimi i zhvillimit ekonomik lokal dhe menaxhimi i
kujdesit shëndetësor primar. Shumica e komunave K-Serbe do të kenë përgjegjësi të shtuara,
përfshirë këtu kompetencat mbi spitalet dhe mbrojtjen dhe promovimin e vlerave kulturore dhe
fetare në nivelin lokal.
Faza e tretë pas shpalljes se Pavavaresis dhe nënshkrimit të Kushtetutës së Kosovës dhe
hyrjes në fuqi të saj më 15 qershor 2008, Kosova është përkushtuar për një kornizë fuqimisht të
decentralizuar të qeverisjes lokale, që së fundmi rezultoi me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale
(LVQL, Ligji Nr. 03/L‐040).
LVQL u bartë autoriteteve lokale kompetenca të veçanta ose të përbashkëta për një
spektër të gjerë të sektorëve të shërbimeve. Kujdesi shëndetësor, arsimi, shërbimet sociale dhe
agjenda e zhvillimi ekonomik nuk paraqesin vetëm ngarkesë, por gjithashtu edhe përgjegjësi të
përvijuar si pjesë e kompetencave të komunës.
Me Kushtetutën e re të Kosovës, përveç miratimit të legjislacionit relevant dhe bartjes së
kompetencave të gjera të përcaktura me LVQL, do të formohen pesë komuna282 në mjedise të
banuara me minoritete, ndërsa komuna e Artanës/ Novo Bërdës duhet ta zgjerojë territorin e
vet. Lidhur me këtë çështje në Raportin e Progresit nga Komisioni Evropian për vitin 2008, thuhet
se ‘Qeverisja lokale është fuqizuar’. Legjislacioni i ri për kufijt administrativ komunalë,
vetëqeverisjen lokale si dhe për financat për qeveritë lokale dhe decentralizimin ka hyrë në fuqi
në muajin qershor (Raporti i Progresit për Kosovën i Komisionit Evropian – 2008, nëntor 2008).
Në vitin 2011 Kosova ka 38 autoritete komunale, që rezultuan me zbatimin e Propozimit
Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen për Statusin e Kosovës. Vetëm komuna e veriut të Mitrovicës
akoma nuk është krijuar sepse nuk janë mbajtur zgjedhjet lokale, derisa komunat e tjera 4+1 u
formuan gjatë periudhës 2009-2010 dhe janë plotësisht funksionale. Zgjedhjet lokale të vitit
2010 bënë një kthesë pozitive kur për herë të parë komunitetet serbe, që jetojnë në komunat e
Graçanicës, Ranilugut, Parteshit, Kllokotit dhe Novobërdës, morën pjesë aktive në to.
3. Korniza ligjore
Republika e Kosovës është e organizuar në një sistem me dy nivele qeverisjeje, i përbërë nga
niveli qendror (Legjislativi, Ministritë relevante dhe Agjensitë) dhe niveli lokal (Pushteti komunal
lokal). Për Pushtetin komunal lokal, korniza ligjore kryesore, që hyri në fuqi krahas kushtetutës
së re të Kosovës në qershor të vitit 2008, përbëhet nga:
a. Ligji për Vetëqeverisje Lokale, krijon bazën ligjore për qeverisje të qëndrueshme lokale
në Kosovë. Ligji përkufizon statusin ligjor të komunave, kompetenca të zgjeruara nga ana e
komunave, duke përfshirë edhe ato të deleguara, parimet themelore financier, bashkëpunim
ndër-komunal dhe marrëveshjet e brendshme, organizimin dhe funksionimin e organeve

282

Pesë komuna të reja të cilat do të formohen janë: Graçanica, Parteshi, Ranillugu, Mitrovica në veri dhe
Kllokoti
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komunale, demokracisë së drejtpërdrejtë dhe të mekanizmave të pjesëmarrjes qytetare si dhe
marrëdhëniet e komunave në nivel qendror;
b. Ligji për Kufijtë Administrativ, rregullon organizimin territorial të vetëqeverisjes lokale,
themelimin e komunave të reja dhe përcaktimin e kufijve administrative komunale;
c. Ligji për zgjedhjet komunale, rregullon organizimin e zgjedhjeve lokale për asambletë
komunale dhe kryetarët e komunave;
d. Ligji për Financat e Pushtetit Lokal, përcakton burimet financiare, duke përfshirë
hyrave vetanake të komunës, grantet operative, transferet për kompetencat e deleguara,
grantet e jashtëzakonshme, kredi dhe burimet e tjera financiare të nevojshme për të kryer
përgjegjësitë komunale;
e. Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, rregullon organizimin e
organeve arsimore publike dhe ofrimin e arsimit publik në arsimin parashkollor, sistemet e
shkollave fillore dhe të mesme;
f. Ligji mbi shkëmbimin dhe përdorimin e pronës së paluajtshme komunale, rregullon
procedurën përmes të cilit një komunë mund të japë pronën e paluajtshme për shfrytëzim
personave fizik dhe juridik dhe këmbimin e pronës komunale me atë të një ndërmarrje në
pronësi shoqërore;
g. Ligji për Bashkëpunimin Ndër-komunal, rregullon bashkëpunimin ndërkomunal dhe
bashkëpunimin e komunave të Kosovës me komunat dhe institucionet jashtë Kosovës.
Që nga viti 2008, një transferim i konsiderueshëm i kompetencave dhe burimeve të
komunave ka ndodhur. Kompetencat komunale dhe legjislacioni përkatës është paraqitur në
Tabelën 1:
Tabela 1. Kompetencat vetanake nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale, 03 /L-040.
Kompetencat vetanake komunale
Zhvillimi ekonomik lokal;
Planifikimi urban dhe rural;
Shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin;
Zbatimi i ndërtimit të standardeve të kontrollit;
Mbrojtjen e mjedisit lokal;
Sigurimi dhe mirëmbajtja e shërbimeve publike dhe komunale, duke përfshirë
sigurimin e ujit, ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale, transportit
lokal dhe ngrohjes lokale;
Përgjigja emergjente lokale;
Ofrimi i arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, duke përfshirë regjistrimin dhe
licencimin e institucioneve arsimore, punësimin, pagesën e rrogave dhe trajnimin e
instruktorëve dhe administratorëve të arsimit;
Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut;
Ofrimi i kujdesit shëndetësor parësor publik;
Strehim publik;
Shëndeti publik;
Ofrimi i shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale, siç është
përkujdesi për të cenueshmit, strehimin familjar, përkujdesin fëmijëror, përkujdesin
moshuarit, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e këtyre qendrave përkujdesëse,
punësimin, pagesën e rrogave dhe trajnimin e mirëqenies sociale.
Burimi: Ministria e Financave, 2010
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Gjatë reformës vitit 2007, Rregullorja e UNMIK-ut 2007/30 për ndryshimin e Rregullores
2000/45 mbi vetëqeverisjen e komunave paraqiti edhe një seri të kompetencave të deleguara
për nivelin lokal, duke përfshirë regjistrat kadastrale, regjistrat civil, regjistrimin e votuesve dhe
regjistrimin e biznesit. Licencimi i bizneseve, shpërndarja e pagesave të asistencës sociale dhe
ruajtjen e pyjeve janë shtuar në listën e funksioneve të deleguara në legjislacionin e ri 2008.
Legjislacioni i ri i themeluar edhe kompetenca të zgjeruara për komunat me një komunitet serb
në shumicë, duke përfshirë kujdesin dytësor shëndetësor, regjistrimin dhe licencimin e arsimit të
lartë, të drejta në përzgjedhjen e komandantëve të stacioneve policore lokale dhe të drejtat mbi
trashëgiminë kulturore dhe çështjet kulturore.

5. Financimi ndërqeveritar
Mekanizimi aktual i financimit ndërqeveritar u implementua për herë të parë në vitin
fiskal 2009 dhe rezultoi me një rritje të madhe prej rreth 80% në Grantin e Përgjithshëm dhe në
të njëjtën kohë me rritjet e bazuara në inicimin e formulave të reja për grantet specifike për
Shëndetësi dhe Arsim. Granti i Përgjithshëm, i cili nuk është i paracaktuar, bazohet në një pjesë
fikse të të hyrave të qeverisë qendrore. Dy grantet e tjera specifike bazohen në një qasje të
hapur të financimit. Granti specifik për Arsim për arsimin parauniversitar mbështetet kryesisht
në numrin e nxënësve të regjistruar kurse granti specifik për Shëndetësi për kujdesin parësor
shëndetësor mbështetet në numrin e banorëve për komunë.
6. Granti i Përgjithshëm
Granti i përgjithshëm i ndahet një komune që do të përdoret për çfarëdo qëllimi që
ndërlidhet me kompetencat komunale. Granti i përgjithshëm shërben edhe si një mjet barazimit
për komunat, si dhe një mjet për ndarjen e burimeve adekuate të komuniteteve pakicë në
komunat përkatëse (Neni 24, LFPL). Sipas LFPL, shuma e Grantit të përgjithshëm është dhjetë
përqind (10%) e të hyrave totale të buxhetuara të nivelit qendror (duke përjashtuar të hyrat nga
shitja e aseteve, të hyrat emergjente, dedikuar të hyrat vetanake dhe të ardhurat nga
huamarrja).
Me qëllim të nivelizimit të kapacitetit të ulët të të hyrave vetanake të komunave më të
vogla, secila komunë do të pranojë për çdo vit një shumë të përgjithshme fikse (paushalle) prej
140,000 €, minus 1 € për kokë banori, ose 0 € për komunat me popullsi të barabartë ose më të
madhe se 140,000 banorë.
Para ligjit, transfertave totale për komunat përmes shëndetësisë, arsimit, dhe grante të
përgjithshme ishin mbuluar në 22.5 për qind të hyrave të qeverisë qendrore. Që nga 2006,
Granti i Përgjithshëm gjithashtu mbulon shpenzimet e bashkësive lokale, zyrat vendore të
kthimit dhe shërbimet e mbrojtjes nga zjarri. Standardet janë vendosur nga UNMIK-u dhe
Ministria e Punëve të Brendshme283. Sipas këtij rregulli të ri transferimet vjetore për komunat
përmes grantit të përgjithshëm janë rritur ndjeshëm në përqindje të PBB.
Indikatorët e përdorur për alokimin e grantit të përgjithshëm janë si më poshtë:
▪ Numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë përqind (89%);
▪ Madhësia gjeografike e komunës me gjashtë përqind (6%);
▪ Numri i popullsisë pakicë në komunë me trë përqind (3%); dhe
▪ Nëse shumica e popullsisë së tyre përbëhet nga pakicat kombëtare me dy përqind
(2%).

283

The Kosovo Decentralization Briefing Book, Ebel dhe Peteri, 2007, faqe 29.
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Tabela 2. Transfertat e Qeverisë për komunat 2006 – 2015
Transfertat
e 200 200 200 200 201 201 201
Qeverisë
6
7
8
9
0
1
2
(në mil €)

132,
5
i 37,4

Granti
përgjithshëm
Granti
për 18
Shëndetsi
Granti për arsim 77

136,
3
39,8

150,
3
45,6

212,
8
87,7

234,
1
94,2

18,6

18,8

25,6

77,7

85,8

99,3

Granti specifik
për
shërbime
sociale
Granti specifik
për kulturë
Granti
shëndetësor
dytësor

201
3

201
4

201
5

301,
4
118,
7
39,8

315,
4
131,
3
40,4

322

27,3

300,
4
114,
2
38,2

109,
2
1,9

143,
4
1,3

140,
3

141,
1

142,
4

320,
9
132,
1
42,0
7
144,
1

0,36

0,36

0,92

2,84

2,6

2,6

1,9

2,6

138,
5
39,2

Burimi: Ministria e Financave
7. Granti Specifik për Arsim
Granti specifik për arsim adreson vetëm arsimin parauniversitar. Pra është i destinuar
për mbulimin e arsimit komunal shkollat para-fillore, fillore dhe të mesme dhe nuk përfshin
shkollat speciale. Granti për arsim ndahet bazuar në llogaritjet e kostos për stafin mësimdhënës,
personel jo-mësimore, mallra dhe shërbime dhe shpenzime kapitale. Kostot janë të bazuara në
të dhënat të regjistruar nxënësit dhe raportet nxënës / mësues. Formula është zhvilluar nga
Banka Botërore dhe për herë të parë aplikohet në vitin 2004. Megjithatë, pagat e mësuesve janë
llogaritur me madhësi të diferencuara (në standarde dhe në shkollat e pakicave) dhe mesataret e
ndryshme të pagave (më i ulët në arsimin fillor dhe më të larta në arsimin e mesëm). Në
kategorinë e mallerave dhe shërbime, një shumë fikse për shkolla i shtohet një shumë fikse për
nxënës dallohen sipas shumicës dhe të pakicës.
Formula shtetërore e arsimit parauniversitar trajton në veçanti nivelin e shkollave
parafillore, fillore dhe të mesme. Pra, fokusi i shkollave profesionale, shkollat në viset malore,
ngritjen e mësimdhënësve në karrierë, zhvillimin profesional të mësimdhënësve apo trajnimet
pa shkëputje nga puna, personelin bazë për shkollat e reja, reformën e financimit në nivel të
shkollës dhe pedagogët për secilën shkollë.
Formula shtetërore e arsimit nuk trajton: shkollat speciale dhe investimet e mëdha
kapitale. Formula e financimit për grantin specifik të arsimit, është si në vijim:
Alokimi komunal = Pagat për mësimdhënës + Pagat për personel administrativ dhe
ndihmës + Mallrat dhe Shërbimet + Kapitalet e vogla + Politikat arsimore.
Tabela 3. Granti Specifik i Arsimit parauniversitar per vitin 2015 dhe historiku 2012-2014
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ANALIZA
Granti specific për
Arsim parauniversitar
Shuma
totale
(€)
Kalkulimet
Total numri inxënësve
Nxënës në shkollat
fillorë, parafillorë dhe
nevoja të veqnta
Shumicë
Pakicë
Numri i Shkollave
Shkolla fillore
Shkolla të mesme
Totali
i
Mësimdhënësve (fillor
dhe të mesëm)
Numri
i
mësimdhënësve
për
nivelin fillor
Numri
i
mësimdhënësve
për
nivelin e mesëm
Mësimdhënsit shtesë
për zonat malore
Numri I mësimdhënsve
të gjuhës angleze
Arsimi special (transfer
nga
niveli
qendror/MASHT
në
komuna)
Stafi
Kalkulimi bazë
Politikat në vazhdim
dhe të reja nga MASHT
Kostot e licencimit
Pedagogë
(222
pedagogë shtese)
Qendra e ekselencës

Viti
2012

Viti
2013

Viti
2014

Viti
2015

140,315,623 141,185,995
458,878
454,964

142,559,329
435,965

144,230,328
414,896

344,132
334,101
10,031
1,303
1,170
133

339,318
328,027
11,291
1,300
1,137
163

325,350
315,775
9,575
1,303
1,131
172

320,113
309,482
10,631
13,26
1,166
160

24,835

24,929

24,972

24,083

17,922

17,790

17,137

16,926

6,412

6,472

6,192

5,327

501

667

1,338

1,525

305

305

17,922

139,102,177

140,315,623

76
142,223,329

76
143,894,328

1,213,446
778,260

870,372

336,000

336,000

435,186

870,372

336,000

336,000

Burimi: Ministria e Financave
8. Granti Specifik për Shëndetësi
Granti Specifik për Shëndetësi është një grant me qasje të hapur të financimit, i
paracaktuar për kujdesin parësor shëndetësor, i ndarë kryesisht mbi bazën e popullsisë.
Legjislacioni pas-2008 prezantoi një formulë në kokë banori në bazë të numrit të vizitave
mesatare për person dhe kostos mesatare për vizitë. Ligji për Financat e Pushtetit Lokal
gjithashtu kërkon të merr parasysh moshën dhe strukturën gjinore të popullsisë së regjistruar te
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ofruesit e shëndetësisë primare si dhe numrin e personave të moshuar dhe personave me
nevoja të veçanta shëndetësore.
Propozim-granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2015 nga MSH, është bazuar
në formulën për kokë banori- numrit të vizitave shëndetësore X kostoja mesatare për vizitë, dhe
numrit të shërbimeve X kostoja mesatare për shërbime.
Kriteret e aprovuara nga Komisioni i Granteve janë, si vijon:
▪ 2.5 vizita për kokë banori me një kosto prej 4 € për një vizitë, dhe
▪ 3.5 shërbime për kokë banori me një kosto prej 3.9 € për një shërbim.
Që nga vitit 2008, shëndeti sekondar është financuar për komunat me kompetencat e
shtuara (3 komuna).Propozimi për ndarjen e grantit është përgatitur nga Ministria e
Shëndetësisë dhe të dorëzohet në Komisionin e Granteve. Sipas praktikave të reja, komunat
mund të shfrytëzojë grantin e përgjithshëm të komunës për të financuar nevojat sektoriale të
shëndetësisë primare284.

9. Përfundime dhe rekomandime
Decentralizimi fiskal ka të bëjë me kalimin e më shumë fuqive vendimarrëse dhe
operacionale tek komunat; në këtë proces, qeveria qendrore duhet të sigurojë që
objektivat e politikave nacionale respektohen brënda një kornize të qëndrueshmërisë
fiskale.
Në mënyrë që decentralizimi të jetë efektiv dhe i suksesshëm, transferimi i
autoritetit fiskal nga qeveria qëndrore te qeveritë vendore duhet të mbështetet nga
rregullime institucionale që të mundësojnë monitorimin e sistemit. Këto rregullime
duhet të forcojnë procesin e hartimit të buxhetit, të motivojnë përgjegjshmërinë e
qeverive vendore dhe, në këtë mënyrë, të mund të kontribuojnë në reduktimin e
destabilitetit makroekonomik.
Decentralizimi, nuk mund të zbatohet vetëm si kalim i kompetencave politike
dhe administrative në pushtetin vendor, ai duhet shoqëruar patjetër edhe me burimet e
mjaftueshme financiare për zbatimin e këtyre kompetencave;
Përmes decentralizimi fiskal, pushteti vëndorë mund të ndikojë në rritjen e të
hyrave lokale, duke përdorur politika fiskale lehtësuese për bizneset lokale dhe stimulim
për hapjen e bizneseve, rritjen e nivelit të shërbimeve administrative dhe zgjedhjen e
problemeve në nivelin lokal.

284

MF, Qarkorja Buxhetore 2013/01, faqe 13.
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Nikimi i markave tregtare në integrim në ekonominë e BE-së
Denis Spahija285
Universiteti “Haxhi Zeka”, Republika e Kosovës,

Liridona Muhaxhiri286
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Republika e Kosovës
Abstrakt
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme konsiderohen motor i zhvillimit ekonomik ato lindin
dhe zhvillohen në një mjedis mjaft të ashpër dhe konkurrues. Në mënyrë që t’i mbijetojnë këtij
ambienti, ato janë të detyruara vazhdimisht që të hartojnë planet e tyre lidhur me zhvillimin,
zgjerimin dhe përparimin e ndërmarrjes së tyre, e kjo shpesh arrihet nëpërmjet krijimit të një
imazhi pozitiv duke u bazuar në pronësinë intelektuale, përkatësisht pronësinë industriale të tyre
e cila u mundëson që përveq promovimit t’ua mbroj veçantinë e tyre.
Kur flitet për markën tregtare, në të vërtetë ka të bëjë me përceptimin e klientit për
biznesin, pra për çdo gjë nga logo, web faqja, përvojat në rrjetët sociale, mënyra se si përgjigjen
në telefon, se si i pret recepcionisti etj. Me pak fjalë, imazhi dhe marka tregtare është mënyra se
si klienti percepton biznesin, dhe kjo është i tërë reputacioni që subjekti afarist ndërton.
Marka tregtare e regjistruar mbronë dhe ndihmonë reputacionin e mallrave dhe
shërbimeve te ndërmarrjeve. Biznesi përmes markës tregtare, mund të ndaloj të tjerët nga
keqpërdorimi, kopjimi ose përfitimi. Ligji për Marka Tregtare në Kosovë njeh parimin "I pari për
nga koha, i pari për nga e drejta" por që pas nënshkrimit të MSA hapen dyert e Evropës dhe ajo
që na duhet është investim në produkte kualitative të cilat i përmbushin kualitet dhe standartet e
BE-së, por edhe ti regjistrojmë në regjistrin Evropian të markave tregtare në mënyrë që ti
evitojmë regjistrimet në çdo shtet.
Në këtë punim do të trajtohet marka tregtare si element i pronësisë intelektuale, se sa
janë të aplikuara ato në Kosovë, por edhe siguria që ju jepet bizneseve evropiane që të vijnë e
hapin biznese në Kosovë por që ti ruajnë me marka tregtare të tyre.
Fjalët e rëndësishme: Marka tregtare, Kosovë, BE, biznesi, pronësi industriale
JEL Klasifikimi: A11, F23
1. Çfarë është Pronësia Intelektuale?

Të drejtat e pronësisë intelektuale janë të drejtat e dhëna individit mbi krijimet e mendjes së
tyre. Ato zakonisht i japin krijuesit të drejtën ekskluzive mbi përdorimin e krijimit të tij/saj për
një periudhë të caktuar kohe287.
Zakonisht të drejtat e pronës intelektuale janë të ndara në dy fusha kryesore288:
• Copyright dhe të drejtave të lidhura me të drejtën e autorit:
o Të drejtat e autorëve të veprave letrare dhe artistike (të tilla si libra dhe shkrime
të tjera, kompozimet muzikore, piktura, skulptura, programet kompjuterike dhe
285

denis.spahija@gmail.com
dona.muhaxhiri@gmail.com
287
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm datë 20.11.2015
288
Po aty
286
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filmat), janë të mbrojtura me të drejtën e autorit, për një periudhë minimale
prej 50 vjet pas vdekjes së autorit.
o Mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të përafërta (nganjëherë referuar si
"fqinje") janë të drejtat e interpretuesve (p.sh. aktorë, këngëtarë dhe
muzikantë), prodhuesve të fonogrameve (tingull regjistrimet) dhe organizatave
të transmetimit. Qëllimi kryesor social i mbrojtjes së të drejtës së autorit dhe të
drejtave të lidhura është të inkurajojë dhe shpërblejë punën krijuese.
• Pronësisa industriale e cila mund të ndahet në dy fusha kryesore:
o Një fushë mund të karakterizohet si mbrojtja e shenjave të dallueshme, në
marka të veçanta (për të dalluar mallrat ose shërbimet e një ndërmarrjeje nga
ato të sipërmarrjeve të tjera) dhe treguesit gjeografikë (të cilat identifikojnë një
të mirë si me origjinë në një vend ku një karakteristikë e dhënë i mirë është në
thelb atribuohet origjinën e tij gjeografike). Mbrojtja e shenjave të tilla të
dallueshme synon të stimulojë dhe për të siguruar konkurrencë të drejtë dhe për
të mbrojtur konsumatorët, duke u mundësuar atyre që të bëjnë zgjedhje të
informuara në mes të mallrave dhe shërbimeve të ndryshme. Mbrojtja mund të
zgjasë një kohë të pacaktuar, me kusht shenja në fjalë vazhdon të jetë i
dallueshëm.
o Llojet e tjera të pronësisë industriale janë të mbrojtura kryesisht për të stimuluar
risi, hartimin dhe krijimin e teknologjisë. Në këtë kategori bien shpikje (të
mbrojtura me patenta), dizenjot industriale dhe sekretet tregtare. Qëllimi
shoqëror është që të sigurojë mbrojtje për rezultatet e investimeve në zhvillimin
e teknologjisë së re, duke i dhënë nxitje dhe do të thotë për të financuar
aktivitetet kërkimore dhe zhvillimin. Një regjim funksionon pronësisë
intelektuale duhet të lehtësojë transferimin e teknologjisë në formën e
investimeve të huaja direkte, ndërmarrjeve të përbashkëta dhe licencimit.
Mbrojtja është dhënë zakonisht për një afat të caktuar (zakonisht 20 vjet në
rastin e patentave).
Gjersa objektivat themelore sociale të mbrojtjes së pronësisë intelektuale i përshkruam
më lart, gjithashtu duhet të theksohet se të drejtat ekskluzive që jepen në përgjithësi janë
subjekt i një numri të kufizimeve dhe përjashtimeve, të cilat synojnë një përmisim të
marrëdhënjeve ekuilibruese ligjore të interesave të bartësve të këtyre të drejtave dhe të
përdoruesve.
Pronësia intelektuale, i njohur edhe thjesht si IP, është bërë një prej temave më të biseduar në
biznesin e sot, por që shumë pak kuptohet. E thënë thjesht, prona intelektuale përbëhet nga
produktet e mendjes së njeriut dhe kreativitetit e që janë të mbrojtura me ligj. Kjo është diçka e
paprekëshme, mungon substanca fizike. Ajo nuk ka as gjatësinë as gjerësi, as lartësi. Ajo nuk ka
peshë dhe hedh asnjë hije. Kjo është pa ngjyrë, pa erë, dhe pa shije289.
Si pasuri të prekshme, prona intelektuale mund të blihen, shiten, apo të jepen me qira.
Gjithashtu si pronën e prekshme, ajo mund të humbur ose shkatërruar përmes pakujdesi apo
neglizhimi. Ajo është e siguruar dhe do të mund të përdoren si kolateral. Ajo mund të jetë
rezultat i një çastit frymëzimi apo viteve të punës së përpiktë dhe zellshëme. Ajo mund të jetë
humbur në një moment apo të vazhdojë në përjetësi.
Ligjet e para për markën tregtare së pari u shfaqën gjatë periudhës industriale në France
në vitin 1857, në Angli më 1862, dhe pastaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 1870. Lënda
e parë gjyqësore u zhvillua në Angli e cila titullohej Southern kundër How, 79 Eng. Rep.1243
(U.K. 1618). Ky rast shënoi lindjen e ligjit për markat tregtare në këtë shtet dhe u japi formë
ligjeve për markat tregtare të shumë shteteve të tjera në mbarë botën. Rëndësia kryesore e këtij
289

Alexander Poltorak and Paul Lerner, “ESSENTIALS of Intellectual Property”, ISBN 0-471-20942-2, fq 13
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rasti qëndron në faktin se bëri zhvendosjen e fokusit primar të ligjit për markat tregtare nga
keqpërdorimi, problemi i vendosjes së markës së konkurrentit në produktet e veta, në
parandalimin e konkurrencës jo-lojale nga keqpërdorimi i markave. Sipas trajtimit historik të
këtij rasti nga gjykatat dhe studiuesit, rasti ilustron faktin se marka tregtare funksionon si
garantues i cilësisë, indikatorë për konsumatorët që kërkojnë produkte të sigurta, sigurues që
shpërblimet u shkojnë investitorëve të cilët posedojnë emër tregtar i cili përfaqëson qëllim dhe
reputacion të mirë, dhe njëkohësisht mbron të drejtat dhe detyrimet që ndërlidhen me pronën.
Sot, markat tregtare janë zhvilluar në një sistem të regjistrimit dhe të mbrojtjes. Ato vazhdojnë
të përdoren për mbrojtjen e interesave të ndërmarrjeve, por njëkohësisht të shërbejnë edhe në
mbrojtjen e konsumatorëve.
2. Markat tregtare në në Republikën e Kosovës
Marka290 është çdo shënjë (simbol) që mund të rapresentohet në mënyre grafike,
sidomos fjalë, të përmbushur emrat e personave, vizatim, shkronja, shifra, forma të produkteve,
tonalitete ngjyrash që identifikon një person, organizacion, kompani ose entitet governativ.
Marka tregtare është një tregues apo shenjë dallues/e e një lloji që përdoret nga
individët, organizatat apo personat tjerë juridik, për të identifikuar në mënyrë të veçantë llojin e
shërbimeve/produkteve tek klientët dhe për të i dalluar ato shërbime/produkte nga
shërbimet/produktet e entiteteve tjera. Marka tregtare është një lloj i pronësisë intelektuale dhe
në mënyrë të veçantë përmban një emër, fjalë, frazë, logo, simbol, dizajn, pamje, apo një
kombinim të këtyre elementeve. Marka mund të jetë e regjistruar (®) ose mark për produktet e
një organizacioni, kompani, entitet qeveritar ose personi (™).
Marka e regjistruar tregtare i ofron mbrojtje ligjore pronarit të saj, duke i siguruar të
drejtën ekskluzive për ta përdorur atë, me qëllim identifikimin e mallrave ose shërbimeve apo të
autorizojë dikë tjetër për ta përdorur atë në këmbim të pagesës. Mbrojtja zgjat për një periudhë
10-vjeçare, por ajo mund të ripërtërihet për një kohë të pakufizuar përtej këtij afati, nëse
paguhen tarifat e ripërtëritjes. Mbrojtja e markës tregtare zbatohet nga gjykata, e cila ka
kompetencën për të bllokuar shkeljet e markave tregtare. Mbrojtja e markave tregtare pengon,
në të njëjtën kohë, përpjekjet e konkurrentëve të pandershëm, si falsifikuesit, për të përdorur
shenja dalluese të ngjashme për tregtimin e produkteve apo shërbimeve më të dobëta.
Gjatë vitit 2014 Zyra për Pronësi Industriale ka pranuar 11220 kërkesa të llojeve të
ndryshme për objekte të pronës ku nga shifrat e mësiposhtme e kuptojmë që kemi një trend
pozitiv në krahasim me vitet e kaluara kur numri ka qenë shumë më i ulët, për këtë rritje të
aplikimeve është
Tabela 1: Aplikimet për regjistrim të Pronësisë Intelektuale
Emërtimi i lendeve
Marka Tregtare
Patenta
Dizajnë industriale
Vazhdime te MT
Ndryshime te MT
Plotësime te MT
Plotësime te Patentave

Numri i lëndeve
pranuara për vitin 2014
1274
82
14
713
853
5206
642

290

Ligji Nr. 04/L-026 Për Marka Tregtare
(http://www.mti-ks.org/repository/docs/Ligji%20%20per%20markat%20tregtare.pdf)
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Ekzaminime te parakohshme
Autorizime gjeneralë
Autorizime për lende përkatëse
Ndërrim përfaqësuesi për MT, P
Mbajtje ne fuqi e patentës
Kërkesa
për
lëshim
certifikatave
Hulumtime te MT dhe P
Kundërshtime për MT te publik.
Zgjatja e afatit për MT dhe P
Heqje dore nga MT
Totali

65
191
69
246
887
760

të

Burimi: MTI,
Zyra
për
Pronësi
Industriale

110
46
59
3
11220

Nëqoftëse
hyjmë dhe analizojmë se cilat janë markat tregtare të regjistruara në Kosovë , shifet se shumica
janë marka të njohura ndërkombëtare, ato vendore janë shumë të vogla në numër. Kjo na le të
nënkuptojmë që kompanitë ndërkombëtare kanë fituar besimin në legjislaturën Kosovare dhe
në mbrojtjen e markave tregtare. Sa i përket standardeve të aplikuara për regjistrimin e markave
tregtare shifet se të njejta procedura kalohet edhe në Republikën e Kosovës, vetem se një
ndryshim është se në BE aplikohet në një vend dhe në mënyrë elektronike, dhe regjistrimi i
markës tregtare është i vlefshëm për 28 shtetet e BE-së, por janë të njejtat konventa, të njejtat
klasifikime që përdorën.
291

4. Përfundime

Edhe pse prona intelektuale është bërë një prej temave më të biseduara në biznesin
ndërkombëtar, në realitetin tonë prapë se prap shumë pak kuptohet. Pasi që prona
intelektuale përbëhet nga produktet e mendjes së njeriut dhe kreativitetit kjo është
diçka e paprekëshme, mungon substanca fizike, nuk ka as gjatësinë as gjerësi, as lartësi,
nuk ka peshë, është pa ngjyrë, pa erë, dhe pa shije gjë e cila e bënë që në realitetin tonë
të biznesit të jetë diçka që vështirë mund ta përceptojmë dhe vlerësojmë. Mungon
besimi në sistemin juridik në Kosovë, por edhe nuk ka njohuri nga udhëheqësit e
bizneseve në vendin tonë për mundësinë e krijimit të një marke apo imazhi të cilin ata
mund ta kenë të tyrin dhe askush tjetër të mos ketë të drejtë ta përdorë.
Nga kjo vijmë deri tek pyetja se si ndodh që numri i aplikimeve për marka tregtare
vetëm sa vjen dhe shtohet? Këtu duhet të themi që është një numër i vogël i bizneseve
që e ka vërejtur përfitimet që ka nga krijimi dhe regjistrimi i markave tregtare dhe ata e
aplikojnë këtë por edhe në buletinin e Agjensisë për Pronësi Industriale vërehet se nga
market e regjistruara, shumë nga to janë ndërkombëtare dhe të shteteve të huaja dhe
që produktin e tyre dëshirojnë ta mbrojnë edhe në vendin tonë.
Si ekonomist që jam unë shof mundësi përfitimi për bizneset dhe mbarë shoqërisë
Kosovare, pasi që biznese të Kosovës mund të prodhojnë produkte të cilat mund të
shesin BE bashkëkombasve tanë e që numri tyre në evropë kalon mbi një milion dhe që
ekonomikisht janë në gjendje më të mirë se sa mesatarja e shqiptarëve në Shqipëri,
Kosovë e Maqedoni. Këtu shpesh herë luhet në kartën e nostalgjisë, patriotizmit por
edhe shijeve specifike të disa produkteve tona. Ndoshta do e shtroni pyetjen se çfarë ka
291

http://www.kipa-ks.org/repository/docs/Buletini_48_Aplikime_244_679083.pdf

282

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

të bëjë marka tregtare në këtë aspekt e më duhet të them se ajo ndikon në krijimin e një
prestigji, në rritjen e kualitetit të prodhimeve dhe na mbron nga kopjimi, por edhe
nëqoftëse kemi markë tregtare të regjistruar në Republikën e Kosovës, me atë dëshmi
kur aplikojmë për regjsitrim në regjistrin evropian të markave tregtare kemi certifikatën
e cila na jep përparësi në egzaminin dhe regjistrim të markës tregtare.
Por edhe një element shumë i rëndësishëm është se shumë biznese të fuqishme
evropiane mund të përdorin vendin tonë për prodhime fasone, pasi që ata i njofin të
drejtat që fitohen nga markat tregtare (format vendore nuk i njofin dhe nuk besojnë aq
shumë), fuqia punëtore është e lirë në krahasim me BE-në, por edhe ka numër të madh
të rinjësh që mund të përgatiten dhe aftësohen për qëllime bashkëpunimi në aspekte
kohore afagjata.
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Metodat e analizes se kredise hipotekare
Diana Shehu
Universiteti Bujqesor Tirane, Albania
Abstrakt

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë ka këtë përkufizim për hipotekën: “Hipoteka
është një e drejtë reale që vihet mbi pasurinë e debitorit ose të një të treti, në dobi të
kreditorit, për të siguruar përmbushjen e një detyrimi.” Kur kërkon kredi hipotekore për
blerje shtëpie, apartamenti, zyre, dyqani, klienti mund të hipotekojë tokë, shtëpi,
apartament, ndërtesa, që në përgjithësi i quajmë pasuri të paluajtshme. Në kuptimin e
ligjit pronar është personi, emri I të cilit është regjistruar si zotërues i pasurisë së
paluajtshme. Pronësia mbi një pronë të paluajtshme vërtetohet me një document të
lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP-ja), e quajtur
“Çertifikatë për Vërtetim Pronësie” ose siç quhet ndryshe “Titull Pronësie”. Dokumenti i
pronësisë ka bashkangjitur kartelën dhe hartën e pasurisë së paluajtshme. Kredia
Hipotekore është linjë krediti që jepet nga Institucionet Financiare (bankat) në mënyrë që
huamarrësit t’i perdorin ato për të blerë një shtëpi ose ndërtimi i një prone të destinuar
për banim.
Fjalët e rëndësishme: kredi hipotekore, amortizim kredie, pasuri e paluajtshme

Hyrja

Zakonisht, kreditë për shtëpi mbulojnë një perqindje të vlerës së pronës (70% apo më
tepër) dhe kanë periudha shlyerjeje që arrijnë deri në 20 vjet ose edhe më shumë (banka
të ndryshme aplikojnë afate të ndryshme). Huamarrësi e shlyen huanë/kredinë gjatë një
periudhe të zgjatur, me një përqindje interesi të përshtatshme për të kompensuar
huadhënësin/kreditorin për shpenzimet me të cilat përballet gjatë pergatitjes së huasë
dhe për riskun që institucioni merr përsipër.
1. Cili është qëllimi i kredisë hipotekore?
Si perkufizim: ”kontratë/marrëveshje e kredisë hipotekore për individin” – Është marrëveshja
sipas të cilës një bankë i jep ose premton t’i japë kredi një individi, i/e cila plotëson njëkohësisht
karakteristikat e mëposhtme:
i)
ka si objekt blerjen ose ndërtimin e plotë ose të pjesshëm të një prone të destinuar
për banim (shtëpi, apartament); dhe
ii)
kredimarrësi është blerësi ose poseduesi i kësaj prone të destinuar për banim.
Një kredi hopotekare mund të përdoret për blerjen, rikonstruksionin ose mobilimin e një shtëpie
duke bërë vetëm një pagesë mujore të vlerës së investimit. Kredia hipotekore zakonisht
garantohet me objektin që po blihet/rikonstruktohet apo rinovohet, duke i dhënë mundësine
kredidhënësit të jetë i garantuar në rast se klienti nuk e shlyen kredinë.
•

Hapat kryesore të procedurës për marrjen e një kredie hipotekore.
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Më poshtë do të gjeni një udhërrëfyes të shkurtër përsa i takon hapave që do t’ju duhet të
ndërrmerni dhe do të ndeshni gjatë procedurës për marrjen e një kredie per shtëpi:
Para-Aplikimi – Oficeri i kredisë asiston aplikantin me kushtet fillestare të kredisë për shtëpi,
duke i shpjeguar gjithashtu të gjitha shpenzimet që mbart kredia për shtëpi. Oficeri i kredisë e
pajis aplikantin me setin e dokumentave që ai duhet te paraqesë në bankë per të aplikuar për
kredi (kjo në rast se aplikanti i pranon kushtet e kredisë te ofruara nga banka dhe nëse oficeri i
kredisë e sheh aplikantin si potencial të mundshëm). Gjithashtu oficeri i kredisë i përgatit
aplikantit dhe një tabelë shembull të amortizimit të kredisë
Aplikimi i kredisë – Aplikanti plotëson formularin e kredisë si dhe paraqet dokumentat e
kërkuara nga oficeri i kredisë (duke dhënë dhe pëlqimin që oficeri i kredisë të ketë mundësine e
verifikimit të dokumentacioneve të paraqitura).
Verifikimi i dokumentacionit – Oficeri i kredisë pasi merr të gjitha dokumentat e
paraqitura është pergjegjës për kryerjen e verifikimit të ardhurave dhe të historikut të
punësimit, të kolateralit, të historikut të kredisë (nëse ka) si dhe kontrollit të dokumentave
ligjore të pronës që do të perdoret si garanci për këtë kredi. Më pas ai perfundon analizën
financiare dhe përgatit rekomandimet për Komitetin e Kredisë.
Vendimi i komitetit të kredisë – Oficeri i kredisë dërgon dosjen e kredisë në Komitetin e
Kredisë të bankës për shqyrtim, Në këtë komitet shqyrtohen rekomandimet e dhëna nga oficeri i
kredisë dhe më pas komiteti merr vendimin të aprovojë ose jo kredinë si dhe kushtet perkatëse.
Njoftimi i aplikantit mbi vendimin e kredisë – Në rast se kredia refuzohet, oficeri i kredisë
kontakton menjëhere aplikantin dhe e njofton për refuzimin e kërkesës. Në rast se kredia
miratohet, atëhere oficeri i kredisë njofton aplikantin mbi miratimin e kredisë dhe kushtet e
miratimit si dhe e njofton per dokumentacionin e nevojshëm që duhet të paraqitet për fazën e
dytë.
Hapja llogarisë rrjedhëse në bankë – Klienti hap në bankë llogarinë rrjedhëse e cila do te
shërbejë për pagesat e kredisë (nëse nuk e ka një te tillë).
ZRPP (Regjistrimi i kontratës) – Depozitohet në Zyrën e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
kontrata e hipotekimit që shërben për caktimin e pronës në emër të bankës. Klienti duhet të
paraqese në bankë sigurimin e jetës dhe të pronës. Kur të gjitha dokumentat e nevojshme janë
përgatitur, banka është gati të bëjë disbursimin e kredisë në llogarine e shitësit ose në llogarinë
e klientit në rast kredie për rikonstruksion ose mobilim.
Disbursimi dhe pajisja e dokumentave – Pas disbursimit të kredisë, klienti pajisjet me kopjet
originale të kontratave (Kontrata e Huasë, kontrata e hipotekimit, Kontrate Dorëzanie etj),
kopjet origjinale të policave të sigurimit (të jetës dhe të pronës), kopje të shpenzimeve të kredisë
si dhe tabelën finale të amortizimit (e detajuar).
2. Elementët kryesore të Kredisë Hipotekore
Interesi
Përqindja e interesit per një kredi për shtëpi mund te jetë:
Fikse gjatë gjithë afatit te kredisë;
E ndryshueshme – në mënyre periodike me ndryshime në perqindjet e interesit në treg apo sipas
inflacionit;
Një kombinim i të dyjave– kështu p.sh. përqindja e interesit mund të jetë e fiksuar për disa vite
dhe pastaj të jetë e ndryshueshme.
Sktruktura e Amortizimit të Kredisë
Struktura e amortizimit i referohet mënyrës sesi bilanci i papaguar i kredisë per shtëpi ndryshon
gjatë periudhës së kredisë. Për shumicën e kredive për shtëpi, bilanci i papaguar vjen duke u ulur
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gjatë jetës së kredisë, kjo për tu siguruar që bilanci i papaguar i kredisë nuk do ta kalojë
asnjëherë vlerën e parashikuar fillestare të pronës si kolaterali kryesor.
Kreditë për shtëpi me interes fiks në pergjithësi janë me vetë-amortizim –d.m.th
principali vjen në rënie në mënyre konsistente dhe kredia shlyhet plotësisht në fund të afatit të
vet.
Këstet e kredive janë përgjithsisht mujore dhe përbehen nga kapitali (ripagesa e principalit) dhe
interesi. Shuma e kapitalit në cdo pagese ndryshon gjatë kohës së kredisë. Gjatë viteve të parë
klienti paguan më shumë interes sesa kapital, ndersa në vitet e tjera paguhet më shumë kapital
dhe një pjesë të vogël interes. Në këtë mënyrë, pagesa e kredisë bëhet brenda një date të
përcaktuar, duke i dhënë siguri klientëve që kredia do të paguhet brenda një periudhe të caktuar
nëse interesi nuk ndryshon. Pas disbursimit të kredisë banka e pajis klientin me tabelën e
amortizimit të kredisë, të cilën klienti është i detyruar ta zbatojë në mënyrë të përpiktë. Tabela e
amortizimit respekton kushtet e kredisë (nëse interesi eshte i ndryshueshëm cdo vit, tabela e
amortizimit të kredisë duhet t’i jepet klientit cdo vit duke reflektuar ndryshimet e interesit dhe
të kapitalit). Tabela e amortizimit duhet gjithnjë të firmoset nga klienti, me qëllim qe të
shmangen gabimet e mundëshme.
Datat e pagesave
Pas disbursimit të kredisë një nga dokumentat me të rëndesishëm është tabela e
amortizmit të kredisë (permendur pak më parë), në të cilën janë të mirëpercaktuara të gjitha të
dhënat e kredisë duke përfshirë dhe datat përkatëse të pagesave të kredisë.
Për kreditë hipotekore të amortizuara me baze mujore të pandryshueshme (kapital plus interes),
pagesa e kësteve mujore fillon në përgjithësi tridhjetë ditë pas ditës së disbursimit (sipas llojit të
kredisë). Këstet janë të pagueshme në data fikse të c’do muaji (duke patur parasysh fundjavat
dhe ditët festive).
Klienti duhet të paguajë këstin mujor në datën e caktuar sic përcaktohet në tabelën e
amortizimit, nëse jo aplikohen penalitete të cilat i mbarten këstit pasardhës. Banka i ndjek nga
afër pagesat e kredisë dhe në rast vonese në pagesa kontakton menjëhere klientin.
Monedha e kredisë
Kreditë per shtëpi në pergjithësi janë të shprehura në:
Monedhën lokale të vendit; ose
Një ose më shumë prej monedhave rezervë të tregjeve të zhvilluara si p.sh. Dollarë amerikane
apo Euro
Si parim i përgjithshëm, institucioni huadhënës duhet të përputhë monedhën në të cilën
ofron kreditë e veta për shtëpi me monedhën e burimit të financimit që është përdorur per të
financuar kreditë. Në tregjet ku vlera e monëdhës lokale nuk është e qëndrushme, apo ku
inflacioni është në nivele të larta, huadhënësit perballen me sfida të mëdha përsa i takon ofrimit
të kredive të shprehura në monedhën vendase.
Nga këndvështrimi i klientit është shume më mire që monedha e kredisë të përputhet
me monedhën e të ardhurave familjare, pasi në këtë mënyrë evitohet perfundimisht rreziku i
kursit të kembimit midis monedhave. Kjo do të thote që klienti cdo muaj e ka të përcaktuar
këstin proporcionalisht me të ardhurat mujore dhe nuk shqetësohet nëse ka apo nuk ka luhatje
në kursin e këmbimit (që mund të rezultojë shpesh dhe në të mire por dhe në të kundërt).
Por në të njëjtën kohë, është e vërtetë që bazat e interesit të monedhave të huaja kanë
qenë me të ulta se ato të monedhës Lek, duke bërë kësisoj dhe pse në Euro kësti të jëtë më i ulët
se ai në Lek, pasi baza e Bonove të thesarit është i lartë (kjo e percaktueshme në varësi të
politikave të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë dhe Qeverisë).
3. Pasuria e paluajtshme dhe funksionet e saj
Pasuri është gjithçka që mund të zotërohet. Pasuria e paluajtshme përkufizohet si toka dhe
të gjitha përmirësimet natyrale dhe njerëzore permanente që lidhen me të, duke përfshirë ajrin
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dhe të drejtën e mineraleve. Të zotërosh një pasuri të paluajtshme do të thotë jo vetëm të
zotërosh pronën fizike, por njëkohësisht të fitosh disa të drejta të caktuara legale për
vazhdimësinë e përdorimit paqësor të saj dhe rishpërndarjen .
Sende të paluajtshme prej natyre janë toka, burimet e rrjedhjet e ujrave, drurët e të gjitha
llojeve që janë të lidhura me tokën, ndërtesat si dhe ndërtimet notuese të lidhura me tokën.
Sende të paluajtshme prej destinimit konsiderohen të gjithë ato sende që janë trupëzuar në
mënyrë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën. Kur ne fitojmë një pasuri
të paluajtshme gjithashtu fitojmë një paketë të drejtash mbi pasurinë. Këto të drejta janë e
drejta e përdorimit, e drejta e poseidimit, kontrollit, gëzimit, rregullimit dhe e përjashtimit, duke
përfshirë të drejtën e kalimit të pronës me vullnet dhe këto të drejta ndryshojnë përkufizimin e
sendeve të paluajtshme në pronë të paluajtshme .
Pasuria e paluajtshme përbën një ndër pasuritë më të vlefshme për çdo individ, shoqëri dhe
shtet. Pasuritë e paluajtshme kanë funksione të ndryshme, madje e njëjta pasuri mund të ofrojë
disa funksione referuar përdorimeve të saj. Funksioni kryesor i pronës është funksioni jetësor i
strehimit, por ajo shihet nga ekonomistët edhe si një faktor prodhimi. Si faktor prodhimi prona
siguron hapësirat ku zhvillohet aktiviteti ekonomik dhe realizohet prodhimi. Pasuria e
paluajtshme ose prona përbën një klasë asetesh që e gjejmë rëndom në bilancet e kompanive
ose portofolet e investimeve, madje përbën pjesën kryesore të vlerës së aseteve.
Pasuria e paluajtshme mund të përdoret nga vetë pronari ose mund të jepet me qera. Në
rastin e dytë prona shihet si një formë investimi. Pasuria e paluajtshme përbën tipin kryesor të
investimit për individët dhe institucionet financiare.
4.1 Klasifikimi i pasurive të paluajtshme
Pasuritë e paluajtshme janë të shumëllojshme. Çdo pronë është unike në termat e
vendndodhjes , llojit, përmasave, gjendjes fizike të saj, etj. Pasuritë e paluajtshme mund të
klasifikohen duke u bazuar në kritere të ndryshme, p.sh pronësia, përdorimi, madhësia, etj.
Vlera e një prone varet nga dobishmëria që ajo ofron dhe kjo e fundit lidhet para së gjithash
me funksionin që prona kryen, prandaj dhe klasifikimi kryesor për të identifikuar dhe grupuar
pasuritë e paluajtshme bëhet duke u nisur nga përdorimet e tyre. Dy kategoritë kryesore të
përdorura për të klasifikuar pasuritë e paluajtëshme janë: pronat rezidenciale dhe pronat
jorezidenciale.
Pronat rezidenciale janë të gjitha pronat që përdoren ose janë të përshtatshme për t`u
përdorur si rezidenca. Këto prona sigurojnë strehim për individët dhe/ose familjet. Këto mund të
jenë prona për një familje të vetme (shtëpitë, vilat), ose për disa familje (apartamentet).
• Pronat jorezidenciale ndahen në vetvete në disa nënkategori:
Pronat komerciale përfshijnë zyrat dhe hapësirat për shitje me pakicë ( dyqanet). Të dy llojet e
pronave i gjejmë ose si njësi individuale, ose të grupuara në të ashtuquajturat Qendër Biznesi
dhe Qendër Tregtare.
Jo rrallë mund të gjejmë dhe kombinim të dy ose më shumë llojeve të pronave në një
ndërtesë të vetme, ku mund të ketë pjesë komerciale dhe pjesë rezidenciale, duke i dhënë
ndërtesës karakter multifunksional. Eshtë tipar dallues i ndërtimeve të reja të pas viteve `90 në
Shqipëri kombinimi i kateve të para njësi shërbimi dhe tregtimi me katet e sipërme apartamente
banimi
Pronat industriale janë ndërtime të përdorura për industrinë e lehtë dhe industrinë e
rëndë, si dhe hapësirat që shfrytëzohen si magazina. Karakteristikë e këtyre pronave është fakti
se ato përshtaten me shumë vështirësi ose aspak për përdorime të tjera.
Hotelet dhe motelet ndryshojnë në varësi të madhësisë dhe lehtësirave që kanë në
dispozicion. Ato mund të ndodhen pranë autostradave, pranë objekteve dhe zonave turistike. Në
këto prona mund të ofrohen dhe shërbime të tjera, si: pishina, restorante, fusha golfi, etj.
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Pasuritë për shlodhje dhe argëtim përfshijnë ndërtime me përdorime tepër të
specializuara, si : shtëpi pushimi, komplekse sportive, etj.
Pronat institucionale janë prona që përdoren nga institucione të veçanta, si p.sh,
agjensitë qeveritare, shkolla, spitale, etj. Zakonisht ato janë të projektuara për një qëllim specifik
dhe nuk mund të përshtaten lehtësisht për përdorime të tjera. Këto të fundit janë kryesisht
pronat shtetërore.

4.2 Vlera e tregut e pasurive të paluajtshme
Rezultati final i proçesit të vlerësimit të pasurive të paluajtshme është përcaktimi i
vlerës. Lloji dhe tipi i vlerës përcaktohet nga qëllimi për të cilin kërkohet vlerësimi, ndërsa ky i
fundit përcaktohet në varësi të kërkesave të klientit .
Fjala “Vlerë” ka kuptime të shumta. Ajo mund të përdoret për të shprehur dobi,
shërbim, vlerë në shoqëri, çmim, sasi parash për të cilat diçka mund të shkëmbehet, etj. E parë
në këndvështrimin e vlerësimit të një pasurie të paluajtshme, fjala vlerë ka kuptimin e një sasie
parash për të cilat prona do të shkëmbehej në treg . Kur një vlerësues përdor fjalën “ Vlerë”, ai
nënkupton “Vlerë tregu”, e cila mund të përkufizohet si “ sasia e parave që mund të merret nga
një person ose persona të gatshëm dhe në gjendje të blejnë një artikull, kur ky i fundit është
ofruar për shitje nga një shitës i vullnetshëm” .
Vlerësuesit tanë në praktikën e punës së tyre të përditshme bazohen në Standartet
Europiane (EVS) dhe Standartet Ndërkombëtare (IVS) të Vlerësimit të Pasurive të Paluajtshme në
mungesë të Standarteve Shqiptare të vlerësimit. Vlera e tregut si vlerë e bazuar në treg,
përkufizohet si: “... shuma e vlerësuar për të cilën një pronë do të shkëmbehej në datën e
vlerësimit, midis një shitësi të vullnetshëm dhe një blerësi të vullnetshëm, në një transaksion
normal, pas një marketingu të përshtatshëm ku palët kanë vepruar seicili në mënyrë të
mirëinformuar, të kujdesshme dhe pa detyrim”.
4.3 Metodat e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
Pasuritë e paluajtshme janë të shumëllojshme. Të shumëllojshme janë gjithashtu edhe
qëllimet për të cilat kërkohen vlerësimet e tyre. Ka disa metoda që përdoren për vlerësimin e
pronave. Metodat tradicionale përfshijnë: metoda e krahasimit të drejtpërdrejtë, metoda e
investimit, metoda e fitimit, metoda e zhvillimit dhe metoda e kostos.
4.3.1 Metoda e krahasimit të drejtpërdrejtë
Metoda e krahasimit të drejtpërdrejtë përdoret për vlerësimin e të gjitha pronave që
kanë treg, treg shitjeje ose treg dhënieje me qera.
Kjo metodë funksionon në bazë të krahasueshmerisë dhe përcakton kryerjen e vlerësimit
nëpërmjet krahasimit direkt të pronës objekt vlerësimi me prona të tjera të ngjashme të cilat
janë shitur ose dhënë me qera, pra kanë qenë objekt i tregut në të shkuarën. Duke përdorur
evidencat e këtyre transaksioneve përcaktohet vlera e pronës, objekt vlerësimi . Mund dhe
duhet të bëhen përshtatje të çmimeve të informacionit për të reflektuar ndryshimet në termat e
transaksioneve, ose karakteristikave legale, ekonomike apo fizike të pronave.
4.3.2. Metoda e investimit
Metoda e investimit përdoret për vlerësimin e pronave të cilat japin të ardhura të
vazhdueshme dhe të cilat blerësi i blen duke i parë ato si investim. Metoda e investimit përdoret
për përcaktimin e vlerës kapitale të investimit në prone. Ajo jep vlerën e tregut të shitjes të
pronave që janë dhënë me qera ose që mund të jepen me qera.
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Kjo metodë bazohet në parimin që e ardhura vjetore dhe vlera kapitale (vlera e shitjes) janë të
lidhura njëra me tjetrën dhe se kur njohim të ardhurën që prona jep mund të gjejmë vlerën e
shitjes së saj.
4.3.3 Metoda e fitimit
Kjo metodë përdoret për vlerësimin e të gjithë pronave brenda të cilave zhvillohet një
biznes i caktuar dhe që nuk mund të vlerësohen me metodat e tjera pasi ose per shkak të
pozicionit monopol të tyre, ose për shkak se faktorët që kombinohen për një nivel të caktuar
potencial biznesi janë të ndryshëm, të dhënat e tregut nuk janë të vlefshme.
Kjo metodë bazohet në supozimin se vlera e disa pronave është e lidhur me fitimin që mund të
vijë nga përdorimi i tyre.
4.3.4 Metoda e zhvillimit
Kjo metodë përdoret në situara zhvillimi për vlerësimin e pronave të cilat kanë potencial
zhvillimi ose rizhvillimi.
Me metodën e zhvillimit vlerësohen prona të cilat transformohen nga një lloj në një lloj tjetër,
kryesisht trojet e ndërtimit dhe shtepitë e vjetra, të destinuara për t`u zhvilluar.
4.3.5 Metoda e kostos
Metoda e kostos përdoret për vlerësimin e atyre tipe pronash të cilat rrallë ndryshojnë
pronarë, pra rrallë ose asnjëherë dalin në treg për t`u shitur, përveçse nëpërmjet shitjes së
biznesit ose entitetit, pjesë e të cilave janë, për shkak të karakteristikave të veçanta që lidhen me
natyrën e specializuar dhe projektin, konfigurimin e tyre, madhësinë, vendndodhjen, etj. dhe që
për rrjedhojë kanë shumë pak ose aspak evidenca krahasueshmërie.
Metoda e kostos përdoret për të përcaktuar sa do të ishte çmimi i tregut të një prone të
tillë nëse tregu do të ekzistonte, duke e konsideruar pronën si njësi të pavarur në gjendjen dhe
përdorimin aktual.
Sipas Standarteve Ndërkombëtare ( IVS) dhe Standarteve Europiane (EVS) të vlerësimit të
pasurive të paluajtshme, të gjitha metodat në fund të fundit konvergjojnë në tre metoda,
metoda e krahasimit, metoda e investimit dhe metoda e kostos.
4. Analiza e kredive për pasuritë e paluajtëshme
Marrja e vendimit pë r dhë nien e huasë hipotekare varet nga dy faktorë kryesorë :
Së pari, nga aftë sia dhe gadishmë ria e kë rkuesit pë r shlyerjen e kë steve të huasë dhe të
interesave të saj në masë n dhe në kohë n e duhur. Pë r pë rcaktimin e kë saj shkalle një rë ndë
si të madhe kanë pë r vendimmarrë sin karekteristikat personale të huamarrë sit si: që
ndrueshmë ria e vendbanimit të tijë , profesioni, gjendja familjare, historia e kaluar e tijë me
institucionet bankare dhe mjaftueshmë ria e të ardhurave të tijë .
Për përcaktimin e aftësisë së kërkuesit së një huaje hipotekare pë r shlyerjen e rregullt të saj
një rë ndë si të madhe ka llogaritja pë r cdo huamarrë s e dy treguesve kryesorë që janë:
1. Koeficienti i pë rballimit të kë steve të shlyerjes së huasë dhe interesave të saj.
Llogaritja bë het me anë të një thyese kun ë numë ruesin e sajë pë rfshihen shuma e kë steve
vjetore të shlyerjes së huasë pë rfshirë dhe interest e sajë + shumë n e taksave vjetore që
paguhen pë r pasurine e patundë shme. Emruesi I kë saj thyese pë rfshin vetë m madhë sinë e
të ardhurë s vjetore bruto të kë rkuesit të huasë . Më pas bë het llogaritja dhe koficienti nihet
me emrin Koeficienti Bruto I Shë rbimit te Borxhit, sepse llogaritja ë het vetë m në të ardhurë n
bruto të huamarrë sit pa marrë parasyshë detyrimet e tjera.
2. Treguesi i dytë që pë rdoret ë shtë koeficienti total I perballimit të shpenzimeve
vjetore pë r shlyerjen e detyrimeve vjetore të huasë dhe borxheve të tjera që ka klienti
huamarrë s ose sic quhet Koeficienti Total I Sherbimeve te Borxhit. Edhe ky llogarotet në
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formë raporti kun ë numë rues pë rfshin shumë n totale të pagesave vjetore pë r të
gjitha llojet e borxheve që ka huamarrë si, ndë rsa emë ruesi shumë n totale të të
ardhurave vjetore bruto të tijë .
Zakonisht pë r vende me nivel të lartë të të ardhurave vjetore pë r koeficientin e parë
niveli I pranueshë m nuk duhet të kalojë 0.25 dhe pë r koeficientin e dyte k nivel nuk duhet të
jetë me I lartë se 0.3-0.35. Nqse nga shqyrtimi të dhë nave del që kë to koeficientë janë më
të lartë se kufijtë e vendosur nga institucioni pë rkatë s financiarë , atë herë refuzohet pranimi
I kë rkesë s.
3. Credit score model i Altmanit
Pë rdorimi I kë tjë modeli konsiston në tre gjë ra:
Së pari, në pë rcaktimin e faktorë ve standartë që do të merren parasysh pë r vlersimin e aftë
sisë kredimarrë se të klientit.
Së dyti, në pë rcaktimin e vlerave standarte të kë tyre faktorë ve dhe të madhë sisë së numrit
të pikave me të cilat ato vlersohen
Së treti, pë rcaktimi i kufirit minimal të numrit të pë rgjithshë m të pikave të vlersimit të
faktorëve që vendospranimin ose refuzimin e kë rkesë s së huamarrjes.
Regresioni I ndë rtuar nga Altmani ë shtë Z = 1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.6 X4 + 1.o X5
Ku X1 = ë shtë koeficienti I kapitalit qarkullues/totalin e aktivit
X2 = ë shtë koeficienti I fitimeve të mbajtura/totalin e aktivit.
X3 = koeficienti I fitimeve të mbajtura pa zbritjen e intersave dhe tatimeve / totali I aktivit
X4 = koeficienti I vleres së tregut të kapitalit të vet / vleren kontabel te detyrimeve afatgjata
X5 = koeficienti I shitjeve / totaline aktivit.
Sa më I lartë të dalë nga zgjidhja e kë tjë ekuacioni nr Z aq më e ulë t ë shtë shkalla e rrezikut
të mosshlyerjes së huasë . Dhe një shkalle e ulë t rrezikshmë rie duhet që të jetë mbi 2.99.
pavarsisht kë saj ky model paraqet problemet e veta pë r mos mbulimin e të gjithë situatave që
mund të jenë problematike pë r një huamarrës.
Kolaterali
Një rëndësi të vacant ka edhe përcaktimi I kolateralit:
Së pari, duhet të verefikohet gjithë dokumentacioni ligjor I titullit të pronesisë , si nga
pikpamjae ekzistencë s ligjore të pronë s ashtu edhe nga pikpamja e pjesë s që ligjë risht I
takon kë rkuesit të huasë .
Së dyti, duhet verefikuar nqs mbi pronën rëndojnë detyrime të pashlyera.
Së treti, duhet të kërkohet nga një komision ekspertësh një vlersim sa më objektiv I pasurisë
së patundë shme në pë rputhje me cmimet ekzistuese të tregut përkatë.

5. Konkluzione
Si origjinë për fitimin e titullit të pronësisë për një pasuri të paluajtshme, njihen
të gjitha kontratat e kalimit të pronësisë, vendimet e gjykatës, hipotekimet, aktet e
trashëgimisë, dokumente të tjera ligjore që kanë efekt mbi të drejtat mbi pasurinë e
paluajtshme. Nëse merret një kredi për blerje shtëpie apo apartamenti, prona
regjistrohet në emër të blerësit, i cili njëkohësisht duhet të nënshkruajë edhe një
kontratë hipotekimi, e cila regjistrohet në seksionin përkatës të kartelës se pasurisë së
paluajtshme, që përdoret si garanci për përmbushjen e detyrimit kontraktor, e cila quhet
barrë hipotekore. Pasuritë e paluajtshme janë të shumëllojshme. Të shumëllojshme janë
gjithashtu edhe qëllimet për të cilat kërkohen vlerësimet e tyre. Ka disa metoda që
përdoren për vlerësimin e pronave. Metodat tradicionale përfshijnë: metoda e
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krahasimit të drejtpërdrejtë, metoda e investimit, metoda e fitimit, metoda e zhvillimit
dhe metoda e kostos.
Pasuria e paluajtshme përbën një ndër pasuritë më të vlefshme për çdo individ, shoqëri
dhe shtet. Pasuritë e paluajtshme kanë funksione të ndryshme, madje e njëjta pasuri
mund të ofrojë disa funksione referuar përdorimeve të saj. Funksioni kryesor i pronës
është funksioni jetësor i strehimit, por ajo shihet nga ekonomistët edhe si një faktor
prodhimi. Si faktor prodhimi prona siguron hapësirat ku zhvillohet aktiviteti ekonomik
dhe realizohet prodhimi. Pasuria e paluajtshme ose prona përbën një klasë asetesh që e
gjejmë rëndom në bilancet e kompanive ose portofolet e investimeve, madje përbën
pjesën kryesore të vlerës së aseteve.
6. Referenca
1. Libri , Tregjet dhe institucionet financiare, Prof.Ass.Dr.Elez Osmani
2. Libri, Tregjet financiare, instrumentat dhe veprimet e tyre, Prof. Aristotel
Pano, Elisabeta Gjoni.
3. www.monitor.al
4. www.bankieret.com
5. www.menaxheret.com
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Delegimi i kompetencave në drejtimin e organizatës
Dr. Drejtues i Lartë: Bilbil MEMAJ
Akademia e Sigurisë, Drejtor i Përgjithshëm,e-mail: bilbilmema@gmail.com

Abstrakt
Kur flitet për drejtimin duhet të kuptojmë një proces të vazhdueshëm për të mbajtur në
nivele të larta veprimtarinë e një aktiviteti i cili ka kusht realizimin e objektivave të organizatës.
Drejtimi mund të bëhet në shumë forma dhe metoda të cilat janë shumë të larmishme dhe nuk
mund të themi se ka një numër të kufizuar për sasinë e tyre. Zakonisht merret si metodë e mirë
ajo që është më e efektshme, pasi janë zbatuar të gjitha normat dhe parimet e sjelljes dhe të
trajtimit të personelit. Ky shkrim do të sjellë në vëmendje disa elementë të rëndësishëm të që
kanë lidhje me kompetencat: do përpiqet tu japë përgjigje disa problemeve të cilat dalin ose
hasen si pengesë për delegimin e kompetencave, mënyrës se si do të zgjedhim vartësit me qëllim
që ata të jenë efikas në detyrë, mënyrës si menaxhohet një organizatë duke deleguar
kompetenca dhe mënyra kontrolli te të gjithë vartësit direkt, të cilët janë veshur me kompetenca
të deleguara, etj. Eksperienca ka vërtetuar se drejtues të suksesshëm kanë rezultuar ata që e
kanë ndarë punën e tyre, duke ua besuar vartësve, pra duke deleguar kompetenca, por
njëkohësisht edhe duke kontrolluar në mënyrë të vazhdueshme.
Fjalëkyçe: kompetenca, drejtues, menaxhim, personel, drejtim.
1. Vështirësia e delegimit të kompetencave
Personaliteti i njeriut ekziston si një kompleks sjelljesh e veprimesh të bëra shprehi ose
jo. Shpesh ne jemi të dyzuar për probleme të që hasim gjatë punës, një nga problemet më të
rëndësishme është të “sfidosh” për të fituar të bësh të mundur atë që në pamjen e parë duke si
e pa mundur. Një nga problemet më të rëndësishme për menaxherët është të lëshojnë
kompetenca ose jo. Shumë vëzhgues kanë vënë re se ka diçka brenda vetes që del si pengesë.
Kjo pengesë është një pengesë e lidhur ngushtë me gjithë qenien e menaxherit, por edhe me
stafin. Çështjet që lindin janë të natyrës së mëposhtme:
a. Dëshira e vartësve për detyra që nuk janë kompetentë
Në pamjen e parë njerëzit janë pothuajse të gjithë të paragjykuar. Kjo ndjesi vjen pasi njerëzit
nuk janë provuar në punë dhe nuk u është besuar një aktivitet i rëndësishëm për ta realizuar vet,
pa diktatin e bosit. Kjo provë, nëse mund të quhet e tillë, pra të japësh kompetenca për të
provuar, duhet të bëhet për të gjithë vartësit e organizatës dhe për të gjithë duhet të vihet një
notë ose të përcaktohet një nivel se sa është i aftë çdonjëri që të punojë si i pavarur e të arrijë
rezultate. Pasi ta provojmë, do të shohim se ka shumë potenciale të çliruara nga vartësit që ne
nuk i kishim menduar më parë. Ky është dhe momenti që të delegohen kompetenca të cilat
lehtësojnë punën e bosit dhe rritin shumë rendimentin e punës.
b. Gjithpërfshirja dhe egoizmi
Është e vërtetë që një pjesë e mirë e drejtueseve duan që të tjerët të mendojnë që vetëm ai e
bën këtë punë, nëse nuk është ai puna nuk ka si të bëhet, etj. Kjo ndjenjë është një lloj egoizmi i
brendshëm që shumë drejtues mund të mendojmë se nuk e kanë, prandaj duhet që të gjendet
vullneti për ta shmangur dhe për t’i thënë vetes në radhë të parë, por edhe të tjerëve, se
rezultatet më të mira arrihen kur angazhohen të gjithë në drejtim dhe jo kur në të është vetëm
një njeri. Puna e ndjenjës së egos është për një kohë të shkurtër, pasi kur shihet se për këtë
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delegim kemi ndryshim pozitiv dhe rezultate në rritje atëherë ajo do të zhduket dhe nuk do të
ekzistojë më.
c. Nuk ke kohë për të deleguar
Shumë drejtues mendojnë se është shumë e vështirë që ta mësojnë vartësin të
angazhuar me një kompetencë të caktuar dhe se kjo punë do tu harxhonte kohë për ta bërë. Që
puna e delegimit kërkon kohën e vet, kjo është e vërtetë, por kjo nuk është aq pengesë sa që
drejtuesi ta konsiderojë një nga shkaqet që të mos kryejë delegim. Koha e harxhuar për të
treguar një autoritet plus, në një vend pune i cili mund të jetë larg nga zyrat e administratës
mund të kërkojë kohë, por po të mendosh se vartësi që ngarkohet me një kompetencë të re
krijon mundësinë e rritjes së rezultatit (rendimentit) të punës, atëherë ja vlen që ta harxhosh atë
kohë e më shumë se aq.
d. Të besosh më shumë
Ka një mundësi që është edhe e provuar. Nëse një nga vartësit e tu arrin që të realizojë
një detyrë, të paktën 70% të asaj që ju vet do të realizonit, atëherë ju duhet të jeni të sigurt për
ta deleguar këtë detyrë ose kompetencë. Praktikoni rregullin e 70 përqindëshit. Çlirojeni veten
në mënyrë që të kryeni ato detyra, të cilat mund t’i bëni vetëm ju.292
Të gjitha vendimet e një drejtuesi duhet që të bëhen në emër të një përkushtimi ndaj detyrës,
ndaj detyrës që ka vetë menaxheri i organizatës, - ky është edhe çelësi jo vetëm i delegimit të
kompetencave të atyre që duhet të delegojmë, por edhe i lehtësimit në mbikëqyrjen e tyre.
Kjo, mendoj se është mposhtja e kundërshtive të brendshme psikologjike që janë pjesë e natyrës
së individit menaxher, e individit drejtues i lartë. Kjo është një fitore që mund ta konsiderojmë
shumë të rëndësishme pasi ka të bëjë me ndryshimet e brendshme të ndjesive dhe të mënyrës
së perceptimit të çështjeve të rëndësishme të punës.
e. Delegimi me një gjuhë të kuptueshme
Është shumë e rëndësishme që personat të cilët marrin kompetenca ta kuptojnë qartë se
çfarë i është dhënë dhe deri ku është e drejta e tyre për të ushtruar këto kompetenca. Nëse nuk
kuptohet kjo, ose kur i jepet detyra kjo gjë nuk i sqarohet, atëherë krijohet një konfuzion i cili
është edhe burim stresi e ngadalësie në aktivitetin e vet personit që u ngarkua me këto
kompetenca.
2. Rëndësia e personalitetit për delegim kompetencash
Nëse na duhet të përcaktojmë çelësin e suksesit të një organizate natyrisht këtë në radhë
të parë duhet ta kërkojmë te personeli që e përbën këtë organizatë dhe pastaj te zbatimi i
politikave efikase për vënien në punë të tyre duke shfrytëzuar në maksimum mjetet e punës për
të arritur performancë maksimale. Meqenëse çelësi ishin njerëzit, atëherë të merremi me ta si
subjekte shumë të dobishëm. Të gjithë e dimë se njerëzit janë qenie shoqërore të
ndërgjegjshme, por që kanë dallime që i bëjnë ata të ndryshëm midis tyre. Dallimet janë fizike
(të dallueshme), por edhe jofizike (të brendshme), të dalluara me vështirësi. Në rastin e dytë hyn
edhe personaliteti i cili është objekti i studimit. Çdo njeri ka veçoritë e tija në gjurmët e gishtave
ose ka ADN-në e tij të pa përsëritshme me të tjerë njerëz.
Nuk duhet të harrojmë asnjëherë se drejtuesi është njeri dhe ka një personalitet të
caktuar, personalitet i cili formohet te drejtuesi e përbën një nga asetet e brendshme shumë të
rëndësishme të tij. Personaliteti i drejtuesit është përcaktues për performancën dhe modelin e
tij dhe është faktor vendimtar për të vendosur nëse një drejtues është i përshtatshëm apo jo për
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tu ngjitur në lartësinë e një drejtuesi të kërkuar, pavarësisht nga përmbushja e të gjitha kritereve
të dukshme (fizike) profesionale, të kërkuara për një drejtues.
Për të zgjedhur llojin e personalitetit i cili është i përshtatshëm për drejtues të kërkuar,
mund t’i referohemi metodës së klasifikimit të personalitetit në: “Dominues, influencues,
relatues, analizues.”293
Nëse do të shohim cilësitë e këtij klasifikimi të personaliteteve, na rezulton si më i
përshtatshëm ai i pari, “dominuesi”, pasi ka këto tipare: shoqëror, i orientuar jashtëzakonisht
ndaj detyrës, motivin kryesor ka arritjen e rezultateve 294 , kërkon ndaj vartësve rezultate
përfundimtare si dhe është për përkrahjen e drejtuesit të ardhshëm. Nisur nga këto tipare të
këtij personaliteti, dalim në përfundimin se drejtues për organizatën, është i përshtatshëm një
person i cili ka për tipare të personalitetit, të qenit “dominues”.
Nisur nga shembujt e praktikës, si dhe nga eksperienca personale, mund të nënvizojmë
disa nga cilësitë e drejtuesit me vlera në organizatë si p.sh: integriteti personal, besimi, kuraja,
përsosmëria, ndershmëria, përgjegjësia, llogaridhënia, të qenit i drejtë, modestia, maturia dhe
trajtimi i njerëzve me dinjitet dhe respekt. Janë të gjitha këto cilësi, që bazohen në vlera, që e
bëjnë një drejtues organizate të ketë sukses në menaxhimin e të gjitha burimeve njerëzore të
organizatës.
a.
Drejtues i bazuar në vlera
Është një nevojë shumë e madhe në organizatë, që të ketë gjithmonë një drejtim efektiv,
që të ketë besim te punonjësit e organizatës, si edhe të komunitetit, duke u bërë kështu një
organizatë me integritet dhe me vlera. Ky drejtues i bazuar në vlera, krijon një mënyrë të
performuari e sjelljeje, që përçon vlera të mëdha profesionale e ndërpersonale te organizata, si
edhe te imazhi i saj në komunitet dhe në marrëdhëniet sociale me shoqërinë në tërësi.
Drejtuesi është efektiv kur "inspiron të tjerët për të bërë më të mirën e tyre". Puna dhe
mënyra e drejtimit, komunikimi i tij, duhet të frymëzojnë dhe motivojnë sjelljen e gjithë
drejtuesve dhe punonjësve të organizatës, të së gjithë zinxhirit të komandimit, sipas strukturës
së organizimit. Drejtuesit e organizatës duhet që të analizojnë shpesh mënyrën e sjelljes në
raport me vartësit. Ata duhet të rishikojnë vazhdimisht sjelljen e tyre me ta, me qëllim që ajo të
jetë efektive dhe të gjenerojë modelin pozitiv e frymëzimin te ata, duke bërë që ata të zbatojnë
me besim të plotë porositë e drejtuesit.
Shpeshherë thuhet që drejtimi në polici nuk ka të bëjë vetëm me vetveten, por edhe me
ecurinë dhe të ardhmen e një organizatës. Por që të kemi një lider të suksesshëm, duhet në
radhë të parë të evidentojmë vlerat e tij, me qëllim që ato vlera të jenë pjesë e atij modeli që do
të frymëzojë vartësit. Drejtuesi i suksesshëm, është i lidhur shumë me mënyrën se si e percepton
ai vetë komunikimin dhe delegimin e detyrave dhe nëse ai i mendon apo jo vartësit si pasues të
tij, gjithnjë duke i vlerësuar ata nga aftësitë.
b. Drejtues i bazuar në veprime
Veprimi është një cilësi tjetër e drejtuesit, natyrisht, përveç asaj të vlerave. Ky model,
“drejtuesi i fokusuar në veprime”295, i ideuar nga John Adair, “një nga të paktët mjeshtër
udhëheqës për mësimin mbi lidershipin dhe menaxhimin që jeton jashtë Amerike” 296, ju
referohet veprimeve, që duhet të ndërmerren nga drejtuesi, në mënyrë që efektiviteti të jetë
maksimal dhe fokuson rëndësinë që ka “ndikimi” si shkathtësi e sjelljes, për të rritur aftësitë dhe
kredibilitetin personal.
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Sot, ai aplikohet në situatat moderne të menaxhimit. Për të ditur se çfarë bëjnë në të vërtetë
drejtuesit, është e nevojshme t’i referohemi modelit “Lidershipi i fokusuar në veprime”. Drejtimi
mund të përkufizohet nga Adair (1979) si: Art, që merret me njerëz dhe personalitetet në mënyrë
që ata të ndikojnë tek të tjerët, të cilët mund të kryejnë detyrat me dëshirën e tyre, në emrin tuaj
dhe njëkohësisht të arrijnë qëllimet e organizatës.
Mund të thuhet ndryshe se është ai që udhëheq të tjerët duke pasur një synim të
përbashkët. E vërteta është se lideri duhet të jetë i mirë në të gjitha drejtimet, në mënyrë që të
jetë efektiv. Një udhëheqës duhet të kuptojë e më pas të vendosë për të vepruar. Lideri
nënkupton udhëheqësin që vepron vet me shembullin e tij dhe bëhet model për liderët në
vartësi të tij.
Modeli Adair është modeli, kur drejtuesi i përqendruar në aksion i merr rezultatet e punës së
kryer nëpërmjet ekipit të krijuar dhe marrëdhënieve që krijon me kolegët menaxherë dhe me
stafin. Sipas mendimeve të Adairit, një lider i përqendruar në aksion duhet:
- të drejtojë punën që duhet të kryejë (të strukturojë detyrën);
- të përkrahë dhe vlerësojë (rishikojë) individualisht njerëzit që e kryejnë atë;
- të koordinojë dhe kultivojë punën në ekip si një domosdoshmëri për kryerjen e detyrave.
Me fjalë të tjera, drejtuesi i fokusuar në veprime udhëheq gjatë aksionit të nivelit të tij, të
nivelit strategjik. Në polici, kjo është një nga vetitë më të mira nëse e ka një lider, pasi ai do të
harxhonte kështu më pak kohë për të dhënë shembullin e tij dhe për tu bërë model për vartësit
e tij. Tre fushat ndërvarëse në të cilat duhet të përqendrohet drejtuesi, natyra dinamike e këtyre
tre fushave dhe nevoja e mbajtjes së ekuilibrit jepen nga Adair me një diagram.
Diagrami i famshëm me tre rrathë i Adairit, është një thjeshtëzim i bashkëveprimeve të
ndryshme njerëzore, mirëpo është një mjet i dobishëm për të menduar se çfarë përbërje ka një
drejtues/menaxher i efektshëm lidhur me punën që ai duhet të bëjë297.

Detyra

Ekipi

Individi

Drejtuesi/menaxheri i efektshëm i kryen funksionet dhe demonstron sjellje të
portretizuara me tre rrathë. Elementet e situatës dhe të kontingjentit (grupit) ftohen për
reagime të ndryshme nga drejtuesi. Për këtë arsye, mendoni sikur rrathët e ndryshëm mund të
jenë më të mëdhenj apo më të vegjël në varësi të situatës p.sh., drejtuesi mund të japë pak a
shumë theks për funksionalizimin e sjelljeve të orientuara në pajtim me atë çfarë përfshin situata
aktuale.
Një sfidë për drejtuesin, është që të menaxhojë të gjithë sektorët e diagramit: detyrën,
ekipin dhe individin. Transformimi i një grupi njerëzish në një ekip të suksesshëm, kërkon
vëmendje (fokusim) në të tre nevojat të cilat janë të ndërvarura:
1.
nevoja për të kryer detyrën,
2.
nevoja për të mbajtur grupin të bashkuar si një njësi unike,
3.
nevoja për të motivuar individët që të kenë dëshirë të kryejnë detyrën.
Për drejtuesin është e rëndësishme çdo gjë që lidhet me detyrën, por më e rëndësishmja
për një drejtues është që të jetë njerëzor dhe menaxher i mirë. Në organizatë, për shkak se lideri
shpeshherë lind nga vet efektivi, atij i krijohet menjëherë një vështirësi për të drejtuar kolegët e
vetë, por kjo duhet të jetë e natyrshme. Kur drejtuesi merr detyrën duhet që të mos i denigrojë
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ish-kolegët e nivelit të vet, por tani të kërkojë t’i vërë ata në pozitë me shembullin e tij, me
qëllim që ata të punojnë më shumë se më parë.

4. Gjetjet e studimit
Nisur nga realiteti aktual e historik, konstatohet se në Akademinë e Sigurisë nuk
ka pasur programe dhe ndonjë kurrikul dedikuar përgatitjes së liderëve sipas shkallëve
të ndryshme, por këto njohuri janë marrë nëpërmjet kurseve të ndryshme. Kurset e
zhvilluara për përgatitjen e liderëve nuk kanë qenë të unifikuar, por të ndryshëm, sipas
modelit të vendit nga ka qenë eksperti që e ka zhvilluar atë kurs.
Një tjetër vështirësi, është se Drejtori i Policisë së Shtetit nuk i ka të gjitha
burimet që i duhen një drejtuesi strategjik. Drejtori i Policisë së Shtetit nuk është titullar i
programit buxhetor të Policisë. Në rastin e këtij funksioni nuk duhet të ketë vend
përcaktimi i ligjit të buxhetit në Republikën e Shqipërisë. Liderët e niveleve të mesëm
dhe të drejtpërdrejtë nuk menaxhojnë burime të tjera përveç atyre njerëzore dhe nuk
përgatisin plane menaxhimi për këto nivele.
Nuk është bërë punë serioze në përgatitjen e pasuesve për drejtues. Nuk mendohet që
çdo drejtues është i zëvendësueshëm, por që zëvendësimi duhet të bëhet nga
personalitete. Janë bërë drejtorë pa menaxhuar as edhe një drejtori vendore. Në
menaxhimin e situatave nuk ka një ndarje të niveleve menaxheriale, por ka pleksje të
niveleve të ndryshme të menaxhimit të cilat janë me pasoja për vendimmarrjen.
5. Rekomandime
Të gjithë punonjësit e policisë që do të marrin detyra për të menaxhuar, duhet të
kenë mbaruar shkollën përkatëse ose kursin për drejtues të nivelit ku duhet të
menaxhojnë. Nevojitet që të përgatitet kurrikula dhe programi i veçantë për edukimin e
drejtuesve të niveleve të ndryshme në Akademinë e Sigurisë dhe të krijohet modeli i
kursit të unifikuar, duke marrë përvojën më të mirë të partnerëve ndërkombëtarë.
Duhet të shikohet mundësia që Drejtorit të Policisë së Shtetit t’i jepen të gjitha
burimet për të drejtuar e menaxhuar, si ato njerëzore edhe ato financiare e materiale.
Në rastin e këtij funksioni duhet të ketë vend përcaktimi i ligjit të buxhetit në Republikës
së Shqipërisë për të qenë Drejtor i Policisë së Shtetit, pra të ketë autoritet për
menaxhimin e burimeve financiare të Policisë së Shtetit. Për sa i përket emërimeve të
drejtorëve të Policisë, nevojitet që ata të kenë menaxhuar më parë komisariate ose njësi
policore me të vogla vendore. Duhet që të bëhet normë që autoritetet policore të
respektojnë nivelet e menaxhimit për efekt vendimmarrje.
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SAA and selected development indicators of Montenegro
Prof. Dr Dragoljub Janković
Montenegro Business School, Mediterranean University, Montenegro,
Dragoljub2008@gmail.com

Abstract
The Stabilisation and Association Agreement (SAA) is the result of a decision of the EU
Council on the adoption of a new European partnership with Montenegro. The agreement
regulates the obligations of Montenegro in the process of joining the European Union. The
improvement of the market economy is one of special significance of that document. This paper
examines the progress in the development of Montenegro, which would serve as a result of the
fulfilment of this agreement. To that purpose, the trends in development of selected sets of
indicators such as gross domestic product, GDP per capita, GDP growth and debt, foreign direct
investment and other financial parameters are examined. The set of indicators related to the
unemployment rate and business environment analysis is placed in the context of the
development of selected parameters which are compared with the equivalent indicators of the
European Monetary Union.
8-year observed period research shows a low correlation of these parameters between
Montenegro and the European Monetary Union. Montenegro has made some progress but it has
not completed the structural changes yet that would fully positively affect the future progress.
Improving the market economy as one of the main determinants of the SAA remains the one of
the priority in the future.
Keywords: market economy, development indicators, gross domestic product
Introduction

The Stabilization and Association Agreement (SAA) was signed on 13.11.2007 and
entered into force on 1 May 2010. In the meantime, the Interim Agreement on trade
and trade-related matters was implemented. Visa liberalization began in late 2008. Since
2007, European Commission publishes its reports on the progress of Montenegro
regularly on an annual basis. So far, among other things, it stated that Montenegro has
made progress in the functioning of its market economy as well as it has improved its
ability to assume the obligations arising from the EU membership.
The question is whether there has been an improvement of the economy and the
development of Montenegro generally, as well as the impact of the changes that have
occurred under the influence of this Agreement in the period from the signing of the
Agreement (SAA). To answer this question, the objective of this paper is to research the
changes of the Montenegrin GDP, its growth, macro financial situation and the
improvement of business conditions in Montenegro. Analysis comparison between
Montenegro and the European Monetary Union (EMU) was taken from several reasons,
such as: both uses the same currency, the same currency Euro, EMU is a group of
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countries and the best represents the entire 28 European Union countries, and
statistical database with comparable same data for both is available.
Asked question is too complex for a single study that could fully explain required.
It is why the purpose of this paper is to highlight and illuminate positive steps towards
the future process of convergence of Montenegro with the EU member states. The
Stabilisation and Association Agreement strategically directs the movement of the
development of Montenegro with reflection on almost all areas of social life. These
processes are deep, structural and very long-term nature. It is very important for
Montenegro because they represent the framework and objectives of future changes in
the most important segments not only of its economy but the whole society.
Strengthening the market economy means that Montenegro, after the transitional
period, needs deeply changes that are in line with the market economies of the
European Union.
Apparently, for this study, there are many limitations, which involve a series of
assumptions. In order to arrive at a valid answer with all the inevitable limitations, the
data were taken from the database of the World Bank298. Also, national sources were
used for specific data that are essential to the analysis coming to a concrete conclusion.
Methods used in this study are related to: correlation, comparison and standard
analytical techniques. Research is divided into several segments, namely: gross domestic
product (GDP), finance, and the more important indicators regarding business conditions
and unemployment. This paper examines the movement patterns of these parameters
in Montenegro, which uses the euro as its own national currency, and a group of
countries from the European Union that once introduced the euro (€) and constituting a
group of so-called The European Monetary Union (EMU). Research period covering time
period from 2007 to 2014, but some individual data are given for the year 2015 and for
the forecast period 2015-2018.
Gross domestic product
Gross domestic product is considered as the one of the most important synthetic
performance indicators of an economy. The following table shows the total gross domestic
product of the EMU and Montenegro, and their relationship, the annual growth rate and
correlation for the whole observed period from 2007 to 2014. Gross domestic product (GDP) is
expressed by the methodology using market prices in constant dollars from 2005.
Table 1 – GDP of Montenegro and EMU
Code

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11,208

11.262

10.751

10.976

11.155

11.059

11.026

11.124

2,7

2,9

2,7

2,8

2,2

2,8

2,9

3,0

Annual growth rate GDP/EMU

106,9%

94,3%

102,5%

103,2%

97,3%

103,5%

101,8%

Annual growth rate GDP/EMU

106,4%

98,8%

100,4%

101,6%

98,1%

103,9%

100,9%

EMU

MNE
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data/years
GDP (market prices,
constant
dollars
2005, in billions
dollars)
GDP (market prices,
constant
dollars
2005, in billions
dollars)

www.databank.worldbank.org
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GDP
participation
Montenegro in EMU GDP

of

0,024%

0,026%

0,025%

0,026%

0,026%

0,025%

0,026%

0,027%

EMU and Montenegro had recorded, in a given period of 2 years, the negative rate of
decline of GDP that is in 2009 and 2012. The average GDP growth rate in the 7-year period of
MNE is 1.29% while the EMU is negative and amounts to 0.001%. Structurally, MNE increased its
share to EMU with 0.024% in the first observed year to 0.027% in the last year. The correlation
coefficient299 has a positive value of 0.38, which indicates the same direction movement of GDP
between MNE and EMU but with no strong influence.
The next section provides an overview of data on GDP per capita and derived indicator of the
MNE in GDP per capita of the EMU.
Table 2 GDP per capita of Montenegro and EMU
Code
EMU

MNE

Data / year
BDP
per
capita
(constant
dollars
from 2005)
BDP
per
capita
(constant
dollars
from 2005)
GDP
per
capita
participation of MNE
in EMU GDP

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

33.685

33.681

32.050

32.648

33.106

32.896

32.692

32.841

4.403

4.699

4.424

4.525

4.666

4.535

4.691

4.770

13,1%

14,0%

13,8%

13,9%

14,1%

13,8%

14,3%

14,5%

Table shows that the ratio of GDP per capita of MNE to EMU GDP increases from 13.1%
to 14.5%. Correlation coefficient of these indicators are only 0.15, which means that there is
very little or no impact between two indicators over the years. But it can be said that
Montenegro has increased its ratio towards EMU by 1.4%, which means that it had a little more
positive dynamic growth of this very important development indicators.
The following table refers to the annual GDP growths. EMU has even three years of negative
rates of decline in GDP comparing to two years in Montenegro, as the table shows.
Table 3 Annual growth of GDP
Code

Data / year

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EMU

GDP growth (annual %)

3,1

0,5

-4,5

2,1

1,6

-0,9

- 0,3

0,9

MNE

GDP growth (annual %)

10,7

6,9

-5,7

2,5

3,2

-2,7

3,5

1,8

The dynamism of GDP growth of Montenegro is reflected by the lower level of GDP, which
shows greater volatility.
Figure 1 Annual growth rate of EMU and MNE

299

Calculated in Excel
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12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0

10.7
3.1

6.9

2.1

1.6

0.5

3.2

-0.9

-0.3
3.5

2011

2012

2013

2.5
2007

2008

2009
-4.5

2010

0.9
1.8
2014

-2.7
-5.7

EMU

MNE

If we take the ratio of gross domestic product in purchasing power standards (PPP) between
Montenegro and the European Monetary Union and present it on the chart below, we will
notice a more intense growth until 2008 followed by maintaining almost the same value but at
the slightly lower levels in the coming years.
Figure 2 GDP per capita in purchasing power
120.0
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
80.0
60.0
40.0

30.0

35.0

39.0

42.0

41.0

40.0

41.0

39.0

40.0

20.0
0.0
2005

2006

2007

2008

Crna Gora
Source: Monte stat, Montenegro

2009

2010

2011

2012

2013

EU28=100

In 2014, GDP at purchasing power parity (PPS) was 39% of the EU28; a 1% decreased
comparing to the previous year, while the indicator of real purchasing power was at a level of
49% of the EU average. If we compare these data with the same countries in the region, we have
the following review.
Table 4 Purchasing power parity in selected countries, 2013, EU28=100
State
GDP per capita Real
(PPS)
consumption
EU 28
100
100
Slovenia
83
74
Croatia
59
59
Montenegro 39
49
Macedonia
36
40
Serbia
35
44
Albania
29
34
In the period from 2009 to 2014 Montenegro has had two recessions, with a stronger
decline in 2008 and with a slight decline in 2012. In 2009 decline in economic activity was very
deep 5.7% and 2.5% in 2012. In the period from 2009 to 2014, the average GDP growth rate was
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0.4%. Direct investments in the entire post-crisis period were significant even though they were
lower than in the period before the crisis and amounted to a total of € 2 billion. All the time,
inflation was relatively low, and in 2014 even negative -0.3%, which was a sign of mild
depression.
Forecast annual growth rate movement of GDP for 2015-2018 prepared by the Montenegrin
Ministry of Finance is presented in the following chart.

Chart 3 Annual rates of GDP with the forecast
10.7

12.0
10.0
8.0

8.6
6.9

6.0

2.5

4.0

3.2

3.5

3.3

3.8

4.0

3.0

1.5

2.0
-2.0
-4.0

-2.5 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-5.7

-6.0
-8.0

The forecasted GDP growth rates in the next few years are based on new investment
inflows and strong investment activity in the sectors of transport, tourism, energy and
agriculture. The forecasted growth rates promise a significant improvement for Montenegro in
coming years. But recent developments in the largest world financial markets such as China,
Japan, US and Europe occurred in the beginning months of 2016 announce possible new
recession in the world. So for now, the broader environment in a globalized economy does not
provide any signal of favourable influence on Montenegrin economic trends.
The structure and refers to GDP
The structure of Montenegro's economy from 2006 to 2014 changes to the growing
dominance of service sector in the creation of added value. According to the estimation of the
Ministry of Finance of Montenegro, this share will further increase up to 80% in 2018. The
growth model is still based on the inflow of foreign direct investment and increase the value of
capital. In the same reporting period, there was a decrease in the share of agriculture in GDP
from 10.2% to 8.9%, manufacturing industry from 9% to 5%, while the sectors of mining, power
generation and water supply, and construction with participation of 1.3%, 6% and 5.6%,
respectively.
The situation with a decrease in the share of agriculture in total GDP, as well as low performance
of exports of this sector is even more complicated if one looks at the data on the movement of
the rural population.
Table 5 Rural population
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Code
EMU

MNE

Data / years

2007

Rural population
(as % of total
25,9
population)
Rural population
(as % of total
37,4
population)

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

25,6

25,4

25,2

24,9

24,7

24,5

24,3

37,3

37,1

36,9

36,7

36,5

36,4

36,2

A milder decline in the share of rural population in the total population is a tendency of
a slow decline in the reporting period and taking into mind that is relatively larger share in the
MNE comparing to EMU for about 12%. The European Union has a relatively stable share of this
segment and is fully in line with the development of this sector, which provides its output not
only for the national market, but significantly for export. The rural population is important for
the policy of reducing regional disparities in development. On the other hand, the rural
population in Montenegro has greater percentage participation but require additional analysis,
which are outside the scope of this article. In spite that, it is widely known that there are the
problems of aging rural population in the last decades and small sized individual farms with
obstacles production mainly for satisfying own needs. Namely, aging of the rural population in
Montenegro today is a predominantly elderly household, despite certain positive shifts in recent
years. But it remains questionable economics of fragmented land into smallholder’s land that
cannot compete with cheap imported agricultural products and limited possibilities for
increasing exports of domestic produced agricultural products.
Final consumption expenditure of households in Montenegro (Crna Gora) in relation to
the EU28 shows in the following graph the highest level in the period 2008-2009 but with return
in 2013 to the level from 2006.
Chart 4 Expenditure of final consumption of households
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Trade is an important economic activity in Montenegro growing up in an important sector, along
with tourism and some other sectors. Data show dynamics of the volume of trade in relation to
GDP.
Table 6 Share of trade in GDP
Cod
Data / years
e
EMU Trade (% of GDP)
MNE Trade (% of GDP)

2007

2008

2009

2010

2011

76,8 77,9 67,7
131,1 133,5 97,5

75,8
99,8

81,1 83,0 82,6 83,4
106,7 111,8 102,8 100,1
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This indicator is at a higher level in Montenegro in relation to the EMU, although it has showed a
relatively high tendency of its fall. On the other hand, EMU generally has the opposite tendency
of its growth. Therefore, the coefficient of interdependence is almost zero.
Table 7 Export of goods and services to GDP
Code Data / years
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Export of goods and services (%
EMU
of GDP)
39,1 39,5 34,6 38,5 41,2 42,8 42,9 43,5
Export of goods and services (%
MNE
of GDP)
44,4 39,5 32,1 37,0 42,3 43,7 41,3 40,1
The total external trade of Montenegro in the first six months of 2015, according to
preliminary data of the National statistical biro Monstat, amounted to € 1.78 billion, which is 0.9
percent more than last year. The exported goods worth 245 million Euros, which is 9.6 percent
less than in the same period, while total imports was 2.8 percent higher and amounted to 1.53
billion Euros. Export-import ratio stood at 16 percent and is lower compared to the same period
last year, when it amounted to 18.2 percent. Exports were mainly low-processed metals,
materials and the like while imports are mostly represented by machinery and transport
equipment, electrical machinery, apparatus and various devices.300
Finances
One of the biggest problems of Montenegro is a high current account deficit. High
import dependence and a very low value of exports for decades have resulted in a high deficit.
The following chart shows the current account balance, which is negative relative to GDP in
every observed year.
Chart 5 Current account balances as % of GDP
0
-10
-20
-30
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Deficit shows a strong downward trend since 2008 to 2013 while in 2014 it deteriorated.
This trend is likely to continue in the coming year because preliminary data indicate a large
increase in current account deficit € 1,288 billion in the first 10 months of 2015. The deficit
exceeds net income of foreign direct investment of € 550 million and a gross income of tourism
of the estimated € 700 million combined for the same period in 2015.
The deficit was largely financed by the inflow of funds in the form of foreign direct
investment in other ways, as well as increasing public debt to both the domestic and foreign
sources.
State debt of Montenegro at the end of 2014 amounted to € 1,942.9 million or 56.7% of GDP, of
which domestic debt was € 381.2 million or 11.1% of GDP and the external debt of € 1,561.7
million or 45.6% of GDP. The high level of budget deficit is explained as a result of borrowing in
300

Source: CdM, http://www.bankar.me/2015/10/28/crna-gora-ima-najveci-deficit-na-balkanu/
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order to mitigate the negative impacts of the financial crisis. Thus, the state budget deficit is
increased by constant growth of expenditures for salaries and pensions, as well as the reduction
of budget revenues in the crisis period of 2009 to 2012 years. Since 2013, tax collection was
more efficient, and thus budget revenues increased, but on the other hand, budget expenditures
went up on the basis of activated guarantees and costs arising from court execution that went to
the expense of the state. Thus, the net result of the budget deficit increased. The projection of
state debt for the period of 2014-2018 is presented in the following table301.
Table 8 State debt 2014-2018
YEAR
GDP
Total state debt /GDP
Total state debt (millions €)

2014
3.424,9
56,7%
1.942,9

2015
3.580,0
60,1%
2.153,0

2016
3.771,9
63,5%
2.395,9

2017
4.001,0
64,9%
2.597,4

2018
4.203,5
65,7%
2.761,1

Among many possible financial analysis, the foreign direct investment (SDI) is annualized
as follows. Foreign direct investment inflow perceive as compared to the gross domestic
product.
Net public debt in relation to GDP (%) with the forecasted trend shows the following chart.
Chart 6 Net Public Debt (% of GDP) with the forecast
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The structure of the public debt at the end of 2014 (in million €) was as follows: the
internal debt of 381.2, the external debt 1,561.7, state debt 1,942.9, local government debt
128.8, so the total public debt (gross) is 2071. As a deduction from the total gross debt is the
deposit of the Ministry of Finance of Montenegro and the state gold reserve, so the total public
debt (net) amounted to 2022.2 which makes 59.6% of GDP302.
Trend regression analysis applied in the form of polynomial function with a high R2 (0.99)
which warns further increase share of debt in the GDP with the continuation of the present
policy. The overall approach should be changed to the more structural changes. However, the
Ministry of Finance gives the forecast of the state debt in the period from 2015 to 2018 year
which this level of debt slows down to about 68% of GDP. The estimated debt to GDP ratios by
years are 62.25%, 65.72%, 67.16% and 67.97% respectively.
Foreign direct investment (SDI) remained at one of the main engines of economic growth in
Montenegro. Despite such stubborn persistence of their share in gross domestic product, it was
significantly reduced as shown in the following table.
Table 9 SDI in Montenegro and EMU
301
302

Ministry of Finance of Montenegro, The Directions of Development of Montenegro 2015-2018
Source: Ministry of Finance of Montenegro
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Code

Data / years

EMU

SDI (% of GDP)

MNE

SDI (% of GDP)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9,5

4,6

3,0

3,9

5,7

4,2

4,0

1,7

25,6

21,6

37,4

18,3

12,3

15,1

10,0

10,8

Net foreign direct investment (FDI) as a percentage of GDP varies during all these years in the
European Monetary Union (EMU) showing a downward trend. The same is with MNE, but at at
higher level. However, the average annual rate of decline was more expressed in Montenegro (5.2%) than in the EMU (-2.4%).
It remains however the question of how banking sector will behave in terms of sustainability. In
fact, at the beginning of 2016 there were 14 banks with the announcement that one more bank
will be registered and start to operate in 2016. Average interest rates on loans granted in 2015
amounted to 8.65% (Source: Montenegrin Banking Ombudsman)303.

Table 10 Average interest rates in Montenegro
Code
MNE
MNE

Data / years
Interest rates
loans (%)
Interest rates
loans (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9,2

9,2

9,4

9,5

9,7

9,6

9,4

9,4

5,1

3,8

3,8

3,7

3,1

3,3

2,9

2,1

on
on

Interest rates, lending and deposit, remained at very high levels and therefore were not a
function of healing the economy in the post-crisis period. Even the increase spread between
lending and deposit interest rates as shown in the graph below.
Chart 7 Spread of lending and deposit rates in Montenegro
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In Montenegro, there is no active interest rates policy performed by the Central bank of
some other subject, because no one by law is responsible for it. So that Montenegro paid a high
price leaving financial market to regulates by its own the level of interest rates. In this way, the
risk was continuously increasing and loan margins boosted reaching the record level in 2015. The
risk of lending has been growing which caused the growth of bad debts that at one time had
more than 20% of the total given loans. By the end of 2015 this percentage was about 15%
according to sources of the Central Bank of Montenegro. This problem is not mitigated, because
there are analysts that this percentage decreased account by the relocation of bad assets from
303

http://www.bankar.me/2016/02/24/tokom-ove-godine-jos-jedna-nova-banka-u-crnoj-gori/
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banks' balance sheets to a factoring company or reprogramming and consolidating several loans
and their unifying into a new loan with a longer repayment period but with still high interest
rates.
In a situation of the absence of any policy of keeping interest in the country, the question is
whether there will be a withdrawal of capital by foreign parent banks, and how many banks will
remain under market conditions when the economy tries to recover when there are too many
non-performing loans. At the end of the first half of 2015, 9 out of 13 banks have positive
operating with a total profit of 10.23 million €, while the remaining four banks together reported
a loss of 2.68 million €
Business environment
Conditions governing the business can be analyzed from various aspects. In this study a few
indicators are taken. First of all, this is the required time for business to be prepared and pay
taxes.

Table 11 Time required for preparing and paying taxes
Code
EMU
MNE

Data / years
Time required for preparing
and paying taxes (hours)
Time required for preparing
and paying taxes (hours)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

207

197

190

186

172

166

166

164

372

372

372

372

372

320

320

320

It is noted that in the framework of the European Monetary Union it has been a positive
shift in the form of reduction in the average number of days for company to prepare and pay
taxes. In Montenegro there has been such a trend but at a slower pace, so it is still unfavourable
comparing to EMU, because the number of hours required was almost doubled in comparison to
EMU.
The Time required for the registration of the purchased property (real estate) and the
time needed to register a business is given in the following table.
Table 12 Time required for registration of assets and start with business
Code
EMU
MNE
EMU
MNE

Data / years
Required
time
for
registration of assets (days)
Required
time
for
registration of assets (days)
Required time to start with
business (days)
Required time to start with
business (days)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

60

59

51

32

29

27

25

24

70

70

70

70

70

70

69

69

22

17

16

14

14

13

13

11

24

21

12

10

10

10

10

10

In the reporting period, the required time for registering property has more than halved
in the EMU countries, while in Montenegro remained almost unchanged. For this reason, the
relationship of this indicator worsened to the detriment of Montenegro. However, when it
comes to business registration, the number of days is halved, even something more in
Montenegro so that they remain equal throughout the period. Montenegro is not efficient
according to the first, but it is under the second indicator mentioned. Correlations are 0.59 and
0.63 which shows the impact of reducing the number of days on a relatively significant level. The
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process of SAA ımplementatıon provides some results in this area which is essential for the
future development of MNE.
Unemployment is seen through the participation of the number of unemployed to the
total labour force showed a negative trend in the EMU countries because it increased from 7.5%
to 11.5%, while in Montenegro this indicator usually was at the same level which is unfavourable
high comparing to EMU.
Table 13 Unemployment in the total number of labour force
Code
EMU

MNE

Data / years
Total unemployed to total
labour force (% of total labour
force) (national estimation)
Total unemployed to total
labour force (% of total labour
force) (national estimation)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7,5

7,5

9,5

10,2

10,1

11,3

11,9

11,5

19,4

16,8

19,1

19,7

19,7

19,6

19,5

18,0

The level of unemployment in Montenegro is still very high. This is one of the main
indicators that stimulating the market in this area is not so far yielded any significant results. This
can be explained by the transition period that proceeded in Montenegro so this is an important
structural problem that for its solving needs longer term.
Conclusions

The Stabilisation and Association Agreement (SAA) with the primary objective of
improving the functioning of the market economy in the 8-year period duration defined
the strategic movement of the Montenegrin economy. The Gross domestic product of
Montenegro shows some improvement compared to the same indicator of EMU
countries. The relative indicator of GDP per capita is even the somewhat more
favourable. Annual growth rates of GDP Montenegro are more volatile comparing to the
rates in EMU. In regard to the power purchase parity (PPP) of GDP at EU28 in 2013,
Montenegro is in the region after the Slovenian and Croatian, but in a better position
relative to Macedonia, Serbia and Albania. Forecast shows stable growth of GDP growth
of between 3.5 and 4% which can be considered as potentially improving in coming
years. Structural GDP needs to be changed, primarily through increased production
sector, reducing the relative share of trade to some extent, and services.
The current account balance, which is extremely high, significantly decreased in
the reporting period of validity of the SAA but remained still as big brake to faster
development because of burdening financial balance of the country. High deficit so far
financed largely from the inflow of foreign investments. The share of SDI in GDP was
halved but it is still important as a generator of development because there have not
been desired structural changes occurred toward the higher production of industrial and
food products.
Present very high deficit is necessary in the future to be reduced in order not to
endanger the production consumption and reduce luxury and other final consumption,
which is now sized to unrealistically high levels in relation to the creation of add value.
This conclusion is based in part on the net public debt, which is growing from year to
year, and that in the reporting period increased by approximately 2.5 times.
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Strengthening the market economy in Montenegro as of SAA obligations under
the influence of the advocacy of free market activity is to prevent undesirable
developments in many sectors, especially finance. In fact, in the post-crisis period,
interest rates (active and passive) remained at a high level. The banking sector could
effectively free action of the market lower interest rates, so that it leads to the high
levels of so-called bad debts, causing a large number of business bankruptcies and
leaving high unemployment rate. In the other side, banks have narrowed opportunities
for lending as demand of high profitable projects has been reduced.
SAA has brought a good framework, greater marketability but not the expected
effects fully. Shifts in many areas are obvious. Objectively, the period of the past eight
years is a relatively short period of time for a new post transitional country, so that the
projections of the Ministry of Finance concerning the key parameters of development in
the coming years suggest further improvement of the overall economic trends.
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Komanduesit logjik të programueshëm
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Abstrakt
Në punim është dhënë komandimi logjik i automatit të programueshëm (PLC)
për sistemet hidraulike dhe pneumatike. Automati ka për bazë hyrjet dhe daljet pra
(input dhe output). Si model të PLC-së kemi marrë automatin PLC Simantic S7 300 dhe
S7 400 nga firma Siemens. Detyra themelore e PLC-ve është që sinjalet hyrëse të i lidhë
me njëri tjetrin sipas një programi paraprakisht të caktuar dhe nëse ka të bëj me
rast “të vërtetë” të bëj kyçjen e daljes gjegjëse. Bazën matematikore të këtyre lidhjeve
mundëson Algjebra e Bulit (Bollesch), e cila për variabël njeh saktësisht dy gjendje “0”
dhe “1”. Dy elemente kyçe shpjegojnë suksesin e automatëve të programueshëm: janë
të aksesueshëm nga një rang i gjerë personeli inxhinierik dhe zbatojmë funksionet e
kontrollit nëpërmjet një programi. Si rrjedhojë, është e mundur që “jo specialistët e
kompjuterëve” të asemblojnë sisteme komandimi kompleks dhe të sofistikuar,
funksionet e të cilëve janë të kufizuara vetëm nga inteligjenca e njerëzve dhe jo nga
kufijtë tradicional fizik. Pengesa kryesore për marrjen e përfitimit të plotë të mundshëm
nga një automat i programueshëm është arsimimi dhe trajnimi.
Fjalët kyçe: komanduesit logjik, programim, softuer të veçantë, modulet.
Hyrje
Automati i programueshëm (Programmable Logic Controler: PLC), u bë i njohur
në mesin e viteve 1970 nga industria amerikane e prodhimit të makinave dhe ishte një
sukses i menjëhershëm. Frika të hershme për besueshmërinë dhe sigurinë i hapen
rrugën pranimit të gjerë. Epërsitë e dukshme i siguruan një marketing të gatshëm në të
gjitha industritë e të gjitha vendeve. Sot ekzistojnë miliona njësi në shërbim në të gjithë
botën që tregojnë funksionalitetin, besueshmërinë, fleksibilitetin dhe efektivitetin e
kostove.
Zhvillimi në këtë dhjetëvjeçar ka qenë i etshëm. Çdo model i ri ka sjellë fuqi dhe
thjeshtësi përdorimi shumë të madhe. Më shumë e më shumë funksione janë ngjeshur
në paketa edhe më të vogla dhe të mesme është me të vërtetë brenda mundësive për
ta pasur.
Ritmi i paprekur i ndryshimit ka hapur një hapësirë boshe prej më shumë se
dhjetë vitesh midis zhvilluesve të teknologjisë dhe masës së gjerë të përdoruesve, disa
prej të cilëve ndihen të huaj deri dhe të frikësuar prej saj. Kjo e pengon programin e
plotë të automatëve të programueshëm dhe dekurajon përdoruesit e rinj.
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2. Ndërtimi i Plc-ve
Përgjithësisht tek sistemet e kompjuterëve duhet të bëhet dallimi në mes Harduer-it dhe
Softuer-it. E njëjta vlen edhe për PLC-të, të cilët në fakt janë të përbërë nga një mikro-kompjuter.
Harduer: Përbëhet nga pajisjet teknike, pra nga elementet e integruara, bateritë, shtëpiza,
pllakat përçuese, kabllot e kështu me radhë. Softuer: Është programi aplikativ, i cili është shkruar
nga vet përdoruesi i PLC-ve. Programet aplikative zakonisht janë të regjistruara në RAM (medium
në të cilin mund të shkruhet dhe mund të lexohet nga ai), ku në çdo çast ai mund të ndërrohet
në mënyrë të thjeshtë.
Shikuar nga aspekti i harduer-it një PLC mundë të jetë i përbërë nga:
• furnizimi me tension,
• modulet përbërëse qendrore me procesor,
• modulet përbërëse kyçëse tek ndërtimi shumë numëror,
• modulet përbërëse periferike dhe
• Bus sistemi, i cili komponentët e veçanta i lidhë me njëra-tjetrën.

Figura 1. Një lloj i PLC-së I kompanisë Festo Didactic.
Moduli i furnizimit me rrymë (PS). Moduli i furnizimit me rrymë bën transformimin e
tensionit furnizues (230V) në tension për grupet e moduleve të PLC-ve. Vlera e këtij tensioni
konstant të transformuar është 24V.
Njësia qendrore (CPU). Njësia qendrore është “truri” i PLC-ve në të cilin janë përfshirë
funksionalitetet e komandimit. Ajo ndikon në komandim, në njësitë aritmetike, në memorie, dhe
në sistemin operativ. Njësia qendrore konsiderohet edhe si njësi komanduese apo si modul
qendror. Në shtëpizën e modulit qendror gjinden shpesh edhe vendi për bateri, vendi për
memorien elektronike dhe një terminal lidhës për pajisje programuese (PP) apo për kompjuter
personal PC. Bateria repulsive mundëson mbajtjen e raporteve në mes programit aplikativ,
senzorëve kohorë dhe numëror në CPU. Ajo pra i ruan ato edhe pas ndërprerjes së tensionit apo
pas gjendjes së përkohshme të punës Sqarim.
Vendi për medium elektronik të memories shërben p.sh për FEPROM si një medium i
jashtëm i programeve. Të dhënat e atij mbeten të regjistruara edhe pas ndërprerjes së tensionit.
Modulet kyçëse (IM). Modulet kyçëse mundësojnë një zhvillim të shumanshëm ashtu që
kjo mundëson që BUS të përpunohet në mes të rreshtave . Përmes moduleve kyçëse do të
bëhet lëmimi i mëtutjeshëm i BUS-it.
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Figura 2. Një shembull i PLC-s shumë rreshtorë (S7-300 nga Siemens është paraqitur në mënyrë
skicore)
Modulet periferike. Lidhja e PLC me pajisje (siç janë emetuesit e sinjaleve) mundëson krijimin e
moduleve periferike (p.sh. grupet dhënëse dhe marrëse). Tek modulet sinjalizuese duhet bërë
dallim në mes atyre digjitale (DE/DI, DA/DO) dhe analoge (AE/AI, AA/AO). Për emetuesin e
sinjalit, i cili është i kyçur në pajisje sigurohet një burim shtesë (Ekstern) i tensionit.Përveç këtyre
ekzistojnë edhe modulet funksionale (FM) dhe procesorët komunikues (CP).
Bus sistemi
Harduer-i i një PLC, ashtu sikurse sistemet e mikro-kompjuterve të sotëm, është i
bazuar në një BUS sistem. Me lidhjen e një adrese do të bëhet zgjidhja e adresës së një Bus
pjesëmarrësi. Në lidhjen e të dhënave do të bëhet përcjellja e informatave të dëshiruara. Lidhja
e komandave ndërmjet veti është e domosdoshme që të bëhet aktivizimi i BUS pjesëmarrësve si
emetues apo si pranues. Në një BUS janë të kyçur në memorie të gjithë BUS pjesëmarrësit.
Memoria mund të ndahet në memorie për Firmware dhe pjesa tjetër për sistemin aplikativ dhe
të dhëna. Varësisht nga struktura e PLC-ve modulet hyrëse dhe dalëse do të kyçen në BUS-ët e
përbashkëta ose me ndihmën e një lidhësi do të lidhen në E/A BUS. Posaçërisht te PLC-të e
mëdha modulare do të duhej bërë kyçja e një E/A BUS-i ekstern. Përfundimisht do të duhet të
bëhet lidhja me një pjisje programuese apo me një (PC).
3. Metoda e komandimit dhe programimi
Çdo pajisje apo makinë posedon një komandë drejtuese. Sipas aplikimit të teknikës ato
mundë të jenë: mekanike, pneumatike, hidraulike, elektrike dhe elektronike. Shpesh aplikohen
teknologji të kombinuara të këtyre komandave. Përgjithësisht dallojmë dy forma komandimi:
Komandimi i programueshëm lidhës (KPL) dhe komandimi logjik i programueshëm (PLC).
Komandimi

KPL

PLC

(Komandimi i programueshëm lidhës)

(Komandimi logjik i programueshëm)

I programuar me lidhje të
pandashme (të ngurtë
fikse)

I programuar me lidhje të
ndashme

I programuar në mënyrë të
lirë
(me mundësi të zgjedhjes)

Figura 3. Llojet e komandimit
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I programuar me lidhje të pandashme (të ngurtë, fikse): Programi është realizuar
përmes një lidhje të ngurtë p.sh përmes një pikësi. Ndryshimet e programit nuk mund të bëhen
pa përdorimin e veglave të punës.
I programuar me lidhje të ndashme: Programi zakonisht mund të ndërrohet pa
përdorimin e veglave të punës, dhe pa shpenzime të mëdha p.sh. përmes terminalit ndarës.
I programuar në mënyrë të lirë: Programi i cili gjendet në pjesën interne memoruese
mundë të ndërrohet pjesërisht apo plotësisht pa pasur nevojë që të intervenohet në mënyrë
mekanike.
I programuar dhe mund të ndërrohet: Programi gjendet në një medium elektronik i
jashtëm, p.sh. FEPROM dhe për tu ndryshuar ai duhet domosdoshmërish të largohet nga
Hardueri dhe të bëhet këmbimi i tij me një program të jashtëm të ri apo të ndryshuar.
Komandimi Logjik
Kuptimi për automatin e programueshëm. Një automat i programueshëm është një
sistem informatikë që trajton në kohë reale madhësitë e ndryshme logjikë binarë. Dallojmë
hyrjet logjike y(t) të përcaktuara nga sistemi i jashtëm, procesi diskret, dhe daljet logjike u(t)
vlerat e të cilave janë të përcaktuara nga vlerat e hyrjeve y(t) dhe gjendjet e brendshme x(t), pas
trajtimit nga programi i regjistruar në automat (Fig.4).

Y (t)

Automati i
programueshëm

U (t)

Figura 4. Kuptimi i automatit të programueshëm
Ecuria e komandimit logjik në këtë rast përshkruhet me ndihmën e ekuacioneve Buleane
të formës: x(t + t0) = f (x, y, t); u(t) = g (x, y, t) e cila shpreh lidhjen midis variablave., y(t)vektori i informatave në hyrje të automatit
u(t) – vektori i daljeve që përpunon automati,
x(t) – vektori i gjendjeve të brendshme të sistemit.
Bllokskema e automatit të programueshëm. Automati i programueshëm bazohet në
disa njësi, si në Fig. 5. Problemet e përgjithshme që kanë të bëjnë me harduerin e automatit të
programueshëm, janë trajtuar më parë, prandaj këtu po japim vetëm një shkallë kompletimi të
tyre me module.
PLC

Hyrje
Dalje

PLC

analoge

Komunikimi
me
Procesin

Komunikimi
me
Sistemet
e tjerë

Përpunues

dhe

ose

Term.

diskrete

Program
Ngarkuesi

Figura 5. Bllokskema e komunikimit të automatit
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4. Rregullimi dhe programimi me LOGO SIEMENS
Shembulli i drejtimit dhe bartjes së pakove në magazine (fig. 6). Programimi në
kontekstin tonë i referohet krijimit të një rrjet programi. Një LOGO rrjet program është në fakt
asgjë më shumë se një rrjet diagrami i paraqitur pak më ndryshe.
Ne e kemi përshtatur prezantimin e LOGO-s në fushën e ekranit.
Në këtë kapitull ne do të tregojmë si të përdorim LOGO, të krijojmë LOGO rrjetin e programimit
për aplikacionin e juaj. Në këtë pikë ne edhe një herë i referohemi Logo soft comfort, e cila është
LOGO program i softuerit që ju mundeni të përdorni shpejtë dhe lehtësisht për krijimin e
testeve, bërjen e ndryshimeve, ruajtjen dhe shtypjen e rrjetit të programeve.

Figura 6. Shembull i drejtimit dhe bartjes së pakove në magazine
Diagrami rrugë kohë (fig. 7):

Figura 7. Diagrami rrugë kohë
Skema elektro-pneumatike e dirigjuar dhe kontrolluar me PLC (fig. 8).
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Figura 8. Skema elektro-pneumatike e dirigjuar dhe kontrolluar me PLC

Përfundime
Në këtë punim janë demonstruar mundësitë e rregullimit tek sistemet hidraulike
dhe pneumatike me lidhje kthyese përmes sistemit të PLC-s. Ky simulim tregon se
realizimi është bërë përmes variablave kthyes në hyrje dhe dalje të PLC-s, por ky simulim
kërkon përpikëri dhe saktësi të lartë gjatë rregullimit, sepse një gabim i vogël gjatë
programimit të PLC-s shkakton probleme të mëdha në realizim.
Referencat
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Ensuring sustainable growth and development of market economy throughout a
favourable climate for investments
Sylqa Driton, UNHZ, Kosove,
Driton.sylqa@unihz.eu

Abstract
The so-called "Greenfield" investments are of crucial importance to economies in transition on
their integration path. The Kosovo government has not approached the process of integration with
due diligence and seriousness, whilst blaming EU for applying double standards for integration
purposes. However, investments flow to Kosovo has been decreasing from year to year given the
certain indicators such us, legal constrains, unfavorable business climate, tough regional
competition, negative balance of payments, general political issues, decline of consumption, etc. The
negative trend continued throughout last year. Thus, paper aims to provide an overview of economic
performance of Kosovo’s efforts toward European integration processes. Moreover, while revealing
the issues of investments and its impact on the real sector of Kosovo’s economy, stressing out the
opportunities deriving from the stabilization association agreement. Finally, the paper provides
certain recommendations to improve the current processes toward
Key words: investments, foreign direct investments, remittances, real sector, economy of Kosovo.
JEL classification: B10, E20, I18
Introduction

As of 1999, relations between Kosovo and the EU are co-dependent, since the Kosovo’s
objective was to integrate with the EU. EU guidance and support did not yield concrete
results for the integration process of Kosovo with the EU. Since 2003, compared to
neighboring countries, Kosovo lags behind in the integration process falls short of its
aspirations for integration, and cannot keep commitments set forth by the European Union.
(World Bank, 2015).
Investments play a key role in growth and development. The relation between FDI
and the level of economic development is not just one direction. FDI inflows affect
economic development, but at the same time, levels of economic development have a
positive influence on attracting FDI. Thus, the attraction of foreign investments has a great
importance for the economic growth and the future integration of the country. Therefore, it
is very important to create a favorable environment to trigger foreign investments in the
country.
Kosovo has implemented initial reforms to establish a fully functioning market
economy but the weak rule of law, a large informal economy and an underdeveloped policy
framework continue to hinder socio-economic growth. Unemployment is very high at 30.9
%, according to official records (Central Bank of the Republic of Kosovo, 2015), whereas,
youth unemployment stands at 55.3%. The high rate of unemployment is accompanied by
very low labor market participation overall as well as by an equally low gender employment
rate.
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Foreign Direct Investment in Kosovo increased by 11.20 EUR Million in November of 2015. Foreign
Direct Investment in Kosovo averaged 67.52 EUR Million from 2007 until 2015, reaching an all time
high of 440.70 EUR Million in June of 2007 and a record low of -19.10 EUR Million in April of 2014.
(Central Bank of the Republic of Kosovo, 2016).
Outlook of economy
Economy of Kosovo has remained considerably protected from the Eurozone crisis, due to
limited integration into the international financial markets and low export base. The financial sector
continues to enjoy a high level of sustainability in liquidity and capital rates. However, high interest
rates result in insufficient investments. Despite fluctuations, chiefly due to developments in recent
years in Eurozone countries and a slowdown of the privatisation process, foreign direct investments
have a positive impact in funding the current account deficit and other investments. Domestic
investments are mostly oriented towards foreign companies in import of goods, while the pension
trust funds are invested in international financial instruments, due to lack of instruments for
investment in Kosovo and overall regulations. Kosovo faces high levels of trade deficit, which
continues to have a negative impact on economic growth, with imports of goods covered by only
about 10% of exports. This is because it is mainly based on trade in services, which have limited
capacities to create added value to the economy and generate new jobs. The fiscal situation, on the
other hand, remains stable in terms of both revenues and expenditures, positively contributing to
economic growth especially in times when private sector faced difficulties. Overall revenues
continued to grow, dominated by the revenues from customs. The government believes that the
increase of domestic tax would provide for less reliance on the budget on customs revenues.
(National Strategy for European Integration Kosovo, 2020).
EU and Kosovo agreements
The first agreement ever to be offered to Kosovo, considered to have an important role in its
economic development, was the trade agreement. For years Kosovo has enjoyed trade preferences
within the “autonomous trade measures” the European Union announced for all countries of the
Balkans region. Since production in Kosovo has not made significant progress from this unilateral
liberalization, the profit was modest. Meanwhile, all other countries of the region have reached
Stabilization-Association Agreements with the EU and provisional Stabilization-Association
agreements including Kosovo, which as of recently has signed the agreement.
The Commission admits that unilateral trade measures alone are not sufficient to stimulate
the necessary investments in Kosovo’s economy and for production. The Commission reasoned in
2009 that EU Kosovo trade relations based solely on autonomous trade preferences do not offer a
substantive perspective for the sustainability of Kosovo’s long-term economic development. Such a
perspective can only be provided through a trade agreement between the European Community and
Kosovo. A trade agreement offers important advantages for both Kosovo and the EU. An agreement
provides a legal framework offering stability and predictability to investors. Kosovo received this
offer with enthusiasm. In the following spring, the Kosovo government received a questionnaire. Yet,
Kosovo did not treat this offer seriously. Kosovo authorities delayed drafting the required studies.
However, due to the lack of unity regarding the status of Kosovo, a discussion was opened in the EU
surrounding the framework for signing this agreement and the parties that were to sign it.
As of 2015 the both parties finally agreed to sign the Stabilization Association Agreement (SAA),
which aims at:
•

to support the efforts of Kosovo to strengthen democracy and the rule of law;
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•
•
•
•
•
•

to contribute to political, economic and institutional stability in Kosovo, as well as to the
stabilisation of the region;
to provide an appropriate framework for political dialogue, allowing the development of close
political relations between EU and Kosovo;
to support the efforts of Kosovo to develop its economic and international cooperation, should
objective circumstances so permit, including through the approximation of its legislation to that
of the EU;
to support the efforts of Kosovo to complete the transition into a functioning market economy;
to promote harmonious economic relations and gradually develop a free trade area between the
EU and Kosovo;
to foster regional cooperation in all the fields covered by the Agreement.
EU expectations

The agreement provides a comprehensive framework for closer political and economic relations
between the EU and Kosovo. Kosovo should maintain the positive momentum, including by
addressing the numerous reform challenges ahead, in particular in the rule of law in fighting
organised crime and corruption. There is an urgent need for the government and the Assembly to
ensure that board members for many independent institutions and regulatory authorities are
appointed, without any further delay, on the basis of merit. The EU said to welcome the progress
made towards meeting the requirements of the visa liberalisation process. Kosovo has taken some
effective short-term measures to curb irregular migration to the EU. The assembly should be allowed
to hold a free and open debate on all issues affecting Kosovo, in accordance with democratic
procedures. Obstruction of the assembly and violence for political purposes are not acceptable.
Challenges deriving from Stabilization Association Agreement
SSA is a two-way process and a regional process, through which relations are established among
countries of the South-Eastern Europe and the EU, and at the same time, cooperation is encouraged
among regional countries. Stabilization Association Agreement Tracking Mechanism (SAATM) is the
basis for a regular dialogue between the EU and Kosovar authorities on EU issues. In addition, a new
structure of sectorial working groups was established under the SAATM umbrella in the areas of
good governance, economy, internal market, innovation, infrastructure and agriculture. In this
sense, The Action Plan is used to plan activities of the Government: in relation to political agenda of
the Government and its priorities, legislative agenda of the Government (laws, sublegal acts,
decisions and other legal acts) and of the Parliament, employment plan required for implementation
of the European integration agenda and implementation of harmonised legal acts, plan for
institutional building and training of personnel (needs for general and specific trainings), and plan for
investments, especially with regard to construction (advancement) of the IT network in relation to
Acquis.
The business climate of Kosovo
The business climate in Kosovo is hindered by limited access to finance, unreliable energy
supply, unfair competition and corruption. Kosovo’s enterprise sector is dominated by small and
micro-enterprises; retail trade continues to be the dominant sector.
The trade deficit is large, with a deficit of 33.9% 5 of GDP and a ratio of imports to exports of
some 9:1. Kosovo's main trading partners are the EU, Albania, Serbia, the former Yugoslav Republic
of Macedonia and Turkey. Currently, about 90% of exports consist of raw materials. Moreover,
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economic statistics (central accounts in particular) are extremely weak, making a comprehensive
assessment of the economic situation difficult.
Kosovo needs to maintain a focus on improving the business environment as a policy priority.
Although in a number of Doing Business subcategories investment climate indicators are better than
the averages of relevant comparators, other constraints constitute considerably higher hurdles for
businesses. The Government had established a National Economic Development Council to
coordinate corresponding reform efforts, which sponsored amendments to business organization
and internal trade laws to reduce registration costs, simplify procedures, eliminate work permits,
and wave charter capital requirements for limited liability companies. The Government intends to
revive the National Economic Council, which had not been functional for the last year, and to utilize
it as a forum to facilitate public private dialogue. The Secretariat of this Council is foreseen to be
administered by the Ministry of Trade and Industry. The government also has taken measures to
speed up business registration through the establishment of one-stop shops that have, among other
measures, integrated business registration, value added tax (VAT), and fiscal numbers into one
document. Recently, the authorities have adopted new fiscal reforms comprising the differentiation
of the value-added tax (VAT) from a flat 16 percent to 18 and 8 percent, with the reduced rate for a
list of “basic” products (bread, water, oil, energy and heating). The Government aims at shortening
the VAT repayment period for those companies that pay their contributions regularly. (Government
of Republic of Kosovo, 2015).
Investments in Kosovo
Investments flow to Kosovo has been decreasing from year to year given the certain indicators
such us, unfavorable business climate, tough regional competition, negative balance of payments,
general political issues, decline of consumption, etc. This trend continued throughout last year,
although the official statistics have not been published yet. (American Chamber of Commerce,
2014).
According to Central Bank of Kosovo, investments in 2014 were characterized by a decline of
around 8 percent. Investment position is estimated to have been deteriorated in 2014 due to the
decline in public investments, while private investments were characterized by a slight increase. The
real annual decline of about 23.9 percent of public investments in 2014, to some extent, may be a
result of increased government current expenditures which have limited the scope for capital
investments, but also can be attributed to the delay in the establishment of institutions after
elections in 2014. The decline in public investments in 2014 may have had a negative impact on the
private investments, which however are estimated to have recorded a slight increase in real terms of
1.6 percent. In the context of private investments, there was marked a considerable FDI decline of
46.0 percent, but at the same time was recorded a significant increase of new investment loans with
a rate of 35.9 percent. Also the data of import of capital goods, which marked a growth of 12.9
percent, suggest that there was an increase in the private investments.
The negative value of net exports continued to contribute negatively to the economic growth
also during 2014. Unlike the previous year, when the negative value of net exports was reduced,
thus contributing positively to the growth, in 2014 negative position of net exports marked an
increase of 5.0 percent. The real growth of exports of goods and services of 17.8 percent, was offset
by real imports growth of 9.5 percent which significantly has larger weight than exports in total
foreign trade of Kosovo.
The amount of FDI flows in Kosovo still remains one of the lowest in the region. Experience from
transition economies shows that FDI is directly linked to the increase of exports and was the main
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contributor in the generation of new jobs, improvement of the overall economic and political
stability. In order for FDI flows to increase, the investors need to gain the confidence that they can
operate in an environment that is free of any undue political interference. The recent criticism of
certain political figures from the local and central levels directed against a number of companies
regarding compliance with environmental laws will have a negative impact not only on the
protection of the environment. This is due to the fact that criticism in the form of political rhetoric
that is not substantiated by facts neither improves the protection of the environment, nor helps
Kosovo build an image of a country which is governed by the rule of law. (Statistical Agency of
Kosovo, 2014)
What triggers foreign investments?
Opportunities for growth in foreign direct investment in the economy of Kosovo are present, but
many factors hinder their implementation. To be able to use existing capabilities, identification and
analysis of the limiting factors is the first step on the road to attract foreign direct investment. On
the unattractiveness of Kosovo placement of foreign direct investment were affected political risks
as well as the underdevelopment of financial markets. At lower FDI inflows were influenced by
external factors related to the worsening global economic situation falling global investments. Under
these conditions, much attention should be paid to building an attractive investment environment
and promoting domestic locations, as well as increasing domestic economy benefits can be expected
from the already opened branches in its territory. The basic conditions for attracting foreign
investments are considered to be:
• Political and economic stability,
• High-quality laws,
• Intensive cooperation with EU,
• Regulation and partial write off foreign debt,
• A dynamic and stable economic development,
• Proper fiscal policy,
• Low potential risks,
• Conduct clearly aggressive promotional policy.
Balance of payment
Integration of the economy in terms of trade and investment integration is essential to staying
competitive in the EU market, which Kosovo aspires to join. In the last decade, Kosovo's
economy has been more liberal on imports, but it failed to export products and services and to
attract foreign direct investments. Foreign trade statistics consistently show high trade deficit,
exports of products and services are estimated to be 8.2% of imports during the last ten years
(Statistical Agency of Kosovo, 2014).
Balance of payments
EUR million
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Exports

165

296

319

276

294

325

Imports
Trade balance

1,936
(1,770)

2,158
(1,862)

2,492
(2,173
)13%

2,508
(2,232)

2,450
(2,156)

2,539
(2,214)

11%

12%

13%

Coverage ratio
9%
Source: Statistical Agency of Kosovo (2016)

14%
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Data of Foreign Trade in Kosovo show a trade deficit being relatively stable during the last
five years. This shows that the negative trend of improvement in terms of domestic production and
yet, respectively fail to trigger fresh capital from abroad.
The perspective of growth / Recommendations’
Despite the current trends, Kosovo has a potential for growth and sustainable development.
There are several comparative advantages for attracting domestic and foreign investments and
increasing export: a young labour force, unused natural resources, agricultural land of good quality
and access to regional and EU markets. In its path towards the EU, the main objective therefore
would be to build a sustainable and competitive market economy with fast economic growth. In
order to reach this objective, certain emphasis need to be placed in the following recommendations:
Good economic governance
It will be achieved through a process of sustainable policy making and management,
employing the potential of human and physical resources in order to generate sustainable growth,
reduce unemployment and alleviate poverty. This way Kosovo will maintain macro-fiscal
sustainability, develop and implement a National Development Strategy, ensure consistent planning
of the Medium-Term Expenditure Framework and annual budget and develop sufficient institutional
capacities for functioning market economy and economic integration with the EU. Furthermore, it
will ensure sufficient quality and quantity of statistics, effectively implement and enforce corporate
governance standards and adequately manage public assets and properties.
A competitive market economy
A competitive market economy will accelerate the integration with the EU by ensuring that
Kosovo’s market fully complies and structurally converges to the EU internal market, its rules and
standards. This will ultimately create conditions that are supportive to the approximation of
Kosovo’s legislation and policies with those of the EU, across the levels and sectors, as well as to
implementation and enforcement. In short term perspective, Kosovo will have a more competitive
market economy. To this purpose, government needs to make sources of financing accessible and
favourable, ensure fair competition in the market, complete the privatisation / liquidation process,
develop SMEs, enhance research and development and develop productive social dialogue with all
stakeholders.
Create a favourable climate for investments
For small and developing economies like Kosovo, FDI directly contributes to economic
growth, as well as to economic competitiveness and integration with regional and EU economies. As
a starting point, a favourable investment climate provides the basic framework for all investors, both
local and foreign, to ensure that their investments are protected and are made in a stable and
reliable environment. Such a climate implies financially open markets, rule of law, available
capabilities, economic predictability, available infrastructure, internal markets and particularly
efficient labour market.
Kosovo has so far managed to attract a small amount of FDI, only around 8.5% of GDP,
mainly concentrated in the services and financial sectors (with much less potential to improve trade
balance and generate jobs, compared to other sectors, such as agriculture, or manufacturing. The
origin of FDI is mainly from EU countries, with Slovenia, Germany and Great Britain being in the lead.
A number of policy measures to attract foreign investors have been undertaken over the recent
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years. However, more stable, transparent and predictable conditions for investors are needed. In
this context, there are still legal flaws with regard to the creation of conditions for investments and
promotion of opportunities for investments and facilitation of doing business.
Furthermore, there is still room for making the administrative and similar obligations easier
concerning operation of enterprises. In addition to measures aimed at improving economic
governance and competiveness, as well as those targeting the education system, SMEs and industrial
policies, in forthcoming years government would have to ensure a favourable climate for
investments and ensure that investment promotion policies and other relevant policies are
implemented at all levels. The fiscal policy also needs to be more supportive for investments
including through tax incentives.
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Rruga drejte nje juridiksioni nderkombetar penal permanent
Eljon Hila
Universiteti “Akademia Profesionale e Biznesit”, Shqipëri, eljonhila@yahoo.it
Abstrakt
Mbarimi i luftes se dyte botrore shenon dhe momentin e konkretizimit te ideve dhe
projekteve per themelimin e gjykatave nderkombetare penale. Keto Gjykata jane Gjykata Ushtarake
Nderkombetare Penale e Nurembergut dhe Gjykata Ushtarake Nderkombetare per Lindjen e Larget
(Gjykata e Tokios). Por, a jane keto te parat juridiksione nderkombetare penale qe njihen (?), apo ato
jane rezultat i nje praktike historike ne kete fushe?Ne fakt, Gjykatat e sipercituara nuk jane te parat
juridiksione penale nderkombetare. Perkundrazi, ne histori njihen disa procese procese penale me
karakter internacional te cilat jo vetem qe kane sherbyer si menyra per denimin penal te fakteve te
ngjara, por permes tyre jane krijuar themelet e juridiksioneve penale nderkombetare me te
konsoliduara si Gjykatat ad hoc kunder nazi-fashizmit e deri tek Gjykata Nderkombetare e Hages e
cila funksionin si nje juridiksion penal nderkombetar, komplementar dhe permanent.
Pjese e ketij prezantimi do te jete veshtrimi historik dhe juridik i proceseve te para
nderkombetare penale, roli i Gustave Moyner ne krijimin e nje juridisksioni nderkomebtar penal te
perhershem dhe, ajo qe ka me shume rendesi, krijimi i premisave per perballjen e parimeve te
krijuara nga keto procedime me maksimat juridike latine si “Nullum Crimen Sine Lege” per faktin se
keto gjykata kishin karakter ex post factum.
Fjalët e rëndësishme: ex post factum, gjykata nderkombetare, Conradin von Hohenstaufen, Peter
von Hagenbach, Kaisser Vilhelm II, Gustave Moyner
JEL Klasifikimi: C82, C88, E00, P00,

1. Hyrje
E drejta nderkombetare penale dhe procedimet penale me karakter internacional
gjithmone kane ngjallur diskutime mbi bazueshmerine e tyre ne legjislacione pozitive dhe
per kete arsye shpesh keto procese jane trajtuar si: “te pazakonta” per arsye se keto
juridiksione kane patur karakter “ex post factum” dhe vleresohej se kane funksionuar ne
kundershtim me maksimat latine si “nullum crimen sine lege”; apo edhe si gjyqet e “paleve
te forta mbi palet e dobta”, si “gjykata hakmarrese”, si “gjykata politike”, etj., (George
Ginsburgs, 1990). Vlen te theksohet qe keto juridiksione nuk kane qene permanente por
kishin karakter “ad hoc”.
Mbarimi i luftes se dyte boterore perbejne dhe momentin historik te kalimit nga plani
teorik ne ate praktik mbi nje juridiksion penal nderkombetar pozitive dhe permanent. Idea e
konceptimit dhe themelimit te institucioneve gjyqesore nderkomebtare, te cilat do te kishin
juridiksion dhe fuqi te plote per te ndershkuar individe te cilet kryenin krime te renda
kunder te drejtes ne fuqi, eshte e hershme dhe gjykatat permanente qe kane funksionuar
“ad hoc” formuan “shtratin” per krijimin e juridiksioneve moderne penale nderkombetare si
“Gjykata Penale e Hages”.
Ajo qe ka me shume vlere ne kuader te ketij prezantimi eshte natyra e procedimit te
ketyre juridiksioneve nderkombetare penale si organe “ad hoc”, “ex post factum” dhe me e
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rendesishmja eshte qe ato kane proceduar ne kuader te parimeve humane, por jo ne zbatim
te nje te drejte pozitive sipas parimit te shtrirje se ligjit ne kohe dhe hapsire apo parimit latin
“nullum crimen sine lege”.
2. Rrugetimi drejt nje juridiksioni nderkombetar penal
Gjykata Nderkombetare Penale (Gjykata e Hages) nuk eshte i pari juridiksion penal
nderkombetar. Asaj i ka paraprire me heret Gjykata per Krimet ne ish-Jugosllavi dhe Ruanda si dhe
Gjykata e Nurembergut dhe Gjykata e Tokios. Debatet per te krijuar nje Gjykate Nderkombetare
Penale Permanente (GjNPP) i referohen me se pari Konferences se Hages te vitit 1899 dhe u
rikonsideruan pas perfundimit te Luftes I Boterore (Kevin N. Cavolo-Goller, 2006, fq. 7). Por, duke u
bazuar ne parimin qe “cdo e sotme ka nje te djeshme”, edhe gjykimet nderkombetare penale kane
patur nje fillese me te hershme se mendimet e reklamuara ne Konferencen e Hages apo periudhes
se pas Luftes se I Botrore. Ne vijim paraqiten rastet historike qe konsiderohen si gurret e pare te
themelit per nje juridiksion penale nderkombetar dhe permanent sikuder Gjykata e Hages.
Procesi vs. Conradin von Hohenstaufen, viti 1268
Conradin von Hohenstaufen ishte djalosh 16-vjecar ne castin e denimit te tij me vdekje nga nje
trup gjyqesore ne Mbreterine e dy Sicilive ne vitin 1268 (Steven Runciman, 2012). Ne moshen 2vjecare Conradin trashegoi babain e tij Conrad IV ne cilesine e Dukes se Swabia, Mbret i Jeruzalemit
dhe Mbret i Sicilise. Conradin ndermori nje ekspedite ushtarake per rivendosjen nen sundimin e tij te
Mbreterise se dy Sicilive ne shenje revolte kundra nje urdherit te Papa Klemtit IV, i cili e kishte kaluar
kete mbreteri nen sundimin e francezit Charles d`Anjou. Akuzat per te cilat Conradin u gjykua nga
trupa gjyqesore e perbere nga kater juriste Sicilian ishin ato te tradhetise dhe vrasjes se civileve ne
Tagliacozzo dhe te fillimit te nje lufte te padrejte (Bassiouni, 1992). Conradin dhe shoqeruesit e tij te
ngushte u denuan me vdekje, denim i cili u artikulua vetem nga njeri prej kater gjyqtareve qe
shqyrtuan akuzat kundra tij. Gjykimi u anatemua si nje proces politik kundra Conradinos per te
kenaqur kerkesat e Papa Klemtit IV dhe Chasles d`Anjou (Bassiouni, 2012).
Ky proces, edhe pse nuk eshte qartesisht nje procedim penal nderkombetar ne kuptim te
ushtrimit te juridiksionit, pasi ai u gjykua nga nje trup gjyqesore nacionale, serisht eshte me rendesi
per shkak te ratione personae pasi permes ketij procesi u denua penalisht me vdekje nje drejtues si
Conradino duke e ngarkuar ate personalisht per veprimet e gjith armates se tij dhe ratione materia
pasi ai u denua per krime lufte (fillimin e nje lufte te padrejte) cka aktualisht hyn sferen e te drejtes
nderkombetare penale.
Procesi vs. Peter von Hagenbach, viti 1474
Peter von Hagenbach shenon rastin e pare te procedimit penal nderkombetar ne historine e te
drejtes nderkombetare penale (Bassiouni, 1992). Von Hagenbach, i cili ishte Governator i qytetit
Breisach ne Gjermani ne sherbim te Dukes se Burgonjes, u gjykua dhe u denua per shkak te mizorive
qe shkaktuan trupat ushtarake nen drejtimin e tij ne kete qytet, te cilet vrane, perdhunuan e
masakruan, demtuan pasurite e civileve si pjese e planit per te imponuar rregullat dhe pushtetin e
Burgundianve duke konsumuar vepra penale kundra “ligjeve te Zotit dhe njeriut” (Damir Arnaut,
Virginia Journal of International Law, 2003).
Procesi kunder Peter Von Hagenbach u zhvillua ne vitin 1474. Vecantia e ketij procesi ishte per
faktin se trupa gjyqesore qe gjykoi ceshtjen dhe denoi individualisht Peter Von Hagenbach nuk
perbehej nga gjyqtare nacional te vendit ku u procedua dhe denua, por kjo trupe gjyqesore e
perberej nga Gjyqtare te vendeve te ndryshme. Konkretisht, trupa gjyqesore perbehej nga 28
gjyqtare qe vinin nga Alsazia, Gjermania, Zvicra dhe Austria (Schwarzenberger, 1968). Pra vecantia e
ketij procesi te zhvilluar ne vitin 1474, ishte fakti se trupa gjyqesore perbehej nga gjyqtar
internacional cka perforcon elementin nderkombetar ne kete procedim penal (Jackson Maogato,
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“The legal regime of the ICC”, Boston 2009) dhe po aq e rendesishme per shkencen e te drejtes
nderkombetare penale eshte edhe fakti qe ky proces shenoi te parin rast te ngritjes se nje gjykate
nderkombetare ad hoc.
Procesi vs. Kaisser Vilhelm II, nje tentative e deshtuar drejt konsolidimit te nje gjykate permanente
nderkombetare penale
Me mbarimin e pasi luftes se pare boterore, ne kuader te Konferences se Paqes Paris 1919, nga
fuqite fituese te kesaj lufte u themelua “Komisioni per Percaktimin e Pergjegjesise se Autoreve te
Luftes dhe Aplikimit te Denimeve”, i cili kishte per detyre qe te hetonte krimet e ushtarakeve
Gjerman dhe Turq qe shkelin te drejtat e afirmuara nga Konventa e Gjeneves 1864 dhe Konventa e
Hages 1899 gjate luftes (J. Maogoto, 2009). Ne kuader te akteve nderkombetare te miratuara me
heret, gjykimi i fakteve penale te kostatuara nga komisioni hetimor do te behej nga nje gjykate ad
hoc qe do te zinte vend per gjykimin e ketyre krimeve. Ne fokus te vecant ishte gjykimi i Kaiser
Vilhelm II, Prandor i Gjermanise dhe Mbret i Prusise per krimet e kryera pergjate luftes se pare
boterore bashke me komandatet ushtarakt te ushtrise se tij.
Por,
pertej
pritshmerive te kohes nga forcat luftefituese, ajo qe ndodhi ishte nje deshtim i madh. Pervec
parashikimeve per reparacionet e demeve te luftes, Traktati Paqes se Versajes ne nenin 228 te tij
parashikonte edhe denimin e shkaktareve te luftes dhe konkretisht, nder te tjere, edhe te Kaiser
Vilhelm I (J. Maogato, 2009). Nderkohe, Vilhelm II pas luftes se pare botrore gjeti strehim ne ekzil ne
Hollande. Kerkesa per dorezimin me qellim gjykimin e Vilhelm II sipas Traktatit te Paqe se Versajes u
refuzua nga qeveria Hollandeze me arsyetimin qe kjo kerkese nuk parashikonte krimet konkrete per
te cilat Kaiseri do te gjykohej, duke e konsideruar kete kerkese me ngarkese politike dhe te
pabazuar.
Per kete arsye, me justifikimin se
nuk kishte asnje kerkese formale te ligjshme per ekstradim, Hollanda nuk pranoi ta dorezonte te
akuzuarin Vilhelmi II (Arben Puto, 2004) duke shmangur ligjerisht gjykimin e tij nderkombetar nga
gjykata ad hoc. E vecanta e ketij procesi eshte fakti qe permes Traktatit te Paqe te Versajes
Perandori Vilhelm II do te pergjigjej individualisht per krimet e kryera gjate luftes nenstaturen e
Perandorit Sovran te Gjermanise. Pra, permes ketij traktati, ne arenen nderkombetare u krijua nje
norme positive e cila perbente baze te plote ligjore referuese ne rastet e tjera kur do te procedohej
penalisht kunder nje funksionari shteteror ne menyre individuale per krime te kryera ne udheheqjen
e tij (Jola Xhafo, 2009).
3. Mendimi i gustave moynier per nje gjykate nderkombetare penale permanente
Zvicerani Moynier ishte i pari qe artikuloi idene per krijimin e nje gjykate nderkombetare penale,
sin je juridisksion permanent per gjykimin e te gjitha veprave penale te krimeve te luftes dhe
krimeve kundra njerezimit. Gustav Moynier, i cili, duke qene se ishte i angazhuar ne fushen e
organizatave humanitare si nje prej themeluesve dhe drejtuesve te organizates nderkombetare
“Kryqi i Kuq”, ne vitin 1872 kerkoi dhe ngritjen e nje Gjykate Nderkombetare Penale e cila te kishte
juridision te perhershem per gjykimin e disa veprave penale pergjate luftimeve Franko-Prusiane te
vitit 1870-1871 qe konsiderosheshin si krime lufte apo krime kundrer njerezimit ne kuader te
Konventes se Gjeneves te vitit 1864. Por kjo ide e Gustav Moynier u kritikua dhe kundershtua
gjeresisht ne arenen nderkombetare si nje ide e papranueshme per kohen (Cenap Cakmak, 2006).
Propozimi i Moynier përbëhej nga dhjetë artikuj të shkurtër. Sipas tij, gjykata duhet te ishte një
institucion i përhershëm, i cili do të aktivizohej automatikisht në rast të ndonjë lufte midis palëve
(neni 1). Presidenti i Konfederatës së Zvicrës caktohej për të zgjedhur me short tre gjykatësit, nje
prej te cileve do te ishte Amerikan dhe dy gjyqtaret e tjere do te zgjidheshin nga propozimet e
paleve luftuese (neni. 2, parag. 1) . Nëse do të kishte më shumë se dy palë ndërluftuese, aleate do të
zgjidhnin një gjykatësi të vetëm (neni. 2, parag. 3. Ne projektin e Moynrit nuk parashikohej qe kjo
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strukture gjyesore të kishte nje seli të përhershme, por pesë gjykatësit e do të mblidheshin sa më
shpejt të jetë e mundur në vendin e zgjedhur përkohësisht nga Presidenti i Konfederatës së Zvicrës
(art. 2, par. 2). Gjykatësit do të vendosin mes tyre vendin ku ata do të gjykonin (Neni. 3, parag. 1),
duke lejuar gjykatën te perzgjidhte vendin më të përshtatshëm për të dhe të pandehurit dhe
dëshmitarët. Sipas propozimit te Moyner, ishte ne vleresimin e gjykates menyra si do te organizohej
dhe procedura gjyqesore qe ajo do te zbatonte. (Christopher Keith Hall, 1998).
Duke qene se Monyer kishte frike se gjykata do te ngarkohej nga ceshtje qe nuk paraqesnin
gravitet nderkombetar penal, ai propozoi qe ankues ne Gjykate do te ishin vetem shtetet, duke e
kufizuar ne kete menyre rrethin e subjekteve qe mund ti drejtoheshin kesaj strukture gjyqesore
supranacionale. Personat/individet e demtuar do te mund te paraqisnin ankesat vetem permes
shtetit te tyre. Kjo mase propozohej me qellim ekonomine gjyqesore dhe fokusimin e gjykates ne
ceshtje me rendesi nderkombetare, duke shmangur angazhimin e saj per ceshtje pa intres (Idem).
Por, pavaresisht projektit dhe propozimeve brilante dhe te hollesishme te Moyner per nje
juridiskion nderkombetar penal permanent, ky projekt u injorua gjeresisht nga juristet e kohes te
cilet e gjenin te papershtatshem per ate periudhe krijimin e nje gjykate te tille me arsyetimin se
cedimi nga sovraniteti nacional vendet lufte fituese kundra vendeve lufte humbese. Ajo qe ka
rendesi per efekt studimor, eshte merita e vecant e Moyner ne krijimin e nje mendimi juridik per nje
juridiksion nderkombetar penal permanent sikuder eshte sot Gjykata e Hages.
4. Gjykimi “Ad hoc” dhe “Ex post factum”
Mbarimi i luftes se dyte boterore shenon dhe momentin e konkretizimit te ideve dhe projekteve
per themelimin e gjykatave nderkombetare penale. Keto jane Gjykata Ushtarake Nderkombetare
Penale e Nurembergut dhe Gjykata Ushtarake Nderkombetare per Lindjen e Larget (Gjykata e
Tokios).
Konstituimi i ketyre dy gjykatave eshte me rendesi shume te madhe per te drejten
nderkombetare, pasi nga keto Gjykata u perpunuan disa parime themelore per te drejten
nderkombetare ne terresi dhe ate Penale ne vecanti, qofte per menyren e themelimit te tyre
(Ginsburgs, 1990), juridiksionin, procedimin dhe ekzekutimin e vendimeve te tyre, po ashtu dhe per
faktin se ne keto procese, per here te pare ne menyre zyrtare por mbi baza te brishta, u definuan
shume nocione dhe parime te se drejtes nderkomebtare penale si Krimet Kunder Njerezimit dhe
Pergjegjesia Penale Individuale e personave qe u morren ne pergjegjesi penale perpara ketyre
Gjykatave per krimet kunder njerezimit gjate Luftes se Dyte Boterore.
Por keto procese gjyqesore pervecse ben histori per risite qe ato proklamuan ne te drejten
nderkombetare, ato njekohehisht u anatemuan per shume arsye duke e quajtur si Gjykatat e
Fituesve kunder Humbesve (Wiliam B. Simons), Gjykata me Legjitimitet te njeanshem, Gjykata te
Imponuara, Gjykata te Hakmarrese, etj. Nje tjeter shkak per te cilin keto gjykata u anatemuan ishte
edhe fakti se nga ato u gjykuan vetem krimet e luftes te konsumuara vetem nga njera prej paleve
luftuese gjate luftes se dyte botrore, konkretisht u hetuan, gjykuan dhe denuan vetem veprimet
kriminale te konsumuara nga trupat naziste ne te territoret e pushtuara prej tyre, por u lane pa
hetuar e gjykuar ato veprime te kryera nga forcat aleate apo palet e tjera luftuese gjate te njejtes
periudhe. Per keto arsye, proceset e dhenies drejtesi nga keto gjykata u konsideruan si “Drejtesi e
Fituesve”.
Gjithashtu edhe nje fakt tjeter per te cilat keto gjykata jo vetem u vleresuan pozitivisht por dhe u
anatemuan ne te njejten kohe ishte dhe fakti se nga keto dy Gjykata nuk u respektua parimi latin i
se drejtes penale “Nullum Crimen Sine Lege”, pasi per krimet kunder njerezimit nuk kishte baze
ligjore te parashikuar si veper penale (Jola Xhafo, 2009). Kjo do te thote se pesonat e denuar nga
keto gjykata per vepren penale te Krimeve Kunder Njerezimit, ishin te pabazuara ne ligj dhe keto
vendime u bazuan ne parashikimet statutore te cilat ishin burime te imponuara te se drejtes nga
palet fituese dhe ishin me karakter Ex Post Facto. Ne kete kuptim, bazuar ne parashikimet statutore
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te Gjykates se Nurembergut, jane denuar per krime kunder njerezimit personat e akuzuar perpara
kesaj gjykate, duke i dhene fuqi prapavepruese parimit te Krimit Kunder Njerezimit, i cili u elaborua
pas ngjarjeve te fakteve Ex Post Facto qe u konsideruan kriminale, pra pasi mbaroi lufta e dyte
botrore. Ky element vleresohet se perben shkelje te parimit te ligjshmerise.
Por keto vleresime negative per keto Gjykata me argumentat e mesiperm, u kundershtuan me
argumentat politike se krimet e kryera nga nazistet ishin shume te renda dhe se ne keto kushte
eshte me mire qe te denoheshin se te mbeteshin pa denuar per shkak te parimit “Nullum Crimen
Sine Lege” ne kushtet kur keto veprime realisht ishin te provuara qe kishin sjelle pasoja te renda per
rendin shoqeror botror dhe shoqerine njerezore ne terresi. Gjithsesi, pavaresisht ketyre
argumentave anatemues per keto dy Gjykata Ad Hoc, veprimtaria e tyre dhe nocionet qe u
elaburuan nga to mbeten gure themeli per te drejten nderkombetare penale moderne.

5. Konkluzione
Permbledhtas, ne perfundim te ketij materiali renditim keto konkluzione:
Gjykata Nderkombetare Penale e Hages nuk eshte juridiksioni i pare nderkombetar
penal. Perkundrazi, procesi i pare gjyqesor me karakter nderkombetar eshte shenuar ne viti
1474 kundra Peter von Hagenbach i cili u gjykua nga nje trup gjykatesisht prej 28 antaresh
nga vende te ndryshme. Ndersa procesi i pare penal nderkombetar persa i perket ratione
materia eshte ai kundra Conradin i zhvilluar ne Sicili ne vitin 1268;
Juristi zvicerian Gustave Moyner, i cili eshte edhe nje nder themeluesit dhe drejtuesit e
NGO “Kryqi i Kuq” eshte mendimtari me potent dhe zeri me i forte per krijimin e nje gjykate
nderkombetare penale permanente. Ai skicoi krijimin e nje gjykate te tille qe ne vitin 1872
kur ai kerkoi krijimin e nje juridiksioni permnanent nderkombetar penal, ide e cila u injorua
haptazi ne ate kohe dhe gjeti zbatim si koncept ne vitin 1998 permes Statutit te Romes
permes te cilit u krijua Gjykata e Hages;
Proceset nderkombetare penale deri ne krijimin e Gjykates se Hages kane njohur
shume kundershti persa i perket menyres se themelimit te tyre dhe bazes ligjore permes te
ciles ato kane gjykuar, duke i konsideruar keto gjykata si ex post factum, ad hoc, ne
kundershtim me parimin “nullum crimen sine lege”, etj.
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Si ndikon stërvitja me pesha në kërcimin së gjati për atletët e kësaj kategorie.
How does drill with weights affect in the longest jump for athletes of this category
Erjon Peqini,
Universiteti Sporteve Tirane, Shqipëri
Mr. Fation Kadija,
Universitetit i Shkodres “Luigj Gurakuqi”, Shqipëri
Abstract
Numerous studies have been conducted in the improvement of the performance of the long
jump discipline. Below we have the results of a full length jump , which will rely on later for a second
time after we have applied again for a test to see whether there was an influence in the drill with
weights.
We will see how it has affected ( positively or negatively ) in each athlete and we will
compare the averages of the groups after we have completed two tests.
We have built tables with relevant data for both situations and we have given the columns
appearance for a clearer view in which special attention is given to the appearance of comparative
columns ( for both models at the same time ) because it helps us to understand directly without the
aid of actions the differences of our two cases.
Statistical Software SPSS helps us to gain some further signs placed below and stripped of
their comments and relevant conclusions , thus how it has affected the application of the drill with
weights ( positively or negatively ) for athletes that has been taken into consideration.
Metodologjia
Subjektet që ne kemi përdorur për këtë artikull studimor janë meshkuj ku mosha e tyre varion
nga17-19 vjecarë stërvitja realizohet pasdite. Numri i grupit tonë është 10. Një shembull metode për
rastin tonë e zbatuar edhe më poshtë është :
▪ Testimi
Merren rezultatet e sportistëve si fillim pa ushtruar asnjë lloj stërvitjeje me pesha. Me kalimin e
kohës aplikohet stërvitja me pesha . Kjo lloj stervitjeje do të aplikohet për rreth një muaj .Frekuenca
e përdorimit është 2 herë në javë , do të punohet më së shumti për pjesën e poshtme të gjymtyrëve
.Ushtrimet do të jenë intensive me numër përsëritës 10-15 dhe intensiteti 70% i kapacitetit
maksimal dhe sportistët ritestohen dhe krahasojmë rezultatet e të dyja matjeve.
Nga analiza e rezultateve përcaktohet edhe marrëdhënia shkak-pasojë (pra ndryshore e
pavarur → ndryshore e varur) ku me metodat e përdorura në excel dhe SPSS, si dhe me testin do të
shohim që stërvitja me pasha (variabli i pavarur) ndikon në rezultate (variablat e varur). Kërkimi
është paraeksperimental (para dhe post).
1. Analiza e rezultateve
Më poshtë kemi ndërtuar tabelën me të dhënat tona sasiore para trajtimit të stërvitjes së
atletëve përkatës.
Tabela 1.1 Matjet para trajtimit.
Emri/Mbiemri
Rezultati në m/cm PRE
I.SMAJLI
7.55
G.GAJOSHI
7.42
E.GJIVESHI
7.28
B.BALA
7.22
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G.HALLUNI
K.TULA
E.TULA
M.SHESTANI
G.DIMNAKU
I.DRAQINI

6.64
6.60
6.45
6.30
6.90
5.80

N(number, numri i të dhënave) = 10
H (high, vlera max.e të dhënave) = 7.55
L (low, vlera min.e të dhënave) = 5.80
R(diferenca max.-min.) = 7.55-5.80 = 1.75
Nivelin e besimit e marrim α = 0.5
Shpërndarja e të dhënave më sipër si një varg i radhitur jep një paraqitje të shpejtë të
ndryshimit të rezultateve.
Mesatarja e grupit të mësipërm të sportistëve para trajtimit të stërvitjes me pesha është si më
poshtë:
68.16
= 6.816
10

Rezultati në m/cm
8
7
6
5
4
3

Rezultati në m/cm

2
1
0

Grafiku 1.1 Paraqitje me shtylla e rezultateve para trajtimit.
Aplikojmë metodën stërvitore me pesha
1. Kjo lloj stervitjeje do të aplikohet për rreth një muaj
2. Frekuenca e përdorimit është 2 herë në javë
3. Do të punohet më së shumti për pjesën e poshtme të gjymtyrëve
4. Ushtrimet do të jenë intensive me numër përsëritës 10-15
Intensiteti 70% i kapacitetit maksimal
Pasi atletët iu nënshtruan stërvitjes u rifituan këto rezultate të reja si më poshtë:
Tabela 1.2 Matjet pas trajtimit.
Emri/Mbiemri
Rezultati në m/cm POST
I.SMAJLI
7.57
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G.GAJOSHI
E.GJIVESHI
B.BALA
G.HALLUNI
K.TULA
E.TULA
M.SHESTANI
G.DIMNAKU
I.DRAQINI

7.50
7.30
7.23
6.65
6.62
6.45
6.32
6.94
5.83

Rezultati në m/cm POST
8
7
6
5
4
3

Rezultati në m/cm POST

2
1
0

Grafiku 1.2 Paraqitje me shtylla e rezultateve pas trajtimit.
Mesatarja e grupit të mësipërm të sportistëve para trajtimit të stërvitjes me pesha është si më
poshtë:
68.41
= 6.841
10
Ku po të bëjmë një krahasim të këtyre dy mesatareve kemi që pas trajtimit ajo është më e lartë,
pra rezultatet quhen të përmirësuara sepse :
6.841 > 6.816
Grafiku i mëposhtëm na i paraqet të përmbledhura rezultatet tona, ku siç shihet edhe nga
grafiku shtyllat e kuqe (rezultatet POST) tentojnë të jenë më të larta se shtyllat blu (rezultatet PRE) :
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8
7
6
5
4
3
2
1
0

Rezultati m/cm PRE
Rezultati m/cm POST

Grafiku 1.3 Paraqitje krahasuese me shtylla e rezultateve para dhe pas trajtimit.
2. Rezultatet
Tabela 2.1 Statistikat e krahasimit të matjeve.

Le të komentojmë me radhë tabelat. Tek tabela 2.1 kemi të paraqitura fillimisht mesataret e
dy grupeve (kolona mean) të cilat i llogaritëm edhe me veprime më sipër. Numri i të dhënave është
N=10 për secilin rast studimi dhe nuk ka vlera të humbura.
Devijimi standard për secilin grup (Standard Deviation) jepet në kolonën e katërt dhe për
matjet POST është më i madh pra 0.56463 > 0.55770. Në kolonën e fundit jepet gabimi mesatar
standard (standard error mean) për secilin studim ku për të dytin është më i madh.
Tabela 2.2 Korrelacionet e krahasimit të matjeve

Në tabelën 2.2 kemi sërish N=10 numrin e të dhënave për të dy matjet. Këtu na shfaqet
korrelacioni i cili është 0.999 pra shumë afër vlerës 1. Ai jep lidhjet që ekzistojnë midis variablave, në
rastin tonë tek matjet dhe kuptojmë që janë shumë të lidhura.
Tek kolona e katërt kemi sig. = 0.000, ku sig. tregon signifikancën pra përshtatshmërinë e
modelit. Duhet të kemi parasysh që kur vlera e signifikancës < 0.05 hipoteza zero bie dhe modeli ynë
i mire, sepse H0 = modeli jo i mirë zakonisht.
Në rastin tonë 0.000 < 0.05 pra jemi në kushtet e një modeli domethënës.
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Tabela 2.3 Testi t i krahasimit të matjeve

Në tabelën 2.3 kemi testin t ku mesatarja e krahasuar lëviz me 0.02500 sipas këtij testi.
Devijimi standard na jepet me vlerën 0.02224 pra një vlerë shumë e vogël, por jo e
pakonsiderueshme. Gabimi mesatar standard (Standard error mean) është 0.00703.
Diçka të re shohim tek kjo tabelë, intervalin e besimit të diferencës (confidence interval of the
difference) i cili ka dy skajet e tij të poshtëm (lower) dhe të sipërm (upper). Pra intervali ynë është
nga vlera -0.04091 deri tek vlera -0.00909 pra:
[-0.04091 ; -0.00909]
Shohim tek kolona e shtatë vlerën e testit t = -3.555, ku sa më e madhe vlera absolute e saj aq
më i mirë modeli. Në rastin tonë vlera e t-së nuk bën pjesë tek intervali ynë i besimit dhe hipoteza
zero bie, pra modeli i mirë.
Numri i shkallëve të lirisë (df=degrees of freedom) është n-1=10-1=9. Kemi sërish domethënie
të dyfishtë, e cila na jep vlerësimin për të dy modelet dhe është një vlerë që na intereson pra: 0.006
< 0.05 dhe modelet të mirë.

3. Konkluzione
Duke shqyrtuar të dhënat dhe interpretimin që morëm nga rezultatet mund të themi
që në çdo studim kur aplikohet një ndryshim ndaj variablave të varur, në rastin tonë i
stërvitjes me pesha tek atletet fitojmë rezultate tjera.
Këto mund të jenë të përmirësuara apo të përkeqësuara, ku këto dy cilësi i kuptojmë
dhe i studiojmë me anë të metodave të mësipërme në excel dhe spss. Në rastin tonë
rezultatet përmirësohen.
Me anë të grafikëve me shtylla, të njëfishtë apo të dyfishtë, testit, korrelacioneve të dy
matjeve, mesatareve, si dhe shumë elementëve dalluese të vendosura në tabelat e spss-it
më sipër arrijmë në përfundimet e lartpërmendura.
4. Referenca
1. Research methods in physical activity (Jerry R.Thomas; Jack K. Nelson; Stephen
J.Silverman )
2. Të dhënat e grupit nga trajneri i ekipit prof. Vildan Tufi
3. Material nga interneti : www.forceperformancetrainig.com
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Marreveshja e Stabilizim Asociimit. Shqiperia dhe lufta ndaj krimit te organizuar
Erinda Duraj (Male),
Univeristeti i Tiranes, Tirane, Shqiperi, erinda@hotmail.com
Abstrakti:
Përmes ketij punimi dëshirohet të sillet në vëmëndje rëndësia e Marrëvshjes së Stabiliizm
Asociimit për vendet e rajonit dhe në mënyrë të veçantë për Shqipërinë. Një fokus të veçantë në këtë
prezantim do të kenë prioritetet e vendosura ndaj Shqipërisë me qëllim integrimin e saj në BE, por
njëkohësisht dhe në përpjekjet e Shqipërisë në përmbushjen e këtyre prioriteteve. Lufta ndaj krimit të
organizuar përbën për Shqipërinë jo vetëm gurin e themelit për përmbushjen e të gjitha
rekomandimeve të vendosura nga BE, por është dhe sfida e saj e vazhdueshme dhe më e madhe. Por
në një sfidë nuk mund të jetë e vetme, pasi për një luftë të suksesshme kundër krimit të organizuar
është e domosdoshme rritja e nivelit të bashkëpunimit të vendeve të rajonit mes tyre si dhe me
partnerët tanë ndërkombëtarë për të evituar kështu çdo mundësi sado të vogël që krimi i organizuar
të fuqizohet dhe të ushtrojë ndikimin e tij negativ në jetën shoqërore, ekonomike dhe institucionale,
duke kërcenuar dhe penguar zhvillimin dhe integrimin e vendeve tona.
Fjalët e rëndësishme: MSA, prioritet, kuadri ligjorë, krimi i organizuar, bashkëpunim ndërrajonal,
integrim.
JEL Klasifikimi: F50, F51, K14, K19, K33, K37,

1. Hyrja
Integrimi i Ballkanit Perendimor do të merrte jetë nga Procesi i Stabilizim-Asociimit i
cili u lancua për herë të parë në vitin 1999. Samiti i Zagrebit i Nëntorit 2000, lançoi Procesin
e Stabilizim-Asociimit për 5 vendet e Evropës Juglindore të tilla si: Kroacia, BosnjeHercegovina, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia duke përfshirë dhe Shqipërinë. Qëllimi i kësaj
PSA ishte jo vetëm për t’i sjelle ato në marrëdhenie me te ngushta me BE-ne, por dhe për të
ndihmuar keto vende ne reformat e tyre për vendosjen e shtetit ligjor, stabilitetit ekonomik
dhe politik nëpërmjet hapjes së prespektives të anëtaresimit te këtyre vëndeve në BE, por
njëkohësisht edhe të rrisë bashkepunimin rajonal midis vendeve te ballkanit.
Marreveshja e stabilizim asociimit (MSA), konsiston pikërisht në nje marreveshje
ligjore nderkombetare midis vendit nenshkrues dhe BE dhe përbën instrumentin më
domethenes të ketij procesi. Megjithatë,pavaresisht objektivave të MSA të cilat janë
universale sa i përket tematikave kryesore mbi te cilat kjo marrëveshje përqëndrohet,
përmbajtja e MSA është e lidhur me vecoritë e secilit vend që dëshiron te integrohet dhe
për këtë arësye për shtete të ndryshme mund të ketë edhe detyrime specifike krahas atyre
të përgjithshme.
2. MSA per Shqiperine
Negociatat me Shqipërinë për nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit u hapën
zyrtarisht në vitin 2003. Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit (MSA) midis Shqipërisë
dhe BE në 12 Qershor 2006, shënoi një stad të ri në procesin e integrimit europian të Shqiperisë.
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MSA vendos nën një kuadër të ri ligjor marrëdhëniet kontraktuale të BE dhe vendit tonë, e
konceptuar si një marrëdhënie kontraktuale me detyrime dhe të drejta reciproke ndërmjet palëve.
MSA parashikon një sërë detyrimesh në këtë kuptim si:
- Forcimi i bashkëpunimit në fushën e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme - Një rol
vendimtar këtu luan forcimi i pavarësisë së gjyqësorit shqiptar dhe përmirësimi i
funksionimit të tij. Gjithashtu i rëndësishëm është përmirësimi i performancës së organeve
të zbatimit të ligjit në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar etj.
- Përafrimi i legjislacionit në fushën e mbrojtjes të të dhënave personale dhe krijimi i kuadrit
të nevojshëm institucional për zbatimin e këtij legjislacioni.
- Konsolidimi i bashkëpunimit në çështjet e azilit, migracionit dhe menaxhimit të kufijve me
qëllim arritjen e standardeve për të akorduar në të ardhmen një lëvizje të lirë të personave
në territoret e të dyja palëve. Shqipëria është vendi i parë i rajonit që ka nënshkruar një
Marrëveshje Ripranimi me BE-në, në bazë të së cilës palët marrin përsipër të ripranojnë çdo
shtetas të tyre që qëndron në mënyrë të paligjshme në territorin respektiv, si dhe çdo
shtetas të një shteti të tretë ose pa shtetësi, që ka hyrë në territorin e një shteti anëtar të
BE-së nëpërmjet Shqipërisë ose anasjellas.
- Forcimi i bashkëpunimit në çështjet penale – Kjo veçanërisht përsa i përket veprave të tilla
penale si: kontrabanda dhe trafikimi i qënieve njerëzore; trafikimi i paligjshëm i drogave dhe
i armëve etj
Në Raport Progresin e fundit për Shqipërinë ne vitin 2013, Komisioni rekomandoi që Këshilli
duhet t`i japë Shqipërisë statusin e vendit kandidat, duke vendosur disa prioritette kyce si reforma
në administratën publike; forcimi i pavarësisë, efiçencës dhe llogaridhënies së gjyqësorit mbrojtja e
të drejtave të njeriut, përfshirë Romët dhe politikat anti-diskriminim; si dhe respektimi i së drejtës së
pronës, por ne menyre te vecante prioritet kryesore mbetej qe Shqiperia te vazhdonte luften kundër
krimit të organizuar dhe korrupsionit.
3. Vecorite e krimit të organizuar në Rajon dhe Shqiperi
Krimi i organizuar përbën një ndër rreziqet më të mëdha të sigurisë dhe të zhvillimit të një
vendi. Ai mbart në vetvete pasoja negative me karakter politik, social dhe ekonomik. Ndikimi që
krimi i organizuar ka në rajonin e Ballkanit kërkon përpjekje gjithnjë e më të mëdha në luftën kundër
këtij fenomeni. Bashkimi Evropian, në mënyrë të përsëritur tërheq vëmendjen e pothuajse të gjitha
vendeve të Ballkanit Perëndimor, për një angazhim më të madh, luftë efektive dhe rezultate
konkrete në betejën e vazhdueshme për forcimin e shtetit të së drejtës, me fokus të veçante
forcimin e pushtetit gjyqësor e të organeve të tjera ligjzbatuese; luftën kundër krimit të organizuar
dhe korrupsionit. Pikërisht për këto arsye, vitet e fundit, lufta kundër krimit të organizuar edhe në
rajonin tonë ka qenë në fokus të veçantë të organizatave ndërkombëtare si dhe shteteve të
ndryshme, veçanërisht të atyre me demokraci dhe përvojë të konsoliduar. Një ndihmë veçanërisht e
rendësishme për këtë qëllim është dhënë sidomos nga SH.B.A. dhe disa nga vendet dhe mekanizmat
kryesore të Bashkimit Evropian.
Krimi i organizuar në Shqipëri është shfaqur fillimisht në format e trafikimit të njerëzve dhe
armëve, kontrabandimit të migrantëve, naftës dhe mallrave të ndryshme. Izolimi për një kohë të
gjatë i vendit, varfëria dhe tranzicioni politik krijuan në Shqipëri një terren të favorshëm në fillim të
viteve 1990-të për grupe kriminale, të cilat shfrytëzuan për përfitime të paligjshme aspiratat e
qytetarëve të ndryshëm. Për shumicën e shqiptarëve, tranzicioni drejt demokracisë dhe ekonomisë
lidhej ngushtë me lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të mirave materiale.
Për nga organizimi, krimi i organizuar në Shqipëri shfaqet gjithmonë e më i ndërlikuar dhe
dinamik. Nën ndikimin e fuqishëm të faktorëve të ndryshëm lokalë, rajonalë dhe globalë janë
zhvilluar dhe përsosur forma të krimit rajonal e ndërkombëtar të trafikimit të drogës, trafikimit të
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qenieve njerëzore dhe armëve, krimit kibernetik, si dhe pastrimit të parave. Në ditët e sotme, krimi i
organizuar ndërkombëtar përbën një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare,
dhe paraqet pasoja të dëmshme për shëndetin dhe sigurinë publike, institucionet demokratike dhe
stabilitetin ekonomik.
3.1 Masat konkrete në Luftën ndaj Krimit të organizuar
Lufta ndaj Krimit te Organizuar konsiston në implementimin dhe zbatimin me rigorozitet të
një sërë masash legjislative dhe institucionale që kanë për fokus kryesore rritjen e bashkëpunimit të
organeve ligjzbatuese në parandalimin e goditjen në mënyrë efikase të grupeve kriminale të
organizuara në nivel rajonal dhe me gjerë.
Aderimi i shumë shteteve në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër krimit ndërkufitar (a.q.
Konventa e Palermos) apo edhe konventa të tjera të OKB-së dhe Këshillit të Evropës në fushën
penale, shënuan përpjekjet serioze të komunitetit ndërkombëtar për t’ju kundërpergjigjur krimit të
organizuar dhe rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar. Shqipëria ka nënshkruar të gjithë këto
konventa, të cilat janë instrumente të rëndësishme në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar në
çështjet penale.
Po ashtu, masa të rëndësishme të karakterit legjislative që Shqipëria ka ndermarrë në kuader të
luftës kunder Krimit të Organizuar mund të përmenden:
- Ndryshimet e Kodit Penal duke kriminalizuar krijimin e organizatave kriminale dhe aktivitetet
e tyre.
- Ndryshimet në Kodin e Procedures Penale lidhur me aplikimin e teknikave të posaçme në
hetimin e krimit të organizuar në kontekstin e bashkëpunimit në nivel ndërkufitar.
- Miratimi i ligjit “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”.
- Miratimi i Ligjit "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, ku
ndër të tjera përcaktohen rregullat lidhur me subjektet dhe procedurat e raportimit të
transaksioneve ekonomiko-financiare.
- Miratimi i Ligjit “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar e trafikimit nëpërmjet
masave parandaluese kundër pasurisë”, i cili synon të parandalojë dhe godasë krimin e
organizuar dhe trafiqet.
- Miratimi i Ligjit “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale”.
- Miratimi i Ligjit “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësise”, etj.
Në planin e bashkepunimit rajonal, vëmëndje e vecantë i është kushtuar cështjeve që lidhen
kryesisht me:
- Menaxhimin dhe sigurinë e kufijve: Menaxhimi efiçent i kufirit dhe siguria në kufi, janë të
rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë rajonin. Lufta ndaj trafiqeve të të
gjitha llojeve, imigracionit të paligjshëm, terrorizmit dhe krimit të organizuar, janë në fokusin
e strukturave që merren me kontrollin e kufirit. Kontrolli i “dyerve” konsiderohet mjaft i
dobishëm dhe efiçent për parandalimin e zhvillimit dhe përhapjes së krimit, ndëshkimin e
kriminelëve dhe pakësimin e përfitimeve të tyre të paligjshme. Policia Kufitare dhe
Migracionit është e angazhuar të punojë së bashku me organizatat homologe për të arritur,
në shkallë rajonale, për realizimin në praktikë të parimit të kufijve të hapur, por në të njëjtën
kohë të kontrolluar dhe të sigurt. Institucionet kombëtare (sidomos policia kufitare, doganat,
autoritetet fito-sanitare, veterinare etj.) bashkëpunojnë dhe do të punojnë për forcimin dhe
bashkëpunimin ndërinstitucional, për t’i bërë pikat e kalimit të kufirit më efiçente, si për sa i
përket flukseve të mallrave dhe personave, ashtu edhe për sa i përket kontrollit të
aktiviteteve kriminale ndërkufitare.
- Migracioni: Fokusi kryesor i qeverisë në fushën e migrimit është menaxhimi i dukurisë
migratore për ta vënë këtë dukuri në shërbim të zhvillimit të përgjithshëm socio-ekonomik
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të vendit, njëherësh edhe në të mirë të shoqërisë, individit dhe familjes së tij, duke bërë
kujdes që të ngrihet në një shkallë më të lartë mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe
krijimi i lehtësirave politike, ekonomike dhe sociale për ato dhe pjesëtarët e familjeve të
tyre. Politika migratore në vetvete përbëhet nga politika e dokumenteve të udhëtimit,
politika e vizave, politika e punësimit, politika e qëndrimit, politika e ribashkimit familjar,
politika e luftës kundër migracionit të paligjshëm, përfshirë këtu hyrjen e paligjshme,
qëndrimin e paligjshëm, punësimin e paligjshëm, politika e largimeve dhe dëbimeve, politika
e ndalimit, politika e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të migranteve etj. Politika
Migratore shqiptare është e shprehur në Kushtetutë, si kornizë garantuese e të drejtave dhe
lirive të të huajve, e rregulluar me anë normativës migratore e cila përbëhet nga legjislacioni
në fuqi mbi të huajt, akteve nënligjore të dala posaçërisht si dhe urdhrave dhe udhëzimeve
përkatëse. Në hartimin e politikës migratore është bërë kujdes që të përafrohet ajo me
traktate dhe konventa mbi migrimin, si ato të Këshillit të Evropës, OKB-së, Organizatës
Ndërkombëtare të Punës (ILO).
Politika e vizave: Qeveria Shqiptare është thellësisht e angazhuar për të përqasur
legjislacionin kombëtar në fushën e vizave me standardet dhe praktikat më të mira të
Bashkimit Evropian. Dispozitat mbi vizat, edhe pse janë të përafruara konsiderueshëm me
dispozitat e BE-së, duhet të përmirësohen më tej. Një rregullim më i përafruar me atë të BEsë kërkohet të bëhet në drejtim të të drejtave për bashkim familjar, pasi në dispozitat
ekzistuese janë parashikuar disa kritere të cilat nuk janë në standardet e legjislacionin e BEsë.
Azili: Republika e Shqipërisë ka tashmë një sistem azili për të cilin po punohet gjithmonë e
më shumë, për t’iu afruar standardeve evropiane, duke bërë funksionimin e plotë të
procedurave në përcaktimin e Statusit të Refugjatit për personat që kërkojnë Azil. Objektivat
kryesorë që duhen patur parasysh për një funksionim të gjithë hallkave të këtij sistemi, janë:
o Konsolidimi dhe zhvillimi i procedurave ekzistuese për azilkërkuesit dhe refugjatët
në Republikën e Shqipërisë.
o Krijimi i një kuadri të plotë në menaxhimin e çështjeve të Azilit, si çështje të një
rëndësie të veçantë, si në nivel kombëtar, ashtu edhe rajonal, si nga pikëpamja
politike, ashtu edhe vepruese.
o Sigurimi i të drejtave të udhëtimit të personave që kanë përfituar azil në Republikën
e Shqipërisë.
Bashkëpunimi policor dhe lufta kundër krimit të organizuar: Vendi ynë si një vend me
pozicion gjeografik të favorshëm për t’u përdorur si origjinë, transit apo edhe destinacion
për trafiqe të paligjshme nga individë apo grupe individësh, të cilët janë të implikuar në këto
trafiqe është i angazhuar maksimalisht të bashkëpunojë me strukturat homologe të rajonit
apo me gjerë, të kryejë hetime e operacione të përbashkëta etj. Duke qene se fenomenet e
trafiqeve të paligjshme janë me karakter transnacional lind si domosdoshmëri bashkëpunimi
ndërkombëtar me qëllim realizimin e objektivave për parandalimin e luftën kundër
trafiqeve, identifikimin, sekuestrimin dhe më pas konfiskimin e aseteve, produkt i kësaj
veprimtarie kriminale, me pasoja në shoqëri dhe në ekonomitë e shteteve përkatëse. Ne
kauder te këtyre masave në luften kunder krimit te organizuar dhe forcimit të bashkpunimit
policor, Shqipëria është mjaft e interesuar në ratifikimin e konventave të ndryshme dhe
implementimin e suksesshëm të tyre, duke përshtatur legjislacionin dhe ngritjen e
strukturave shtetërore të specializuara në këtë drejtim. Vendi ynë ka ratifikuar Konventën e
Kombeve të Bashkuara “Për Krimin e Organizuar Ndërkombëtar dhe protokollet shtesë”,
Konventën e Këshillit të Evropës“ për Masat Kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore”,
Konventën për Bashkëpunimin Policor për vendet e Evropës Juglindore” etj. Vendi ynë është
pjesë e INTERPOL dhe ka nënshkruar marrëveshje strategjike e synon të nënshkruajë
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marrëveshje operacionale me EUROPOL. Gjithashtu aderon në një sërë organizmash rajonalë
e ndërkombëtarë për luftën kundër krimit të organizuar.

4. Perfundime dhe Rekomandime
Në luftën kundër krimit të organizuar është më se e nevojshme të bashkëpunohet
mes të gjithë operatorëve të sistemit të drejtësisë, e veçanërisht ndërmjet prokurorisë e
gjykatës. Pa një sistem drejtesie efektive dhe profesionale dhe pa një bashkërendim
institucional të veprimtarisë së të gjithë organeve ligjzbatuese nuk mund të sigurohet një
luftë e vazhdueshme dhe rezultative ndaj krimit të organizuar. Për arritjen e këtij objektivi,
përbën domosdoshmëri rritja e nivelit të bashkëpunimit efektiv ndërmjet organeve të
drejtësisë, me qëllim forcimin e shtetit të së drejtës, zhvillimin e një lufte të ashpër dhe të
pandërprerë kundër krimit të organizuar, përmirësimin e cilësisë së hetimit dhe ushtrimit të
ndjekjes penale.
Nga ana tjeter, nuk mund të zhvillohet një luftë e suksesshme ndaj krimit të
organizuar pa një bashkëveprim të ngushtë ndërmjet policisë gjyqësore dhe prokurorisë.
Për këtë qëllim, Shqipëria ka ratifikuar një sërë Konventash dhe Traktatesh Ndërkombëtare
në fushën e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar.
Në bazë të kuadrit kushtetues e ligjor si dhe detyrimeve ndërkombëtare, gjykata dhe
prokuroria shqiptare, janë të detyruara të bashkëpunojnë ngushtësisht për çështjet e
ekstradimit, ndihmës së ndërsjelltë juridike, hetimit të përbashkët, shkëmbimit të
informacioneve, transferimit të procedimeve penale, konfiskimit të aseteve, njohjes së
vendimeve gjyqësore, e të tjerë.
Të zhvillohen kapacitetet profesionale nëpërmjet trajnimeve të ndryshme,
garantimit të qëndrueshmërisë në punë të specialistëve, përzgjedhjes së individëve mbi
bazë merite, integriteti moral dhe shoqëror, dhe jashtë konfliktit të interesit;
Të luftohet korrupsioni në të gjitha hallkat e sistemit të drejtësisë (prokurori dhe gjykata)
dhe polici;
Të rritet numri i konfiskimeve të të ardhurave të paligjshme të sekuestruara;
Të rishikohen dhe zhvillohen kurrikulat mësimore. Studimi i krimit të organizuar të mos
mbetet prerogativë vetëm e fakultetit të drejtësisë, por të përfshihet edhe në fakultetin e
shkencave sociale, fakultetin ekonomik, dhe në fakultetin e shkencave të natyrës
(departamenti i informatikës);
Të rritet ndërgjegjësimi publik mbi rrezikshmërinë e krimit të organizuar, si dhe rolin e
përgjegjësinë e gjithsecilit nëluftë kundër tij;
5. Referencat
- Europol, The EU Serious and Organised Crime Threat Assessment,
2004/2005/2008/2009/2010/2011/2013
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf
- FATF Report Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and
Smuggling of Migrants, July 2011:
- International Migration from Countries ëith Economies in Transition: 1980-1999,
Population Division, Department of Economic and Social Affairs- United Nations
Secretariat ESA/P/wP.176, September 2002: 40.
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Mikrofinancimi dhe ndërveprimi i faktorëve makroekonomik në reduktimi e varfërisë
Esmeralda Doçi
Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri, esmeralda.doci@yahoo.com

Aldona Minga
Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri, amrruku@yahoo.it

Abstrakt
Mikrofinanca është e njohur si një mjet i vlefshëm për rritjen e mireqënjes dhe zvogëlimin e
varfërisë. Shumica e studimeve për zbutjen e varfërisë janë të kufizuara, për shkak të mungesës së të
dhënave. Megjithatë, kohët e fundit janë realizuar studime empirike që tregojnë ndërveprimin e
faktorëve makroekonomik dhe mikrofinancimit në reduktimin e varfërisë. Mikrokrediti është
modeluar si një element i pastër i tregut të mikrokredisë, i cili mund të rrisë në periudhë afatgjatë
GDP-në. Në vijimësi të studimeve të punimeve të mëparshme, punimi ka për qëllim testimi e
hipotezës : ndikimin e faktorëve makroekonomik dhe mikrofinancimit në reduktimin e varfërisë.
Vlersimi dhe testimi i hipotezës është realizuar nëpërmjet vlersimeve ekonometrike, dhe nëpërmjet
programit Eviews.
Fjalët e rëndësishme: mikrofinancë, faktorë makroekonomik, hipotezë, analizë ekonometrike
JEL Klasifikimi: C12, C51, C52, C87, E01, G21

Hyrje
Sipas Oteros (1999, p.8) mikrofinanca është “sigurimi i shërbimeve financiare për
individët dhe të vetëpunësuarve me të ardhura të ulëta”. Mikrokredia apo mikrofinancimi
është parë si një nga risitë më të rëndësishme në politikën e zhvillimit në njëzet e pesë vitet
e
fundit.
Së pari kjo lëvizje synon të zgjerojë sasitë e vogla të kapitalit huamarrës për të vrafërit në të
gjithë botën, në shumicën e rasteve të destinuara për rritjen e të ardhurave të bizneseve të
tyre, me vetëpunësim. Gjatë procesit janë arritur mënyra dhe teknika më të zgjeruara të
kreditimit. Për shëmbull banka pionere të kreditimit rural janë bankat; Banka Grameen në
Bangladesh, Banka për Bujqësi dhe Kooperativat Bujqësore(BAAC) në Tajlandë etj, kanë
treguar efektivitet të teknikës së mikrokredisë. Së dyti, mikrofinancimi ka marrë vëmendje
për përdorimin e saj sezonal dhe informacionit të cah-flow rajonal. Së treti, empirikisht ka
evidenca që mekanizmat të theksuara teorikisht, janë vënë në praktikë. Së kartërti,
egzistojnë disa evidenca të lidhjes pozitive ndërmjet konsumit dhe variablave të tjerë.
Studimi i efektit të mikrokredisë në zhvillimin ekonomik, në pabarazi, prodhim për frymë
dhe varfëri është përdorur nga Banerjee dhe Newman (1993).
Punimi është ndërtuar mbi bazë të disa etapave: Së pari, kemi paraqitur rishikimin e
literaturë, ku janë evidentuar studimet dhe rezultatet e autorëve ndërkombëtarë lidhur me
studimin e lidhjes ndëmjet mikrofinancimit dhe faktorëve makroekonomik. Së dyti është
studiuar mjedis mikrofinanciar dhe institucionet mikrofinanciare në Shqipëri. Së treti, është
evidentuar metodologjia e ndjekur në realizimin e punimit. Së katërti, kemi paraqitur
analizën e problemit kërkimor. Së fundi janë evidentuar rezultatet e marra nga analiza
ekonometrike dhe rekomandimet.
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Analiza e ndikimit të mikrofinancës në reduktimin e varfërisë në prespektivat
makro
Mikrokredia mund të ulë pabarazinë afatgjatë të varfërisë (Christian Ahlin, Neville Jiang
2008). Shumica e studimeve të fundit të ndikimit të mikrofinancimit në varfëri apo në të ardhurat
janë mbështetur në provat në nivel mikro, bazuar në të dhënat e ekonomive familjare ose të dhëna
sipërmarrëse, por në mungesë të të dhënave të besueshme të ndikimit të mikrofinancimit në nivel
makro në varfëri janë të kufizuara. Megjithatë, ka studime të cilat kanë treguar marrëdhënjen
ndërmjet mikrofinancimit dhe ekonomisë (Imai, K. S., Gaiha, R., Thapa, G., & Annim, S. K 2010).
Synimi i këtyre studimeve është shqyrtimi i marrëdhënjes ndërmjet makroekonomisë dhe
aktiviteteve mikrofinanciare apo performacës mikrofinanciare të tilla si Ahlin et al. (2010), Ahlin dhe
Lin (2006) dhe Kai dhe Hamori (2009). Këto studime kanë për qëllim studimin e mjedisit në të cilin
operon mikrofinanca, efektshmëria e mikrofinancës në variablat kryesorë të makroekonomisë si
produkti i brendshëm bruto, pabarazia, varfëria etj. Gjetjet e studimeve të mëparshme kanë treguar
se mikrofinanca ka efekt në uljen e varfërisë (Imai, K. S., Arun, T., & Annim, S. K. 2010).
Megjithatë, të tilla studime përfshijnë një sërë sfidash të tilla si:
a) Indentifikimi i aktiviteteve mikrofinanciare në drejtim të disponueshmërisë apo itensitetit
b) Indentitfikimin e efekteve te performancës duke dalluar praninë dhe shkallën e
mikrofinancës në treguesit makro.
c) Vlersimi i koeficientëve që lidhen me mikrofinancimin.
Punimi ka për qëllim studimin e ndikimit që mikrofinancimi dhe variablat kryesor makroekonomik
kanë në reduktimin e varfërisë.
Konkretisht, një vend me IMF që kanë portofol të lartë të kredive bruto, kanë një shkallë të ulët të
varfërisë, pasi janë studiuar faktorët që ndikojnë në varfëri, duke marrë parasysh endogjeniteti
lidhur me portofolin bruto të IMF-ve. Në prespketivën e politikës së një banke është e rëndësishem
për institucionet e financave të zhvillimit dhe investimeve mikrofinanciare të rivlersojnë portofolet e
tyre të kredisë mikrofinacniare, që janë, fondet për huadhënje dhe portofole të tjera
mikrofinacniare.

Studimet e fundit të mikrofinancës dhe varfërisë
Si një sfond i studimit është përmbledhja e teorive dhe studimeve që autorë të mëprashëm
kanë dhënë lidhur me marrëdhënjen ndërmjet mikrofinancimit dhe varfërisë, siç janë dëshmitë në
nivel makro të ndikimit të mikrofinancë në zbutjen e varfërisë në Indi dhe Bangladesh.
Imai et al. (2010) ka analizuar ndikimin e qasjes së IMF-vë dhe kredive të IMFve në varfërinë
e ekonomive familjare në Indi. Studimi u ndërtua mbi bazë të të dhënave në nivel nacional, dhe
ekonomive familjare të përcaktuara nga sistemet rurale në Indi. Qasja tregoj se prania e IMF-ve dhe
kreditë e ofruar prej tyre kanë ulur ndjeshëm varfërinë. Të dhënat e përdorura ishin të indeksuara
sipas treguesit IBR, tregues që reflekton aspekte dimensionale të varfërisë, sigurisë ushqimore,
asetet, shëndetësinë, punësimin dhe aktivitetet bujqësore. Të dhënat e gjetura treguan se familjet
në zonat e varfëra, qasja në reduktimin e varfërisë është më e madhe kur këto familje marrin hua
nga IMF-të, se sa në rastin e thjesht duke patur vetëm qasje me IMF-të. Në zonat urbane, qasja
thjesht me IMF-të ka efekt mesatar më të madh në varfëri, se sa duke marrë hua nga IMF-të për
qëllime produktive. Qëllimi i klientëve për kredi është i rëndësishëm në përcaktimin e rezultateve
për uljen e varfërisë.
Imai, K. S., Azam, M. S (2012) kanë analizuar së fundmi efektet e mikrofinancimit në
reduktimin e varfërisë në Bangladesh mbi bazë të të dhënave panel. Të dhënat janë bazuar në
anketa të cilat kanë kaluar në katër faza, të cilat janë kryer nga Instituti i Studimeve për Zhvillimi, për
Fondacionin e Mbështetjes së Punësimit Rural, me financim nga Banka Botërore. Të katër fazat e
studimit janë kryer gjatë periudhës dhjetor-shkurt në 1997-98, 1998-99, 1999-2000, dhe 2004-05.
Studimi në secilën fazë mbulonte mbi 3000 familje të shpërndarë në mënyrë të barabartë në të
gjithë Bangladeshin.
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Imai, K. S., Azam, M. S, (2012) kanë aplikuar efekte të trajtimit të modelit dhe të prirjes së përputhjes
së rezultatit;
a) “trajtimi” është nëse familja ka pasur qasje me IMF-të për kredi për qëllime të përgjithshme apo
për qëllime produktive,
b) variabël i varur janë të ardhurat familjare për frymë.
Imai dhe Azam kanë gjatur se aksesi i thjeshtë i një familjeje tek IMF-të nuk kanë rritje të
ndjeshëm të të ardhurave familjare për fryme, ndërsa kreditë për qëllime produktive kanë ndikimin
në të ardhurat, e cila kjo përputhet me gjetjen e Imai et al (2010) gjetjet në familjet rurale, në Indi.
Me pak fjalë, mikrofinanca, dhe në veçanti kreditë për qëllime produktive, ulin varfërinë, në mënyrë
të konsiderueshme, kjo është vërtetuar në Indi dhe Bangladesh.

Mikrofinancimi dhe Institucionet mikrofinanciare në Shqipëri
Shqipëria është një nga vendet më të varfëra në Europë. Efektet e tranzicionit nga një ekonomi e
centralizuar në një ekonomi tregu në një vend demokratik, ka ndikuar ndjeshëm në popullin
shqiptarë, në veçanti tek njerëzit e varfër. Pavarsisht rritjes së fuqishme të ekonomisë në vitet e
fundit, pothuajse një e katërta e popullësisë jeton nën nivelin e varfërisë më një shumë prej 2 USD
në ditë. Më të varfërit e të varfërve përbëjnë rreth 5 përqind të popullësisë, të cilët janë në luftë për
të siguruar ushqimin ditor. Mëposhtë ëshrë paraqitur niveli i varfërisë nga viti 2002-2008
Tabela 1. Niveli i varfërisë ekstreme sipas viteve

Niveli i Varferise Ekstreme sipas Viteve
Numri i personave

200,000.00
150,000.00
Numri total i
personave qe
jetojne ne varferi
ekstreme

100,000.00
50,000.00
2002

2005
Vitet

2008

Burimi: INSTAT, përllogaritje e autorëve
Në Shqipëri mikrofinancimi është zhvilluar, kjo vihet re nëpërmjet pranisë së institucioneve të
mikrofinancimit të cilat kanë kontribuar në reduktimin e varfërisë dhe zhvillimin ekonomik në
përgjithësi dhe në zhvillimin bujqësor në veçanti. Disa nga institucionet që mund të përmendim janë:
Unioni Shqiptar Kursim Kredi, Fondacioni Besa, Fondi i Financimit të Zonave Malore, sot Shoqëria e
Parë Financiare, etj. Pikërisht kreditimi është instrumenti i nevojshëm i financimit të bujqësisë, për
nxitjen, zhvillimin dhe rritjen e tij, dhe më efektiv krahasuar me grantin. Kreditimi i sektorit bujqësor
në portofolin e kredive bankarë përbën sektorin më pak të kredituar krahasuar me sektorët e tjerë,
duke përfituar rreth 2 % e totalit të gjithë portofolit të huave që i janë akorduar ekonomisë
shqipëtare. Nisur nga nevoja që sektori bujqësor ka për financim apo kreditim, sot ekzistojnë
institucione financiare që ofrojnë shërbime financiare për sektorin bujqësor, të tillë sikurse janë
institucionet e mikrofinancimit që ofrojnë shërbime kreditimi, por në ditët e sotme shumë banka të
nivelit të dytë po nxisin dhe konkurojnë me njëra-tjetrën përsa i përket shërbimit të ri atë të
mikrofinancimit/kreditimit të sektorit bujqësor.
Ditët e sotme vihet re një tendecë në rritje e pranisë së intitucione bankare dhe mikrofinanciare që
ofrojnë shërbime të ndryshme financiare në dobi të fermerëve dhe njerëzve të varfër. Kjo nxitje
ndikon pozitivisht në zhvillimin e vendit, pasi në këtë mënyrë do të kemi rritje të prodhimit vendas,
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nxitje për hapjen e ndërmarrjeve të vogla apo zgjerim të fermave etj. Mikrokredia shihet si
“mrekulli” që prentendohet që ndërmjet tij familjet të sigurojnë likujditetin e nevojshem, për të
krijuar apo zhvilluar biznesin e tyre. Më poshtë janë të paraqitura huatë dhe depozitat që
institucionet financiare ofrojnë, shuma është në total dhe periudha e marrë në analizën e shumës
totale është nga viti 1993 deri në vitin 2013.
Tabela 2. Portofoli i huave të ofruara nga Instuticonet Financiare, që nga periudha 1999-2013
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
ASC Union

Gross Loan Portfolio
BESA
Credins Bank

FAF-DC

NOA - ALB

ProCredit Bank - ALB

Burimi: Cross- Market Analysis, MIX Market, përllogaritje e autorëve
Tabela 3. Portofoli i depozitave të ofruara nga Instuticonet Financiare, që nga periudha 1999-2013
3,000,000,000

2,594,621,165

2,000,000,000

1,297,199,592

1,000,000,000
69,093,463 -

-

-

-

Deposits
ASC Union

BESA

Credins Bank

FAF-DC

NOA - ALB

ProCredit Bank - ALB

VisionFund Albania

Burimi: Cross- Market Analysis, MIX Market, përllogaritje e autorëve
Krahasura me vendet e rajonit më të cilat vendi ynë mund të krahasohet, shikojmë që
prania e institucioneve mikrofianciare, aktiviteti mikrofinanciar dhe nurmi huamrrësve është i ulët.
Niveli i këtyre treguesve mbetet i ulët.

Tabela 4. Numri i Institucioneve Mikrofinanciare sipas vendeve të Europës Lindore dhe Azisë
Qëndrore
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22

22

7 8
1

0

6 5 8 7 4

12

8
2 3

12
2 2 4

2

1

5

Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia and…
Bulgaria
Georgia
Kazakhstan
Kosovo
Kyrgyzstan
Macedonia
Moldova
Mongolia
Montenegro
Poland
Romania
Russia
Serbia
Tajikistan
Ukraine
Uzbekistan

25
20
15
10
5
0

Numri i Institucioneve Mikrofinanciare

Burimi: Cross- Market Analysis, MIX Market, përllogaritje e autorëve
Nurmi i IMF-vë në vendin tonë arrin në 7 institucione, krahasuar me vendet e Ballkanit, kemi
tregues pozitiv, megjithatë numrin më i lartë i IMF-vë është në Azerbagjan dhe Rusi.

Tabela 5. Numri i huamarrësve sipas vendeve të Europës Lindore dhe Azisë Qëndrore

Huamarrësit Aktiv
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

Uzbekistan

Tajikistan

Russia

Poland

Mongolia

Macedonia

Kosovo

Georgia

Bosnia and…

Azerbaijan

Albania

Huamarrësit Aktiv

Burimi: Cross- Market Analysis, MIX Market, përllogaritje e autorëve
Numri i huamarrësve aktivë në Institucioonet Mikrofinanciare, është i lartë sikurse përmendëm më
lart në Azerbagjan, në vendin tonë nuk e kalon numrin 50,000 huamarrës. Krahasuar me vendit si
Kosova dhe Bosnje Herzegovina, kemi një numër më të lartë të huamarrësve.

Tabela 6. Portofoli Bruto i Kredive sipas vendeve të Europës Lindore dhe Azisë Qëndrore
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Portofoli Bruto i Kredive (USD)
Albania

4,000,000,000

Armenia
3,000,000,000
Azerbaijan
2,000,000,000

Belarus
Bosnia and
Herzegovina
Bulgaria

1,000,000,000
0

Burimi: Cross- Market Analysis, MIX Market, përllogaritje e autorëve
Portofoli bruto i kredive të ofruara nga IMF-të në vendin tonë arrin në shumën 53,475,625 USD.
Metodologjia
Matja e shkallës së ndjeshmërisë së zbutjes së varfërisë kundrejt ndryshimeve të treguesve
financiar dhe ekonomik është mjaft e vështirë. Megjithatë, janë bërë përpjekje te vazhdueshme të
ndërtimit të modeleve empirike, të cilat vlerësojnë masën e ndikimit të variablave të ndryeshëm
makroekonomikë mbi tregues të tillë.
Qëllimi i punimit tonë është studimi i ndikimit të treguesve makroekonomik, dhe
mikrofinancimi në reduktimin e varfërisë. Analiza e problemit është fokusuar në studimin e lidhjes
ndërmjet faktorve makroekonomik të vendit tonë dhe rëndësinë qe këta faktorë kanë në zbutjen e
varfërisë. Studimi është realizuar në nivel ekonometrik.
Në punim jemi fokusuar në analizmin ekonometrik të ndikimit të faktorëve makroekonomik,
dhe mikrofinancimi në zbutjen e varfërisë në Shqipëri nga viti 1980 - 2014. Në analizën
ekonometrike kemi marrë për bazë analizimin e problemit ekonomik duke ndjekur etapat e analizës
ekonometrike që nga shtrimi i problemit, vlersimin dhe testimin e hipotezës statistikore.
Hipoteza bazë e problemit: Faktorët makroekonomik dhe mikrofinancimi kanë ndikim të rëndësishëm
në zbutjen e varfërisë.
Burimi i të dhënave
Seritë kohore për punimin janë marrë nga database i Bankës Botërore, dhe MIX304 . Baza e të
dhënave të përdorur janë vjetore.
Sigurimi i të dhënavë të serive kohore mbi varfërinë për vendet e zhvilluara është shumë e vështirë.
Mënyrat e matjes së varfërisë kanë qene subjekt i studimeve të ndryshmë empirike. Për matjen e
varfërisë janë përdorur tregues të ndryeshëm. Studimet e fundit (Leibbrandt, M., & Woolard, I.
1999) dhe (Datt, G., & Ravallion, M 1992) propozuan konsumi për kapital i të punësuarve, si një
burim i besueshëm dhe i qëndrueshëm. Megjithatë, Odhiambo (2009) për matjen e varfërisë përdori
shpenzimet për konsum final të familjeve dhe shpenzimet per konsum final, të mbledhura nga
database OECD Online. Ky term i përdorur është në përputhje me përkuizimin e Bankës Botërore
për varfërinë “ paftësia për të arritur një standart minimal jetese, e matur në termat e nevojave
themelore të konsumit (Odhiambo 2009).
Sikursë u përmen më lartë, matja e varfërisë është e vështirë, për pasojë nuk arrijmë të
sigurojmë seri kohore për analizë. Në punimin, si e dhënë proxy për matjen e varfërisë është
përdorur konsumi final për familje.
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Janë përdorur dy indikator, numri i institucioneve mikrofinanciare (IMF-të), dhe portofoli i kredive të
IMF-vë, për matjen e aktivitetit të mikrofinancës së një vendi. Numri i IMF-ve apo huamarrësve
aktivë përdoret si një faktor ponderimi ose si një nga variablat shpjegues.
Variabla të tjerë të përfshirë në model janë Prodhimi i Brendshëm Bruto, GDP deflatori.
Analiza empirike e problemit është bazuar në përdorimin e metodave statistikore ekonometrike,
konkretisht programi Eviews.
Modeli i vlerësuar
Modeli i shqyruar në studimin tonë është lidhja ndëmjet varfërisë dhe treguesve makroekonomik.
Modeli është i paraqitur si mëposhtë:

-

Pov- Shpenzimet për konsumi final të familjeve
GDP DEF- GDP deflator
GDP- Prodhimi i Brendshëm Bruto me çmime konstante (USD)
GLP305- Portofoli Bruto i kredive të IMF
NoAB - numri i huamarrësve aktivë të kredive të mikrofinancës

Analiza e problemit
Meqënëse kemi të bëjmë me seri kohore dinamike, për të vlersuar besueshmërin dhe
vleshmërinë e modelit të supozuar është me rëndësi që të përcaktojmë nëse kemi të bëjmë me seri
stacionare apo jo. Që seria kohore të jetë stacionare apo stabël duhet të plotësohen këto kushte :

E(Yt)= C
Var(Yt)=𝐼𝑓2
Autocovar(Yt)=Autocov(Yt+m)
1. Mesatarja e proҫeseve të rastit është konstante
2. Dispersion konstant gjatë gjithë kohës
3. Autokovarjacionet për vonesat e ndryshme janë të njëjta, pavarsisht se në cilën kohë
llogariten ato.
Nëse të paktën një nga kushtet nuk plotësohet, seritë do të quhen seri jo-stacionare, seritë të
tilla kanë një trend të qartë dhe variacioni i tij në kohë paraqet një sjellje sistematike. Përdorimi i
metodave regresive në seritë kohore përdoren me kusht që seria të jetë stacionare, përdryshe
rezultatet e vlersimit të modelit të supozuar siҫ është Studenti dhe Fisheri mund të vihen në
diskutim, mund të kemi rezultate jo të besueshme.
Për të zbuluar nëse seria është stacionare apo jo egzistojnë disa metoda :
1. Metoda grafike
2. Metoda e Autokorelacionit
✓ Metoda Box Piers, Ljung
3. Metoda e rrënjës unitare:
✓ Metoda Dicky-Fuller e thjesht
• Metoda Dicky-Fuller e zgjeruar
• Testi Filip Peron
Siç mund të shikojmë janë disa metoda ekonometrike por në studimin tonë është përdorur
metoda Filip Peron, e cila është sikurse Dicky Fuller e thjeshtë, por që si variabël i varur është
D(POVERTY) dhe varibël i pavarur është POVERTY me vonesë dinamike dhe por në trajtimit të
problemit ka konstante.
Me anë të Eviews kemi vlersuar modelin dhe llogaritur treguesit përkatës dhe kemi këto
rezultate:
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Δ(POVERTYt) = 71.153 - 0.629 POVERTYt-1+ et
Ku:
POVERTY t-1 – POVERTY me vonesë dinamike të rendit të parë
Δ(POVERTY) – Diferenca zinxhir e POVERTY
PP Test Statistic
-2.9532
1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-3.886751
-3.052169
-2.666593

ADF statistic > 5% ---- (-2.9532) > (-3.0521) , Vfaktike në vlerë absolute > V kritike, në këtë rast
provuam që seria është stacionare, hipoteza bazë që seria nuk është stacionare, nuk qëndron.
Meqënëse nga testit i mësipërm provuam stacionaritetin e serisë, ne jemi në gjendje tashmë
që kryejmë analizën regresive dhe autoregresive të modelit të supozuar.
Analiza regresive e modelit :
Zbatimi i ekonometrisë në analizën regresive dhe prognozimin e dikurive ekonomike realizohet me
anë të një proҫesi të quajtur etapat e analizës ekonometrike:
1- Formulimi i modelit, teorisë, hipotezës ekonomike
2- Specifikimi i modelit të përshtashëm ekonomik
3- Mbledhja e të dhënave
4- Vlersimi i modelit
5- Testimi i hipotezave
6- Interpretimi i rezultateve
Më poshtë janë analizuar të gjithë hapat me anë të analizës së marrë nga Eviews, duke përdorur
MZKV(Metoda e Zakonshme e Katrorëve të Vegjël).
Forma e modelit të supozuar është si më poshtë:

Pikërsisht më anë të modelit të formuluar dëshirojmë të vërtetojmë hipotezen :
Ho: Efekti i faktorëve makroekonomik dhe mikrofinancimi nuk është i rëndësishëm në zbutjen e
varfërisë
H1: Efekti i faktorëve makroekonomik dhe mikrofinancimi është i rëndësishëm në zbutjen e varfërisë
Me anë të Eviews janë realizuar disa lloje modele, dhe kemi arritur që modeli më i mirë është modeli
i mëposhtë:

POVERTY = -1941.87470199 + 26.8534527731*DGP_DEF - 0.0187594920512*GDP 0.00180344085968*GLP + 0.00533938312952*NOAB + u
Interpretimi i parametrave:
↳ -1941.8 tregon që edhe kur të gjithë variablat e pavarur janë një, do kemi që varferia do të ulet
me -1941.8.
↳ 26.85 tregon që nëse GDP_DEF rritet me 1% për përiudhën t, ndërkohë që varjablat e tjerë
mbahen konstant( të pandryshuar), atëherë kemi që probabiliteti i zbutje së varfërisë për përiudhën
t do të rritet me 26.8 %.
↳ (-0.018) tregon që nëse GDP rritet me 1 % në periudhën t , ndërkohë që varjablat e tjerë nuk
ndryshojne, probabiliteti i zbutjes së varfërisë pritet të ulet me 0.0189 %.
↳ (-0.0018) tregon që nëse portofoli bruto i kredisë për periudhën t rriten me 1%, ndërkohë që
varjablat e tjerë nuk ndryshojnë, probabiliteti i zbutjes së varfërisë pritet të ulet me 0.0018 %.
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↳ 0.0053 tregon që nëse numri i huamarrsve aktiv të mikrofinancimit për periudhën t rriten me 1%,
ndërkohë që varjablat e tjerë nuk ndryshojnë, probabiliteti i zbutjes së varfërisë pritet të rritet me
0.0053 %.
Shënja e koeficientëve të regresit përputhet me llogjikën ekonomik, që do të thotë lidhja ndërmjet
variablave është koesistente.
𝑹𝟐 koeficenti i përcaktimit është në masën 0.9881 tregon se 98.81 % të variacionit të përgjithshëm
(% së probabiliatit të zbutjes së varfërisë) e përcakton variacioni i shkaktuar nga 3 faktorët që kemi
përcaktuar në model.
R- koeficienti I korelacionit është𝑹 = √𝟎. 𝟗𝟖𝟖𝟏 =0.9940, një tregues që është afër 1, I cili tregon
një lidhje positive të fortë lineare midis mundësisë së zbutjes së varfërisë me varjablat e pavarur.
Në arritjen e përcatimit të modelit të mësipërm janë përdorur disa kritere krahasimi;
1. Koeficienti i përcaktimi R2
2. Koeficienti i agjusturar i përcaktimit R2gj
3. Kriteri Akaike
4. Kriteri Shwarc
Të gjithë kriteret e lart përmendura në modelin e vlersuar për nivel rëndësie 5% rezultuan më të
mira, që do të thotë R2 dhe R2gj kanë vlera më të lartë dhe kriteri Akaike dhe Shëarc kanë vlerat më
të vogla. Gjithashtu vlersimin e modelit janë marrë në konsideratë dhe vlersimi i koeficientëve të
regresit dhe modeli në tërësi.
Modeli në tërësi rezulton i rëndësishëm Prob Fstatist = 0.0000 < 0.05
Koeficientët në tërësi rezultojnë të rëndësishëm, prob e tyre < 0.05.
Që një model të jetë i vlefshëm duhet që të plotesojë një nga kushtet, që lind që nga përdorimi i
MZKV që përdoret për vlerësimin e tij:
a. termi i gabimit duhet të ketë shpërndarje normale, çfarë do të thotë mos të ketë një
tendence ose një trend të caktuar.
b. Për të parë nëse termi i gabimit ka dispersion konstant do të thotë që termi i gabimit nuk ka
lidhje të përcaktuar ose një trend midis faktoreve të mbetur dhe variablit të varur, që është
% mos kthimit të kredisë. Për këtë ne shprehim termin e lire në varesi të variablave të tjere
dhe e vlersojmë përsëri këtë model.
c. Termi i gabimit të mos ketë autokorelacion. Autokorelacioni na tregon nëse termat e gabimit
kanë lidhje dhe varesi midis tyre, çfarë na jep një gabim në vleresimin e koeficenteve, që do
të thotë nuk janë të vërtetë. Në testimin e autokorelacionit përdoren disa teste, por në
punimin është përdoru testi LM.
Në përcaktimin e nëse termi i gabimit shpërndahet normalisht apo jo është përdorur testi i Jarque
Bera, nga ku rezulton që JB= 0.95 χ2 0.05, 5= 11.07, nga testi kemi që vlera faktike e JB është 0.95 dhe
propabiliteti për ta marrë këtë vlerë është 0,61. Pra,vlera faktike është më e vogël se kritike hikatrore(0.95 < 11.07), që do të thotë se hipoteza bazë qëndro, termi i gabimit e shpërndahet
normalisht ,prandaj dhe modeli linear i zgjedhur është i pranueshëm.
Në vlerësimin e Heteroskedacititetin është përdorur testi White, nga ku me anë të Eviews kemi
marrë këto rezultate:
Nga vleresimi i testit të Heteroskedasticitetit shohim që probabiliteti është 0.538 dhe është më i
madh se (0.05), prandaj Ho pranohet. Domethënë nuk kemi heteroskedasticitet.
Gjithashtu është provuar që termi i gabimit nuk ka korelacion serial, për këtë është përdorur testi i
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, nga ku kemi që N*R2 = 4.10, χ2 0.05, 8 = 15.51 Vf < Vkr, Ho
qëndron, termi i gabimit me ane të testit LM tregon që nuk ka autokorelacion.

Përfundime
Mikrofinancimi është parë si një nga risitë më të rëndësishme në politikën e
zhvillimit në njëzet e pesë vitet e fundit. Ditët e sotme prania e instrumentave të ofruara
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nga IMF-të, mikrofinancimi dhe mikrokredia kanë patur një zhvillimin gjithnjë e në rritje. Sot
shumë banka të nivelit të dytë kanë shtuar mikrokredinë në gamën e shërbimet financiare
ofuar klientëve.
Mikrofinancimi shikohet si një isntrumet i rëndësishëm në reduktimin e varfërisë.
Nisur dhe nga studimet e mëprashme të autorëve të ndryeshëm, kemi analizuar ndikimin që
mikrofinancimi dhe faktorët makroekonomik kanë në reduktimin e varfërisë në vendin tonë.
Nëpërmjet analizë statistikore kemi versuar besueshmërinë dhe vleshmërinë e modeli, ku të
dhënat e marra kanë treguar që modeli i supozuar është model i rëndësishëm dhe faktorët
makroekonomik dhe mikrofinancimi kanë ndikim në reduktimin e varfërisë.
Të dhënat e studimit do të jenë të dobishme për partnerët e zhvillimit pasi ata do të ofrojnë
një pasqyrë të efekteve të mikrokredive të IMF-ve në varfëri. Gjithashtu, në nxitjen e
studimeve të mëtejshme të ndikimit të mikrofinancës në vendet në zhvillim. Këto objektiva
janë të rëndësishëm në funksion të rolit gjithnjë e më të rëndësishëm që IMF-të kanë në
zbutjen e varfërisë në vendet në zhvillim.
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Investimet e huaja direkte në Shqipëri
Estela Goci,
Shoqëria m.m&Co Business Consulting, Tiranë, estelagoci@yahoo.com
Eranda Maraj
Bashkia Selenice, Vlore, erandamaraj@yahoo.com
Abstrakti
Duke filluar që pas përmbysjes së regjimit komunist, Shqipëria filloi marrëdhëniet e
bashkëpunimit ekonomik dhe politik me Bashkimin Europian dhe vendet anëtare. Në vitet 2000 u vu
re një rritje e ndjeshme e këtyre marrëdhënieve, shoqëruar kjo dhe me hapjen e negociatave për
nënshkrimin e një marrëveshje stabilizim-asocimi midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian. Ishte ky
momenti kur vendi ka përjetuar një thellim të integrimit me Bashkimin Europian, duke intensifikuar
bashkëpunimin institucional dhe duke përshtatur legjislacionin vendas me atë komunitar. Hapat më
të rëndësishëm të viteve të fundit kanë qenë nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asocimit, hyrja
në fuqi e kësaj marrëveshjeje bashkë me pjesën tregtare si dhe aplikimi për marrjen e statusit
kandidat.
Qëllimi i projektit kërkimor është të bëjë një analizë teorike të kostove dhe përfitimeve politike dhe
ekonomike të procesit të integrimit në Bashkimin Europian për Shqipërinë, duke u ndalur në fusha
specifike si Investimet e Huaja Direkte si dhe në pikëpampjen politike dhe institucionale.
Fjalët e rëndësishme:Investimet, MSA, Privatizim, Integrim.
1.Hyrja

Pas vendosjes së demokracisë në fillim të viteve 1990, Shqipëria hyri në rrugën e
integrimit me Bashkimin Europian (BE). Një stacion i rëndësishëm i kësaj rruge të gjatë ishte
nënshkrimi në vitin 2006 i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), Shqipëri – BE. Por,
Shqipërisë i mbetet edhe shumë rrugë për të bërë.
Natyrisht, anëtarësimi i plotë në Bashkimin Europian do të kërkojë edhe shumë vite të
tjera dhe merret lehtë me mend se efektet e plota të procesit të integrimit do të duhet kohë
të materializohen. Gjithsesi, edhe pse në një fazë të ndërmjetme të procesit, me të drejtë
mund të ngrihet çështja e vlerësimit të efekteve të integrimit Shqipëri – BE në ekonominë,
institucionet dhe demokracinë shqiptare.
Procesi i Stabilizim Asocimit (PSA) e veçanërisht Marrëveshja e Stabilizim Asocimit (MSA)
adresonte vendet një nga një dhe përbënte bazën e bashkëpunimit dypalësh me BE-në. Në
këto kushte, MSA-ja e nënshkruar në vitin 2006 u bë baza e marrëdhënieve të Shqipërisë me
Bashkimin Europian si dhe njësia matëse e progresit të Shqipërisë drejt anëtarësimit.
Përcaktimi i vendeve të Ballkanit Perëndimorë si kandidatë potencialë për
anëtarësim në Bashkimin Europian u parashtrua fillimisht gjatë Këshillit Europian të Feiras
dhe Samitit të Zagrebit në vitin 2000 dhe u konfirmua formalisht në Samitin e Selanikut në
vitin 2003. Në komunikatën e Komisionit Europian drejtuar Këshillit dhe Parlamentit thuhet
se “përgatitja e vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrim në strukturat europiane është
një prioritet kryesor i Bashkimit Europian” (COM, 2003, 285 final). Prej këtu, formalizimi i
përgatitjeve u bë përmes PSA-së.
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Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Bashkimit Europian u nënshkrua në qershor të vitit 2006 dhe hyri në fuqi në 1 prill të vitit
2009.
Kështu, pas MSA-së mallrat e prodhuara në Shqipëri mund të futen në tregun e BE-së
pa paguar doganë dhe pa u kufizuar në sasi. Në këtë mënyrë, një tregtar, shqiptar apo i huaj,
mund të fusë në tregun europian aq mallra të prodhuara në Shqipëri sa ka mundësi të shesë
në tregun europian dhe nuk duhet të paguajë doganë për to, me përjashtim të disa
produkteve si disa lloje peshku e pijesh alkoolike. Duhet theksuar se, që mallrat shqiptare të
mund të përfitojnë nga hapja e tregut europian duhet të respektojnë rregullat e origjinës –
d.m.th.të vërtetohet se janë prodhuar ose përpunuar në Shqipëri mbi një masë të caktuar.
Pra, me anë të MSA-së, Bashkimi Europian ka me Shqipërinë këtë marrëdhënie tregtare
preferenciale vetëm për mallrat me origjinë shqiptare dhe jo edhe për ato që vijnë nga
vende të treta.
2.Përkufizimet e investimeve të huaja direkte (IHD)
Investimet e huaja direkte janë një cështje me shumë rëndësi vecanërisht për vëndin tonë.
“Investimet e Huaja Direkte” reflektojnë synimin e sigurimit të një interesi të qëndrueshëm të një
njësie rezidente në një ekonomi (investuesi direkt), në një njësi rezidente të një ekonomie tjetër
(ndërmarrja e investimit direct). Koncepti I “interesit të qëndrueshëm”, nënkupton ekzistencën e një
marrëdhënie afatgjatë midis investitorit direct dhe ndërmarrjes, si dhe të një ndikimi të
konsiderueshëm të investitorit në administrimin e procesit të vendimmarrjes në ndërmarrje. Indeksi
I IHD-ve është irëndësishëm në vëndet në zhvillim si dhe në ato të zhvilluara. Në ligjin Nr. 7764, date
02.11.1993 parashikohet se: “Të huajt kanë të drejtë të angazhohen në aktivitetet ekonomike pa
nevojën e një autorizimi apo leje të mundshme. Investitorët e huaj trajtohen në mënyrë jo më pak të
favorshme se sa shtetasit shqiptarë përvec rasteve të përfshirjes në posedimin e tokës, rast I cili
trajtohet nga një ligj I vecantë. Legjislacioni shqiptar parashikon që në cdo kohë apo rast, investimet
e huaja do të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe të ndershme dhe do të gëzojnë mbrojtje dhe
siguri të plotë”.Në mënyrë të vecantë Investimet e Huaja Direkte mbrohen nga nacionalizmi apo
veprime të tjera të ngjashme me të. Investitorëve të cilëve ju shkaktohen humbje si pasojë e
luftrave, konflikteve të armatosura, emergjencave kombëtare apo ngjarjeve të tjera të ngjashme, do
të trajtohen në mënyrë jo më pak favorizuese se investitorët shqiptarë.
Investimet e Huaja Direkte janë një formë e investimeve që fiton interes në ndërmarrje, e
cila funksionon jashtë trritorit të vëndit të investitorit.IHD-të kërkojnë një marrëdhënie biznesi
ndërmjet shoqërisë “mëmë” dhe degës së saj të jashtme.Marrëdhëniet e jashtme të drejtpërdrejta,
japing një rritje të biznesit për korpooratat multinacionale. Që një investim të konsiderohet si një
IHD, shoqëria “mëmë” duhet të ketë të paktën 10% të aksioneve të zakonshme nga filialet e saj të
jashtme. Firma investitore gjithashtu, mund të kualifikohet për investime të huaja në qoftë se
zotëron fuqi të votimit në një ndërmarrje që vepron në një vënd të huaj.
Legjislacioni shqiptar për IHD-të, është I hapur në pikëpamjen e së drejtës së krijimit të shoqërive
apo ndërmarrjeve të reja.
Përkufizimi klasik I konsideron IHD një kompani e një vëndi të caktuar që bën një investim
fizik duke ndërtuar një ndërmarrje apo firmë industrial të cfardollojshme në një vënd tjetër
(Rugman&Hodgetts, 1995). Përcaktuesi “direct” vjen nga fakti se investimi kryhet në formë të
drejtpërdrejtë nëpërmjet ndërtimit të ndërtesave dhe prurjes së makinerive, përvec prurjes së
kapitalit, pra nënkuptohet fjala I prekshëm dhe I dukshëm.
Nisur nga arësyet apo qëllimet që ndikojnë një investitor të investojë jashtë vendit, në vend
që të eksportojë, sipas një studimi të tre autorëve: Chryssochoidis, Millar & Clegg, në 1997, IHD
ndahen në 5 tipe kryesore:
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Tipi i parë i IHD-ve janë ato që përdorën për të fituar akses në faktorët specifikë të
prodhimit, të tilla resurset, njohuritë teknologjike, patentat ose emri i mirë që zotërohet nga një
kompani në vendin pritës.Nëse këta faktor prodhimi nuk gjënden në vendin e origjinës apo nuk janë
lehtësisht të transferueshëm, atëherë kompania e huaj duhet të investojë lokalisht për të siguruar
aksesin.Në Shqipëri kjo mund të ilustrohet me shembullin e kompanisë turke “Kurum”, e cila merret
me prodhimin dhe eksportimin e produkteve të çelikut shqiptar. (faqja zyrtare e Kurum
International)1 .
Tipi i dytë është zhvilluar nga Raymond Vernon2 , në hipotezën e tij të ciklit të produktit.
Sipas këtij modeli kompania investon me qëllim aksesi në faktorë më të lirë prodhimi. Qeveritë e
vendeve pritëse inkurajojnë këtë tip investimi nëpërmjet zhvillimit të një strategjie të orientuar drejt
eksportit. Në këtë rast kompanitë investuese (investitori direkt) favorizohet me anë të
subvencioneve, koncesioneve ose granteve të ndryshme.Rasti i fasoneve gjërësisht i përhapur tek
ne.
Tipi i tretë i IHD-ve lidhet me firmat që konkurojnë në rang ndërkombëtar duke ndërmarrë
një sërë investimesh në vendet që i konkurojnë. Këtë e realizojnë përmes formës së organizimit të
Joint Venture në mënyrë që të fitojnë akses në rangjet e produkteve të njëra-tjetrës.Ky tip IHD-je
është përhapur shumë si pasojë e rritjes së konkurencës mes produkteve të ngjashme dhe arritjeve
në kërkim-zhvillim.
Tipi i katërt lidhet me ato IHD që sigurojnë akses tek konsumatorët e vendeve
pritëse.Kompanitë vendase e kanë gati të pamundur eksportin e një lloj shërbimi.Tregtimi i limituar i
disa lloj shërbimesh ka kontribuar në rritjen e IHD-ve të këtij tipi. AMC COSMOTE dhe VODAFONE
Albania, janë shembuj tipik të investimeve në vendin tonë.
Tipi i pestë i IHD-ve lidhet më aspektin e tregtimit të diversifikuar të integrimit rajonal.Ky lloj
shfaqet kur vendi pritës paraqet avantazhe lokale për kompanitë e huaja që duan të investojnë për
të fituar akses në tregun e pritësit. Por barrierat e taksimit dhe të tregtimit, pengojnë këto kompani
të eksportojnë të mira e shërbime në këto vende.Kur e konsiderojnë të arsyeshme, kompanitë e
huaja kapërcejnë këto barriera duke themeluar praninë e tyre në vendin pritës më qëllim që të
fitojnë pjesë në treg.
IHD-të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në transformimin e vendeve, sidomos atyre postkomuniste.Në ndryshimin e strukturës, nënkuptojmë parimin dhe hapjen e ekonomisë nga
pikëpamja ndërkombëtare dhe orientimin në avantazhet konkuruese si dhe në bashkëpunimin
ndërkombëtar.Një nga përparësitë e IHD-ve është se ato ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të vendit
ku derdhin investimet.
IHD-të zakonisht gjaejnë zbatim në vëndet në zhvillim.Ato gjithashtu lejojnë transferimin e
teknologjive e cila është bërë kryesisht në mënyrë të sigurimit të inputeve kapitale.Shqipëria duke
marrë IHD nga vënde të tjera ka arritur të zhvillojë resurset humane të saj, duke punësuar njerëz të
rinj në veprimtarinë e bisneseve të vecanta.
IHD-të ndihmojnë në krijimin e vëndeve të reja të punës, rritjen e pagave të punëtorëve,
lehtësimin e mënyrës së jetesës etj.Investimet e Huaja Direkte zakonisht kontribuojnë në zhvillimin e
sektorit prodhues të vendit pritës të investimeve.
Ato luajnë nje rol vendimtar në kontestin e rritjes së produktivitetit të vendeve pritëse.
Kompanitë e këtyre vëndeve kanë mundësi të eksplorojnë tregje të huaja të reja dhe në këtë mënyrë
gjenerojnë më shumë të ardhura dhe fitime.
Cilësia e institucioneve është një faktor përcaktues i pëlqyeshëm i investitorëve të huaj,
veçanërisht në vendet më pak të zhvilluara. Kjo për disa arsye:
- Së pari, një qeverisje e mirë është e shoqëruar me rritje ekonomike, e cila është tërheqëse për
fluksin hyrës të IHD-ve.
- Së dyti, institucionet e varfëra tentojnë të jenë lehtësisht të korruptueshëm, duke rritur kështu
kostot e investimit dhe uljen e fitimeve.
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- Së treti, kostoja e lartë e fillimit e IHD-ve, i bën investitorët shumë të ndjeshëm ndaj pasigurive,
duke përfshirë këtu dhe pasiguritë që rrjedhin nga institucione të brishta.
Në këtë seksion bëhet një përpjekje për vlerësimin e efekteve të integrimit europian në
investimet e huaja direkte në Shqipëri. Teorikisht, anëtarësimi i ardhshëm në BE presupozon se
Shqipëria duhet të ketë një rritje afatmesme relativisht më të lartë, sepse procesi i integrimit është
argumentuar se sjell rritjen e eficiencës së investimeve. Pra, teksa Shqipëria i afrohet BE-së, duhet të
shohim rritje më të lartë të investimeve, qofshin ato të huaja apo vendase.
Por, ashtu sikurse edhe në seksionin më sipër, në këtë analizë duhet të marrim parasysh
procese dhe ngjarje që e kanë ndikuar klimën e investimeve paralelisht me integrimin europian të
Shqipërisë. Ndër to mund të përmendim, duke filluar nga viti 2004, privatizimet e ndërmarrjeve
shtetërore si Banka e Kursimeve, Albtelekomi, ARMO, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes,etj. Më
pas, duke filluar nga viti 2009, përmendim hyrjen e Shqipërisë në NATO, krizën financiare globale,
krizën e eurozonës, etj.Nëse privatizimet e rëndësishme shpërndahen gjatë gjithë periudhës 20062012 dhe prandaj mund të konsiderohen me ndikim minimal në rezultate, ndryshon puna me
anëtarësimin në NATO që sigurisht ka ndikuar më shumë fluksin e investimeve të huaja direkte në
Shqipëri nga viti 2009 e në vazhdim.Nga ana tjetër, pas vitit 2009, kriza globale dhe ajo e eurozonës,
ashtu si edhe për vendet e tjera, duhet të ketë patur rol frenues në investimet drejt Shqipërisë.
3.Përfundimet e projektit kërkimor
Projekti kërkimor bën një analizë të kostove dhe përfitimeve politike dhe ekonomike të
procesit të integrimit në Bashkimin Europian për Shqipërinë, duke u ndalur në fusha specifike si
investimet e huaja direkte si dhe në pikëpampjen politike dhe institucionale.Projekti kërkimor ofron
një analizë sistematike të bazuar në kombinimin e qasjes.Kështu projekti ndihmon në rritjen e
informimit për çështjet e integrimit dhe fushat specifike. Kjo do të sjellë një përmirësim dhe orientim
të debatit publik.
Kur flitet për PSA-në, MSA-në, lëvizjen e lirë në zonën Shengen, apo marrjen e statusit të
vendit kandidat, përveç simbolikës që lidhet me momente dhe data të caktuara, në terma politik
është procesi ai që fiton rëndësi. Në këto kushte, procesi i integrimit në BE i ka ndikuar institucionet,
demokratizimin, dialogun politik dhe politikbërjen në Shqipëri në aspektin formal dhe përmbajtësor
si në terma kostosh ashtu dhe përfitimesh.
Përfitimet:
Në aspektin normativ, përafrimi i legjislacionit është ndoshta dhe arritja më e matshme në
terma sasior, ndërkohë që përshtatja me kontekstin vendor dhe zbatueshmëria e tij ka përbërë
dimesnionin më problematik të kuadrit legjslativ.
Po në aspektin formal, procesi është shoqëruar edhe me një sofistikim të aspektit burokratik
duke qënë se procesi është shoqëruar me ngritjen e një serie strukturash dhe institucionesh të reja
në shërbim si të qytetarëve dhe aktorëve të përfshirë në proces (shoqëria civile, grupet e interesit,
etj) por edhe në shërbim të koordinimit ndërinstitucional dhe mbarëvajtjes së vetë procesit.
Shembulli më konkret është ngritja e Ministrisë së Integrimit Europian dhe të gjithë strukturave që
lidhen me integrimin në BE nëpër institucione të tjera.
Në terma përmbajtësor, analiza e të dhënave tregon se procesi i integrimit europian ka
shërbyer si një shtysë e fortë për zhvillimin e institucioneve në vend; koordinimin ndërinstitucional;
ngritjen e institucioneve të reja; hapjen e vendimmarrjes përkundrejt aktorëve të tjerë shoqërorë
dhe rritjen e llogaridhënies; përmirësimin e burimeve njerëzore dhe shtimin e kapaciteteve
përthithëse të fondeve.
Një drejtim tjetër në të cilin Shqipëria ka përfituar nga procesi i integrimit është ai i
funksionimit të institucioneve në terma të: zhvillimit të kapaciteteve institucionale dhe njerëzore
përmes programeve të asistencës; koordinimin ndërinstitucional më të plotë.
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Sa i takon demokratizimit dhe dialogut politik, Shqipëria vlerësohet të ketë përfituar nga
procesi i integrimit në këto aspekte: fuqizimi i aktorëve politik; përmirësim i proceseve demokratike
(zgjedhjet) dhe ndërmjetësim në zgjidhjen e situatave të polarizuara; vendosjen e një kornize bazë
për llogaridhënien dhe transparencën në vendimmarrje; procesi ka shërbyer si nxitës i reformave për
dialogun politik. Integrimi europian ofron modelin e zhvillimit politik, institucional, ekonomik dhe
shoqëror.Komunikimi dhe hapja me Europën dhe rritja e ndjenjës së përkatësisë në vlerat europiane
i kanë shërbyer zhvillimit të shoqërisë shqiptare; integrimi europian është proces i vazhdueshëm
kushtëzimi, negocimi, përafrimi dhe thellimi që ndihmon demokratizimin.
Sa i takon cilësisë së politikëbërjes, vendimmarrjes dhe llogaridhënies vlerësohen si
përfitime shtysat dhe presioni i BE-së për të krijuar institucionet, kuadrin ligjor dhe mekanizmat për
procese konsultimi me aktorët e tjerë në shoqëri. Përfitime në këtë drejtim janë: proces konsultativ
nën shtysën e BE-së sa i takon politikave/strategjive – konsultim dhe monitorim; zgjidhja e krizave të
brendshme përmes ndërmjetësimit të institucioneve të BE-së; shtysa pozitive për përgatitjen e
dokumentave strategjikë; rritja e aksesit në informacion për qytetarët dhe krijimi i kulturës dhe
praktikës së punës së llogaridhënies; përforcim i rolit të aktorëve të shoqërisë civile në kërkesat për
llogaridhënie përmes instrumentave formalë dhe jo formalë; si dhe ngritja e strukturave formale për
zhvillimin e integruar në nivel vendor.
Nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, një seri kostosh janë identifikuar si: komunikimi i
brendshëm institucional është cënuar nën presionin e kryerjes së proceseve në mënyrë të
përshpejtuar sipas kushteve të BE-së; është cënuar ndërlidhja e qënësishme mes vullnetit dhe
vendimmarrjes politike me proceset teknike e politkëbërëse në nivele të tjera institucionale; procesi
i integrimit si më shumë teknik dhe ekzekutiv dhe mund të cënojë balancën dhe pavarësinë e
institucioneve nëse instrumentalizohet nga aktorët politik.
Gjithashtu, konsultimi me grupet e interesit dhe shoqërinë civile shpesh nuk është i
qenësishëm, por i bërë shpejt e shpejt për shkak të pranisë së përfaqësuesve të BE-së apo nevojës
për të raportuar.

4.Konkluzione
Nxitur nga ndryshimi teknologjik, konkurrenca globale dhe liberalizimi i tregjeve,
investimet e huaja direkte luajnë një rol kyç në proçesin e integrimit global ekonomik.Ato
konsiderohen si një faktor përcaktues i rritjes ekonomike, veçanërisht për vendet në
zhvillim, fazë në të cilën gjendet edhe Shqipëria.
IHD është burimi kryesor i financimeve të jashtme në vendet në zhvillim dhe ne këtë
kuadër edhe i Shqipërisë.Investimet e huaja mund të rrisin formacionin e kapitalit fiks dhe
ndihmojnë në bilancin e pagesave. IHD ka potencialin për të gjeneruar punësim, rritje të
prodhueshmërisë, aftësi transferuese dhe teknologji të re, rritjen e eksporteve, si dhe
kontribuon në zhvillimin afatgjatë ekonomik të vendeve në zhvillim.
Invsestimet e Huaja duke patur efekt të drejtëperdrejtë në fuqinë punetore vendase
(duke shtuar më shumë mundësi punësimi dhe pagesa më të larta); mbi konsumatorët në
formën e çmimeve më të ulëta dhe mbi qeverinë nëpërmjet të ardhurave më të larta nga
taksat, duhet të jenë në qendër të vëmendjes nga kjo e fundit për hartimin dhe zbatimin e
politikave që stimulojnë tërheqjen e investitorëve.
Për të rritur stokun e IHD, Shqipëria ka nevojë për përmirësime në kuadrin ligjor dhe
institucional. Aktualisht baza ligjore dhe sistemi i taksave është përafruar shumë me atë të
BE. Problematika qëndron në implementimin dhe funksionimin e tij, me qëllim përmirësimi
në klimën për mjedisin e biznesit dhe investimeve si dhe rritjen e besimit të
investitorëve.Ndër vite në Shqipëri ka patur problem pronësie për shkak të disa palëve që
pretendonin pronësi për të njëjtin truall.Kjo është pranuar si një pengesë për investimet e
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huaja direkte. Zgjidhja e ofruar është hartimi i një projekt-ligj të ri që mbron dhe garanton
investimet e investitorëve të huaj.
Analizimi i avantazheve dhe disavantazheve është themelor për ndërtimin e një
strategjie pozicionimi në tregun global. Pozicioni i tanishëm i Shqipërisë, është ai i një
ekonomie me kosto të ulët dhe diferencim të dobët. Duke pasur avantazhin e kostos së ulët,
Shqipëria ka të gjitha mundësitë të lëvizë drejt një “strategjie diferencimi”. Për të
implementuar këtë strategji, nevojiten mjetet e duhura dhe politikat e nevojshme. Këto
mjete mund të jenë IHD-të, e zgjedhura me kujdes dhe të fokusuara në industri specifike,
me qëllim krijimin e “clusters” dhe prezantimin e njohurive dhe teknologjive të reja si edhe
hartimi i politikave për zhvillimin e kapitalit njerëzor.
Investimet e Huaja “cënojnë” në një farë mase pavarësinë e vendit pritës veçanërisht
kur burimi i investimit vjen nga i njëjti vend. Prandaj duhet patur kujdes që raporti “kapital i
huaj/kapital vendas” të mos jetë shumë i madh me qëllim që te mos krijohet varësi nga
investimi i huaj.
Zhvillimi i infrastrukturës është një tjetër faktor i rëndësishëm për rritjen e mëtejshme të
IHD-ve, ndaj dhe përmirësimet e kohëve të fundit në rrugë dhe furnizimin me energji
elektrike shënojnë një hap pozitiv në këtë aspekt. Por infrastruktura lokale ka ende mangësi
dhe rrjedhimisht duhet që parqet industrialë të bëhen funksionale për të garantuar
shërbime me standarde të larta për investitorët e ardhshëm.
Shpërndarja e ndërrmarrjeve të investimeve të huaja në Shqipëri sipas sektorëve të
ekonomisë nuk është uniforme. Edhe pse Shqipëria po kalon në një proçes ri-industrializimi
bazuar tek investimet e huaja, përfshirja e tyre në aktivitete të teknologjive më të larta
është ende në nivele të ulëta. Shtrirja e investimeve të huaja. Zhvillimi i burimeve njerëzore,
drejtimi dhe profesionalizimi i tyre në sektorë që ende ofrojnë mundësi për përthithjen e
investimeve të huaja është një sfidë me të cilën duhet të përballet Shqipëria.
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Abstract
Through this paper we have analyzed the key liquidity ratios of different companies. We
have selected different companies from three key sectors such as the construction sector,
production and trading of various items. The data for generating reports are taken from the declared
financial statements of these subjects that were done in accordance with the rules provided by
national accounting standards. The data resulting from the liquidity ratios are collected and
presented in the graphic form, where we can clearly see the differences in the results of the liquidity
ratios related to the different sectors.
The results show that there are significant differences between the ability of liquidity of
companies from different sectors.
Companies in the production sector have the highest current ratio and companies in
construction field have the highest level of the quick ratio. Receivables turnover ratio is higher in the
construction companies and payables turnover ratio and inventory turnover ratio is the highest in
the manufacturing companies.
Days sales outstanding ratio is the highest in manufacyuring company, days sales in
inventory and payment of suppliers ratio is the higest in construction companies and also the
operating cycle and cash conversion cycle.

Hyrje
Nëpërmjet këtij punimi kemi analizuar raportet kyçe të likuiditetit të kompanive të
ndryshme. Kemi zgjedhur kompani nga tre sektorë të rëndësishëm si: sektori i ndërtimit, i
prodhimit dhe i tregtimit të artikujve të ndryshëm. Të dhënat për gjenerimin e raporteve
janë marrë nga pasqyrat financiare të deklaruara të këtyre subjekteve dhe të ndërtuara në
përputhje me rregullat e përcaktuara nga standartet kombëtare të kontabilitetit. Të dhënat
e rezultuara nga raportet e likuiditetit janë grumbulluar dhe paraqitur në formën e grafikëve
ku dallohen qartë ndryshimet ne rezultatet e raporteve të likuiditetit të sektorëve të
ndryshem.
Rezultatet e punimit tregojnë se ekzistojnë diferenca të konsiderueshme të aftësisë së
likuiditetit ndërmjet kompanive të sektorëve të ndryshëm.
Kompanitë e prodhimit kanë raport korent më të lartë ndërsa kompanitë në fushën e
ndërtimit kanë raportin e shpejtësisë më të lartë. Rapoti i qarkullimit te klientëve është më i
lartë në fushën e ndërtimit, dhe raporti i qarkullimit të furnitorëve dhe inventarit është më i
lartë në fushën e prodhimit.
Periudha mesatare e arkëtimit të shitjeve me kredi rezulton mw e lartw në sektorin e
prodhimit, periudha mesatare e shitjes së inventarit dhe e pagesës së furnitorëve është më
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e lartë në sektorin e ndërtimit dhe gjithashtu cikli operativ dhe cikli i parasë është më i lartë
në këtë sektor.
1. Analizë e raporteve të likuiditetit.
Raportet e likuiditetit tregojne rreth aftesise se firmes per të shlyer në kohë detyrimet
afatshkurtra. Raportet e likuiditetit tregojne për aftesine e kompanise per të shlyer detyrimet e
afatshkurtra në momentin kur ato maturohen.
Ne punimin tone kemi marrë në konsiderate raportet e likuiditetit kryesore: raporti korent,
raporti i shpejtësisë, qarkullimi i klientëve, ditët e arketimit të shitjeve, qarkullimi i inventarit, ditët e
qëndrimit të inventarit në magazinë, qarkullimi i furnitorëve, ditët e pagesës së furnitorëve.
Jemi fokusuar në tre sektorë të rëndësishëm të ushtrimit të veprimtarisë ekonomike:
sektorin e ndertimit, prodhimit te produkteve te ndryshme dhe tregtimin e artikujve të ndryshëm.
Raporti korent dhe raporti i shpejtësisë
RAPORTI KORENT DHE RAPORTI I SHPEJTESISE

Raporti
korent,
Raporti i
NDERTIM,
Shpejtesise,
1.82
NDERTIM,
1.34

Raporti
korent,
PRODHIM,
Raporti korent
2.45

Raporti
korent,
Raporti i
TREGTIM,
Shpejtesise,
1.52
TREGTIM,
0.90

Raporti i Shpejtesise

Raporti i
Shpejtesise,
PRODHIM,
1.27

Raporti korent është raporti më i përdorur për të matur aftësinë e likuiditetit të kompanive.
Raporti korent llogaritet si raport ndërmjet aktiveve afatshkurtra të kompanisë dhe detyrimeve
afatshkurtra. Në aktivet afatshkurtra në bazë të standarteve kombëtare të kontabilitetit ndahen në
pesë klasa kryesore: mjete monetare, investime afatshkurtra, derivate dhe aktive të tjera të
mbajtura për tregtim, aktive të tjera financiare afatshkurtër, inventari, aktive biologjike afatshkurtra,
aktive afatshkurtra të mbajtura për shitje, parapagimet dhe shpenzimet e shtyra. Detyrimet
afatshkurtra ndahen gjithashtu në pesë klasa dhe përfshijnë: derivatet, huamarrjet, huatë dhe
parapagimet, grantet dhe të ardhurat e shtyra dhe provizionet afatshkurtra. Aktive apo detyrime
afatshkurtra janë të drejtat apo detyrimet e kompanise ndaj te tretëve që kanë një afat maturimi më
të vogël se një vit.
Raporti korent i jep mundësi kreditorëve ose investitorëve të firmës të kuptojnë se sa mirë
ajo mund të shlyejë detyrimet e saj afatshkurtra duke përdorur aktivet afatshkurtra që ka në
dispozicion. Nuk ka ndonjë vlerë të përcaktuar ekzakte se sa duhet të jetë raporti korent por
zakonisht kërkohet që kjo vlerë të jetë jo më e vogël se 1. Raport korent të barabartë me 1 do të
thotë që kompania mund të mbulojë të gjitha detyrimet e saj afatshkurtër me aktivet afatshkurtra
që ka ne dispozicion. Nëse aktivet afatshkurtra janë dyfish më të mëdha se detyrimet afatshkurtra
konsiderohet që kompania ka një pozicion financiar afatshkurtër të mirë. Nëse aktivet afatshkurtra
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janë më të vogla se detyrimet afatshkurtra atëherë kompania do të ketë problem në shlyerjen e
detyrimeve të saj afatshkurtra.
Nga analiza e raporteve per tre sektorët rezulton që kompanitë e prodhimit kanë një raport
korent më të lartë në krahasim me dy sektorët e tjerë. Raporti korent për këtë sektor është i
barabartë me 2.45 x, që do të thotë se kompanitë janë në gjëndjë qe të mbulojnë 2 herë e gjysëm
detyrimet e tyre afatshkurtra me aktivet afatshkurtra që ka në dispozicion. Kompanitë që merren
me tregtimin e artikujve të ndryshëm kanë raport korent më të ulët. Mëgjithatë duhet theksuar që
të tre sektorët kanë një raport korent më të madh se 1. Pra në përgjithësi ato kanë një aftësi
likuiditeti të lartë.
Raporti i shpejtësisë ose siç njihet ndryshe edhe si testi acid është gjithashtu një raport për
të matur likuiditetin e kompanisë. Ky raport ka marrë emrin testi acid në përputhje me përdorimin e
vazhdueshëm të acidit për të testuar metalin që mendohej se kishte përmbajtje ari brenda tij. Nëse
metali e kalonte testin atëherë ai ishte ar i pastër dhe nëse metali dështonte atëherë ai ishtë pa
vlerë dhe krejt i zakonshëm. Raporti i shpejtësisë llogaritet si raport ndërmjet aktiveve afatshkurtra
më likuide të kompanise dhe detyrimeve afatshkurtra. Pra në ndryshim nga raporti korent në
numërues të këtij raporti vendosen vetëm ajo pjesë e aktiveve afatshkurtra që mund të kthehet më
lehtësisht në para brenda nje përiudhe shumë të shkurtër kohe dhe pa kosto të lartë. Në këtë
mënyrë nga totali i aktiveve afatshkurtra zbriten inventarët dhe shpenzimet e parapaguara.
Inventarët dhe shpenzimet e parapaguara janë ajo pjesë e aktiveve afatshkurtra që mendohet se
mund te kthehen në para me më shumë vështirësi dhe për një kohë më të gjatë se aktivet e tjera
afatshkurtra.
Rezulatatet e raportit të shpejtësisë ndryshojnë dukshëm me rezultatet e raportit korent:
kompanitë e tregtimit kanë nivelin më të ulët në krahasim me dy tipet e tjera të kompanive.
Diferencë më e madhe ndërmjet raportit korent dhe raportit të shpejtësisë rezulton në kompanitë e
sektorit të prodhimit. Kjo diferencë mund të spjegohet me faktin që ky tip sektori mban gjendje tre
tipe inventari, lëndë e parë e gatshme për tu përdorur për prodhim, prodhim në proçes dhe
produkte të përfunduara që presin për tju shitur konsumatorit final.
Gjithsesi si kompanitë e ndertimit ashtu edhe kompanitë e prodhimit vazhdojnë të mbajnë
raport të shpejtësisë më të madh se 1, pra aftësia e likuiditetit e tyre vazhdon të mbetet e lartë edhe
pasi kemi eliminuar pjesën më pak likuide të aktiveve afatshkurtra. Shqetësuese është fakti që në
sektorin e tregtimit të artikujve të ndryshëm ka rezultuar raporti i shpejtësisë më i vogël se nje. Kjo
do të thotë që kompanitë mund të kenë problem në plotësimin e detyrimeve afatshkurtra të tyrë.
Qarkullimi i klientëve dhe furnitorëve, qarkullim i inventarit
PRODHIM, Qarkullimi
i furnitoreve, 55.33

NDERTIM, Qarkullimi
i klienteve, 52.50

NDERTIM
TREGTIM, Qarkullimi
i klienteve,PRODHIM,
23.09
Qarkullimi
i klienteve, 17.19

TREGTIM, Qarkullimi
i furnitoreve, 19.86
NDERTIM, Qarkullimi
i furnitoreve, 3.45

Qarkullimi i klientëve
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Kompanitë shesin mallrat ose sherbimet e tyre ose nëpërmjet arkëtimit të menjëhershëm të
parave ose me arkëtim të mëvonshëm (Milan & Smith, 1992). Shitja nëpërmjët arkëtimit të
mëvonshëm sjell lindjen e llogarivë të arkëtueshme. Në lidhje me llogaritë e arkëtueshme duhet të
kemi parasysh dy elemente: cila është pjesë që zë shitja me arkëtim të mëvonshëm në totalin e
shitjeve të kompanisë dhe për sa kohë kompania arrin që të arkëtojë këto shitje. Llogaritë e
arkëtueshmë konsiderohen elementi i tretë më i rëndësishëm i aktiveve totale të kompanive pas
paisjeve, makinerive dhe inventareve dhe konsiderohen elementi i dytë më i rëndësishëm i aktiveve
afatshkurtra pas inventarëve.
Qarkullimi llogarive të arkëtueshme llogaritet si raport i shitjeve me llogaritë e arketueshme
mesatare gjatë vitit. Sa më i lartë të jetë raporti i qarkullimit të llogarive të arkëtueshme aq më mire
është për kompaninë pasi tregon aftësinë e kompanisë për të mbledhur në mënyrë efektive shitjet
të cilat janë realizuar me arkëtim të mëvonshëm.
Qarkullimi i klientëve është më i lartë për kompanitë ndërtuese në krahasim me dy sektorët
e tjerë. Kompanitë e sektorit të prodhimit kanë nivelin më të ulët të qarkullimit të klientëve. Kjo do
të thotë se ato kanë vështirësi në arkëtimin e shitjeve me kredi dhe nuk mund ti menaxhojnë ato në
mënyrë efektive.
E kundërta ndodh me raportet e qarkullimit të furnitorëve. Qarkullimi i furnitorëve llogaritet si
raport i blerjeve totale nga furnitorët me llogaritë e pagueshme mesatare. Sektori i ndërtimit që ka
një nivel të lartë të qarkullimit të klientëve në krahasim me dy sektorët e tjerë ka nivelin më të ulët
të qarkullimit të furnitorëve. Kjo mund të lidhet me faktin që pjesa më e madhe e procesit të
ndërtimit tashmë është realizuar dhe priten vetëm arkëtimet nga shitjet.
Në sektorin e tregtimit të artikujve të ndryshëm ekziston një diferencë e vogël ndërmjet
qarkullimit të klientëve dhe qërkullimit të furnitorëve.
Nga ana tjetër, e kundërta ndodh po të krahasojmë këto dy tipe raportesh të likuiditetit për
sektorin e kompanive prodhuese. Këto kompani kanë një raport të qarkullimit të furnitorëve të lartë
ndërsa qarkullimi i klientëve është në mënyrë të konsiderueshme më i ulët. Nga ky fakt arrijmë në
përfundimin që ky sektor nuk po arrin të menaxhojë siç duhet klientët e vet.

NDERTIM,
Qarkullimi i
inventareve,
1.98

TREGTIM,
Qarkullimi i
inventareve,
2.48

PRODHIM,
Qarkullimi i
inventareve,
3.44

NDERTIM
TREGTIM
PRODHIM

Qarkullimi i inventarit llogaritet si raport i kostos së mallrave të shitura me inventarin
mesatar gjendje gjatë vitit. Për të llogaritur inventarin gjëndje kemi gjetur mesataren e inventarit
fillestar dhe inventarit përfundimtar për secilin vit për çdo kompani të përfshirë në analizë.
Qarkullimi i inventarit është më i lartë në rastin e kompanive prodhuese dhe më i ulët për
kompanitëne fushën e ndërtimit. Kompanitë e prodhimit kanë nivelin më të lartë të qërkullimit të
inventarit dhe kompanitë e ndërtimit kanë nivelin më të ulët. Qarkullimi më i lartë i inventarit në
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kompanitë prodhuese mund të jetë rrjedhojë se ky tip sektori siç u përmend edhe më sipër ka
gjendje tre lloj inventari.
Periudha mesatare e arkëtimit të shitjeve, periudha mesatare e pagesës së furnitorëve dhe
periudha mesatare e qëndrimit të inventarit ne magazine.
NDERTIM,
NDERTIM,
Periudha
Periudha
mesatare e
mesatare e
TREGTIM,
TREGTIM,
pageses se
PRODHIM,
qendrimit te
PeriudhaNDERTIM
furnitoreve,…PRODHIM,
TREGTIM,
PRODHIM,
Periudha inventarit,Periudha
36.76
mesatare
e
NDERTIM,
Periudha
TREGTIM
mesatare
e
Periudha
Periudha
Mesatare e
pageses
se
Periudha
mesatare e
qendrimit
te
Mesatare
e 21.24
mesatare
e
Arketimit,
PRODHIM
furnitoreve,
… se
Mesatare
e
pageses
inventarit,
14.84 te
Arketimit, 15.81
qendrimit
Arketimit, 6.95
furnitoreve, 6.60
inventarit, 4.31

Periudha mesatare e arkëtimit të shitjeve
Periudha mesatare e arkëtimit është e lidhur me raportin e qarkullimit të klientëve. Kjo
lidhje është e zhdrejte, që do të thotë se sa më i lartë të jetë raporti i qarkullimit të klientëve aq më
e vogël është periudha që i duhet kompanisë për të arkëtuar paratë nga shitjet me arkëtim të
mëvonshëm dhe anasjelltas. Periudha mesatare e arkëtimit të klientëve llogaritet si raport i numrit
të ditëve kalendarike vjetore me qarkullimin e klientëve.
Qarkullimi i klientëve është më i lartë për kompanitë e ndërtimit dhe si rrjedhojë periudha
mesatare e arkëtimit të shitjeve me kredi është më e ulët për këtë sektor. Nga ana tjetër diferenca
ndërmjet përiudhës mesatare të arkëtimit ndërmjet kompanive në sektorin e prodhimit dhe të
tregtimit nuk është e lartë.
Ditët e shitjes së inventarit.
Periudha mesatare e shitjes së inventarit tregon se sa ditë i duhet kompanisë për të shitur
inventarin. Ditët e shitjes së inventarit tregon se sa shpejt kompania po e qarkullon inventarin e saj.
Sigurisht inventari i ri është gjithmonë më i mirë se inventarët më të vjetëruar. Zakonisht sa më e
vogël është peiudha e shitjes së inventarit aq më mire është për kompaninë. Zakonisht ditët e shitjes
së inventarit ndryshojnë nga kompania në kompani dhe sidomos nga lloji i industrisë në të cilën
operon kompania. Nga studimi i kryer ndërmjet Lazaridis and Tryfonidis (2006) u arrit në
përfundimin që eksziston një lidhje jo e drejtë ndërmjet ditëve të shitjes së inventarit dhe të
ardhurave operative bruto. Kjo spjegohet me faktin që një rritje në inventar vjen si rrjedhojë e një
uljeje në shitjet dhe si rrjedhojë sjell uljen e përfitimeve të kompanisë. Ekzistojnë mënyra të
ndryshme në lidhje me menaxhimin e inventarit të tilla si: sistemi i prodhimit taman në kohë,
procedurat e prodhimit sipas porosisë, mbështetja e iniciativave prodhuese në lidhje me
përmirësimin e proçeseve operuese (Boisjoly, 2009).
Periudha mesatare e shitjes së inventarit është më e ulta për sektorin e prodhimit. Ky fakt
mund të pritej sepse edhe nga raportet e tjera paraardhëse të likuiditetit sektori i prodhimit rezultoi
me një nivel të lartë të qarkullimit të inventarit. Nivelin më të lartë në përiudhën mesatare të shitjes
së inventarit rezulton ne sektorin e ndërtimit. Kjo rrjedh nga fakti që ky tip sektori mban inventar
gjendje me vlera të konsiderueshme monetare. Megjithatë duhet theksuar fakti që përiudha
mesatare e shitjes së inventarit pë rte tre sektorët është më e madhe se tre muaj.
Periudha mesatare e pagesës së furnitorëve
Periudha mesatare e pagesës së furnitorëve është më e larta për kompanitë e ndërtimit. Ky
sektor kryen shlyerjen e detyrimeve ndaj furnitorëve përafërsisht mbas 72 ditëve. Nga ana tjetër
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kompanitë prodhuese i shlyejnë shumë shpejt detyrimet ndaj furnitorëve, vetëm bas 6 ditëve. Edhe
kompanitë e sektorit të tregtimit kanë një periudhë përafërsisht të vogël të shlyerjes së furnitorëve
në krahasim me kompanitë e ndërtimit.
Cikli operativ dhe cikli i parasë.

Cikli i Parase,
NDERTIM,
115.90

Cikli Operativ,
NDERTIM,
43.71

Cikli i Parase,
TREGTIM,
Cikli Operativ,
49.02
TREGTIM,
30.65

Cikli Operativ

Cikli i Parase,
Cikli Cikli
Operativ,
i Parase
PRODHIM,
PRODHIM,
32.15
25.55

Cikli operativ llogaritet si shumë e ditëve të shitjes së inventarit dhe ditëve që i duhet
kompanisë për të arkëtuar të ardhurat nga shitja e inventarit. Sa më i vogël të jetë cikli operativ aq
më mire është për kompaninë pasi tregon që kompania arrin të arkëtojë paratë për një kohë të
shkurtër. Cikli operativ është më i lartë për sektorin e ndërtimit dhe më i vogël për sektorin e
prodhimit. Cikli operativ për kompanitë ndërtuese është 43 ditë, për kompanitë e tregtimit është 30
ditë dhe për kompanitë e prodhimit rreth 26 ditë. Nga këto të dhëna arrijmë në përfundimin që
kompanitë e sektorit të prodhimit kanë cikël operativ më të vogël në krahasim me dy sektorët e
tjerë.
Cikli i parasë llogaritet si shumë e periudhes mesatare te pageses se furnitoreve me ditet e
shitjes se inventarit dhe ditët e arkëtimit të parave nga shitja e inventarit. Cikli I parase ësjtë 116 ditë
për kompanitë e ndertimit dhe 49 ditë për kompanitë e tregtimit, ndersa për kompanitë e prodhimit
është 32 ditë.

Referenca
1. Standarti kombëtar i kontabilitetit nr. 2. Paraqitje e pasqyrave financiare. KKK
2. Boisjoly, R.P. (2009). The cash flow implications of managing working capital and capital
investment. Journal of Business and Economic Studies, 15(1), 98-108. Boston, MA:
Pearson Education.
3. Shehzad L. Milan; Clifford W.Smith (Mar., 1992). The Jounal of Finance, Vol. 47, No. 1,
pp. 169. Accounts receivables management policy: Theory and evidence.
4. Ioannis Lazaridis; Dimitrios Tryfonidis (June 2006). Journal of Financial Management and
Analysis, Vol. 19, No. 1, Relationship Between Working Capital Management and
Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange.

361

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Dilemat e pazgjidhura ballkanike – Çështja Çame
Fazli Brahaj
Instituti Pedagogjik i Kosovës, Prishtinë-Kosovë, fazlibraha@gmail.com
Skender Mekolli
Instituti Pedagogjik i Kosovës, Prishtinë-Kosovë, smekolli@hotmail.com
Abstrakt
Çështja çame buron nga Konferenca Ndërkombëtare e Londrës 1913, në të cilën Shqipëria u
copëtua padrejtësisht dhe Çamëria me vise të tjera shqiptare u aneksua nga Greqia, e cila
vazhdimisht ushtroi dhunë dhe terror ndaj popullatës shqiptare. Prej Luftës së Parë Botërore, Greqia
ka nënshkruar shumë Konventa Ndërkombëtare për respektimin e të drejtave të minoriteteve, mirëpo
ajo vazhdoi politikën e shkombëtarizimit të Çamërisë. Reforma agrare greke ishte një pretekst tjetër
për konfiskimin dhe shpronësimin arbitrar të tokave dhe pasurive të tjera të patundshme të
shqiptarëve. Pozita e dobët ndërkombëtare e shtetit shqiptar dhe politikat e disfavorshme globale e
rajonale bënë që Greqia të vazhdojë asimilimin dhe greqizimin e Çamërisë. Mirëpo, Greqia, edhe pse
është anëtare e OKB-së, Këshillit të Evropës, Bashkimit Evropian dhe NATO-s, asnjëherë nuk ishte e
gatshme të hapte për diskutim problemin e pazgjidhur të çamëve. Kjo popullatë asnjëherë nuk pushoi
së kërkuari të drejtën e njohjes së çështjes çame dhe të drejtën e pronësisë së tyre. Prandaj, duhet
lobim më i madh nga Shqipëria dhe Kosova në favor të njohjes ndërkombëtare të çështjes çame, deri
në arritjen e saj pranë organizatave ndërkombëtare. Në këtë punim kjo çështje do të trajtohet në
kuadër të rendit juridik ndërkombëtar.

Fjalët çelës: Çamëria, Greqia, shqiptare, çështje, ndërkombëtare
Hyrje
Duke e ditur se çështja çame është shumë specifike dhe po ashtu e ndjeshme, na
shtyu që këtë punim t’ia kushtojmëpikërisht kësaj problematike shekullore të popullit çam
apo konfliktit ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë. Qëllimi kryesor ikëtij punimi është që
zgjidhja për Çamërinë të bëhet në kuadër të akteve juridike ndërkombëtare, të cilat vetë
Greqia i ka nënshkruar dhe është zotuar apo obliguar për respektimin e tyre. Në fillim të
punimit është paraqitur një historik ishkurtërpër Çamërinë dhe rrjedhjen se çka ka ndodhur
në të vërtetëme popullin shqiptar që ka jetuar në atë pjesë. Pastaj trajtohet zhvillimi i
ngjarjeve gjatë kohës së Lidhjes së Kombeve dhe përpjekjetpër ta zgjidhur apo
ndërkombëtarizuar këtë çështje në kuadër të Lidhjes së Kombeve dhe Organizatëssë
Kombeve të Bashkuara gjatë viteve ’40-ta. Më tutje punimi trajton përpjekjet e
vazhdueshme tëShqipërisëpër ta ndërkombëtarizuar çështjen çame në kuadër të
mekanizmave ndërkombëtarë, siçjanë OKB-ja,Këshilli i Evropës, Bashkimi Evropian dhe
NATO-ja. Në fund të punimit janë paraqitur disa rekomandime se si duhet ardhur deri të
zgjidhja e çështjes çame në bazë të akteve juridike ndërkombëtare që vetë Greqia i ka
nënshkruar dhe është zotuar për t’i respektuar. Pra, realizimi i të drejtave të shqiptarëve
është i bazuar në të gjitha aktet dhe konventat ndërkombëtare.
Çamëria nga viti 1913 deri nëLuftën e Dytë Botërore
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Çamëria si regjion shtrihet nga Butrinti dhe Gryka e lumit Akeron deri në liqenin e Prespësnë
veri, në lindje deri te malet e Pindit dhe në jug deri në Prevezë dhe Gjirin e Artës. Emri Çamëri rrjedh
nga emri i lashtë ilir për lumin Thiamis që përshkonte territorin e fisit të lashtë ilir të Thesprotëve.
Çamët janëpopullsia etnike shqiptare, më së shumti myslimane nga pjesa e Greqisë veriperëndimore
e njohur për grekët si Thesprotia, ndërsapër shqiptarët si Çamëria306.
Duke u bazuar në të drejtën ndërkombëtare, çështja e Çamërisë ka lindur me vendimin e
Konferencës së Londrës të vitit 1913,që e përfshin krahinën e Çamërisë brenda kufijve shtetërorë të
Greqisë. Rrjedhimisht në të gjitha dokumentet zyrtare ndërkombëtare të Lidhjes së Kombeve (para
Luftës së Dytë Botërore) dhe të Kombeve të Bashkuara(pas Luftës së Dytë Botërore), Çamëria
konsiderohet pjesë e shtetit grek dhe popullsia çame quhet minoritet në strukturën e popullsisë
etnike greke307.
Emigrimete popullsisë çame nga Greqia veriore dallohen në tri faza. E para ndodhi gjatë
luftërave Ballkanike 1912-1914, e dyta ka pasuar me nënshkrimin e Konventës turko-greke në
Lozanë në janar 1923 dhe e treta u zhvillua në fund të Luftës sëDytë Botërore në periudhën 1944
deri në mars 1945. Sulmet e para mbi civilët shqiptarëmyslimanë nisën më 23 shkurt 1913, ku u
vranë 73 njerëz në fshatin Përroi i Selanit afër Paramithisëpër të vazhduar pastaj me trysninë mbi
popullatën shqiptare myslimane, duke i detyruar atatë shpërngulen me dhunë në drejtim
tëShqipërisë308.

Figura 1. Harta e Shqipërisë etnike
Me përfundimin e Luftës së Parë Botërore, Qeveria greke edhe pse ishte palë nënshkruese e
shumë Konventave ndërkombëtare, përfshirëkëtu edhe Traktatin e Lidhjes së Kombeve për
respektimin e të drejtave të minoriteteve, vazhdoi me politikëne saj për, shkombëtarizimin e
Çamërisë dhe viseve të tjera etnike shqiptare të përfshira në Greqi. Kështu shteti grek nuk ia njohu
popullsisë shqiptare të drejtat më elementare civile, politike dhe kulturore, si të drejtën për arsimim
306

Vickers Miranda, Çështja çame, ‘Era’, Prishtinë, 2002, f. 13-14
Lisen, Çamëria-në rrugën e zgjidhjes, GEER, Tiranë, 2012, f. 503
308Vickers Miranda, Çështja çame, ‘Era’, Prishtinë, 2002, f. 15-16
307Bashkurti
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në gjuhën amtare, të drejtën e përdorimit të saj publik, të drejtën e trajtimit të njëjtë juridik dhe
praktik nga administrata, respektimin e kombësisë dhe fesë, përdorimin e lirë të pronës private apo
kolektive etj309.
Shqipëria,edhe pse ishte në fazën e ndërtimit si shtet, ajo kishte ngritur çështjen e
Çamërisënë Komisionin e Konferencëssë Paqes në Paris, e cila kërkonte që Greqia jo vetëm që nuk
mund të pretendojë për më shumë territore ndaj Shqipërisë, por do duhej t’i kthejë pas territoret e
marra padrejtësisht nga viti 1913. Pra, ky ishte një kundërveprim diplomatik me dy vlera: së pari për
tëndërkombëtarizuar çështjen çame në aktet ndërkombëtare dhe së dytipër të rritur presionin
politiko-diplomatik mbi Greqinë. Komisioni i cili doli në terren përgatitinjë raport dhe e paraqiti atë
në Këshillin e Lidhjes së Kombeve më 18 prill 1923.Raporti paraqiti një pasqyrë të qartë të situatës
në terren mbi shqiptarët dhe ndikoi pozitivisht tek autoritetet e larta të Këshillit të Lidhjes së
Kombeve ku hodhi baza për një imazh më të mirë për Shqipërinë. Mirëpo, politika greke nuk kishte
ndryshuar edhe mbas qëndrimeve ndërkombëtare të vitit 1923 lidhur me spastrimet etnike të
popullsisë shqiptare myslimane në Çamëri310.
Greqia në vazhdën e angazhimeve për të asimiluar popullsinë shqiptare në Çamëri arriti deri
te nënshkrimi i Konventëssë Lozanës ndërmjet Turqisë dhe Greqisë më 30 janar 1923,e cila kishte
për qëllim shkëmbimin e popullsivesë këtyre dy shteteve,mirëpo ajo këtë e shfrytëzoi për dëbimin
me dhunë të popullsisë shqiptare për në Turqi, ku brenda dy viteve u larguan 35-40 mijë veta duke
asimiluar kështu popullin shqiptar kryesisht në krahinat e Kosturit, Follorinës, Konicës dhe Janinës311.
Greqia me papërgjegjshmërinë dhe arrogancën e vet, si në fakte ashtu edhe në pretendimet
e saj ka shpërfillur dhe injoruarzotimin e vet tëbërë në mars 1926 me deklarimin e saj se procesi
ishkëmbimit të popullsive kishte marrë fund.Ajo vazhdoipa pushim me presione dhe shpërnguljetë
popullsisë shqiptare nga Çamëriaduke mos respektuar Traktatin e Sevrës të 10 gushtit 1920,në të
cilin firmosi dhe u zotua për respektimin e të gjitha të drejtave të popullsisë autoktone shqiptare në
Çamëri312.
Gjatë kësaj kohe Shqipëria u fut në një situatë shumë komplekse të brendshme dhe
ndërkombëtareNga fundi i vitit 1923 dhe gjatë vitit 1924, ndodhen edhe vrasje të rënda politike me
ndikim kombëtar e ndërkombëtar.Këtë situatë,Greqia diti ta shfrytëzojë duke forcuar ndikimin e saj
në trojet shqiptare të okupuara313.
Në vazhdën e represionit ndaj popullit shqiptar në Çamëri, Greqia ndërmori një hap tjetër shumë të
rëndësishëm, reformën agrare, e cila ishte një pretekst tjetër për konfiskimin dhe shpronësimin
arbitrar të tokave dhe pasurive të tjera tëpatundshme të shqiptarëve. Duke i lënëkështu pa mjete
jetese çamët dhe të ndodhur përballë dhunës së forcave të rendit, te shqiptarët u ushqye psikoza e
shpërnguljes që do të reduktonte ndjeshëm popullsinë shqiptare edhe pas vitit 1924314.
Gjatë viteve 1930-ta vërehet një pakësim i agresivitetit të dhunës mbi shqiptarët, mirëpo
ishin koniukturat jo të favorshme për Greqinë dhe protestat e shpeshta të popullsisëçame në
vendlindje dhe emigracion, të shtypit dhe të qeverisësë Tiranës në Lidhjen e Kombeve, ato që
shmangen format më të dukshme të dhunës. Çështja e pronave që iu shpronësuan shqiptarëve
përmes reformës agrare, realisht nuk gjeti zgjidhje, kurse dhjetëshkollat shqipe, që u hapen në vitet
1936-1939, mbetën formale dhe pa rezultate në të mirë të nxënësve shqiptarë që vijuan mësimin
aty315.

309Verli

Marenglen, Shqipëria dhe Kosova-Historia e një aspirate, Botimpex, Tiranë, 2007, f. 295
Lisen, Çamëria-në rrugën e zgjidhjes, GEER, Tiranë, 2012, f. 257
311Verli Marenglen, Shqipëria dhe Kosova-Historia e një aspirate, Botimpex, Tiranë, 2007, f. 296
312Rexha Syrja, Çamëria kërkon drejtësi, Arbëria, 2009, f. 190
313Bashkurti Lisen, Çamëria-në rrugën e zgjidhjes, GEER, Tiranë, 2012, f. 261
314Verli Marenglen, Shqipëria dhe Kosova-Historia e një aspirate, Botimpex, Tiranë, 2007, f. 296
315Ibid, f. 300
310Bashkurti
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Për Shqipërinë dhe shqiptarët Lidhja e Kombeve pat luajtur dy role historike: së pari ishte njohja që
iu bë Shqipërisë kolektivisht si shtet i së drejtës ndërkombëtare dhe së dyti,ajo shpëtoi integritetin
territorial të shtetit të sapoformuar dhe të rrezikuar shqiptar316.
Çamëria gjatë dhe pas luftës së dytë botërore
Në kohën kur bota gjendej në prag të Luftës së Dytë Botërore, Shqipëria dhe në veçanti
Çamëria u bënë “sandviç” nën presionin e dy fuqive, Greqisë në njërën anë, dhe Italisë fashiste në
anën tjetër. Më 28 tetor 1940 filloi lufta italo-greke dhe çamet në këtë kohë ishin në rrezik të
dyanshëm. Në rrethinën e Gumenicës në vitet 1940-1941 u masakruan më shumë se 500 veta.
Gumenica dhe Paramithia e paguan më së shumti.Autoritetet greke të tërbuara grabiten çdo gjë
edhe në fshatrat Varfanji, Grikohori dhe Salica. Ngjarje të tilla vazhduan deri në vitin 1944 kur bandat
e Napoleon Zerves sulmuan pabesisht qytetin e Paramithise, mirëpo pa pasur mundësi që të hyjnë
në këtë qytet. Statistikat tregojnë se në vitet 1940-1945 në Çamëri janë masakruar 3246 shqiptarë
dhe kështu të ndara: Filati 1286 veta, Paramithia 672 veta, Margëlliqi e Parga 629 veta, Gumenica
722 veta317.
Në pranverën e vitit 1945 forcat nacionaliste greke të udhëhequra nga koloneli Napoleon Zerva,
serish sulmuan dhe arritën të depërtojnë në Çamëri, ku kryen shumë masakra ndaj popullsisë çame
dhe i dëbuan ata nga vatrat e tyre.Rreth 25 mijë çamet e fundit që kishin mbetur atje, kaluan në
Shqipëri. Çamët e vendosur në Shqipëri dhe diasporë gjatë viteve 1940-ta asnjëherë nuk pushuan
për ta bërë të njohur çështjen e tyre në organizmat ndërkombëtar si Këshilli i Sigurimit, Asambleja e
OKB-së dhe Karta e Atlantikut, mirëpo kurrë nuk gjetën përkrahjen për t’i realizuar të drejtat e tyre.
Tragjedia çame u ekspozua edhe nga Qeveria shqiptare në arenën ndërkombëtare gjatë viteve 194546, mirëpo pozita e dobët e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, pastaj vendosja e Shqipërisë dhe
Greqisë në anët e kundërta të perdes së hekurt, e cila u krijua gjatë Luftës së Ftohtë ndërmjet dy
blloqeve, u pamundësoi çamëve rikthimin në trojet e tyre apo kompensimin e pronave të tyre318.
Pas Luftës së Dytë Botërore ishin dy gjëra që penguan zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet
Shqipërisë dhe Greqisë, bllokimi për anëtarësim të Shqipërisë në OKB nga vitit 1949-1955 dhe Ligji i
Luftës i nxjerrë nga Greqia,i cili bllokonte çdo proces të mundshëm bisedimesh dypalëshe për gjetjen
e një zgjidhje paqësore dhe të pranueshme për të dyja palët e interesuara319. Qeveria e re komuniste
e pasluftës në Shqipëri, çështjen çame e çoi në Konferencën e Paqes së Parisit (1946) për të kërkuar
riatdhesimin e çamëve dhe kthimin e pasurive të tyre. Ndonëse kërkesa nuk u përmbush kurrë,
Asambleja e OKB-se në Nju Jork e njohu krizën humanitare që përballonin refugjatët, me ç’rast
Shqipëria,nga shtatori 1945 deri në prill 1947 mori gjithsej 26 milionë dollarë mallra të ndryshme nga
programi i ndihmës i OKB-së (UNRRA). Dihet se pas vitit 1947 Shqipëria dhe Greqia hynë në dy fusha
të ndara politike dhe çështja çame qëndroi e fashitur deri në shembjen e komunizmit në Shqipëri në
fillim të viteve 1990-ta320.
Greqia në vitin 1970 shpalli amnistinë për riatdhesimin e të gjithë grekëve që bashkëpunuan
me nazistët gjatë Luftës së Dytë Botërore, mirëpo diçka e tillë nuk u bë edhe për t’i riatdhesuar
çamët që u përzunë nga trojet e tyre nën arsyetimin si “bashkëpunëtorë të nazizmit”. Amnistia greke
në fakt ishte shprehje e nxjerrjes së ligjeve mbi bazë të diferencuar etnike.Ajo dëshmoi se nuk ishte
në thelb qëndrimi politik i disa çamëve gjatë Luftës së Dytë Botërore, por para se gjithash çështja e
shtetësisë, pronës, e pasurisë së tyre që mbante peng Ligjin e Luftës me Shqipërinë321.

316

Bashkurti Lisen, Çamëria-në rrugën e zgjidhjes, GEER, Tiranë, 2012, f. 282
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Syrja, Çamëria kërkon drejtësi, Arbëria, 2009, f. 240
Marenglen, Shqipëria dhe Kosova-Historia e një aspirate, Botimpex, Tiranë, 2007, f. 305-306
319Bashkurti Lisen, Çamëria-në rrugën e zgjidhjes, GEER, Tiranë, 2012, f. 478
320Vickers Miranda, Çështja çame, Era, Prishtinë, 2002, f. 26-28
321Bashkurti Lisen, Çamëria-në rrugën e zgjidhjes, GEER, Tiranë, 2012, f. 509
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Ndërkombëtarizimi içështjes çame pas viteve 1990
Përpjekja e parë për zgjidhjen e çështjes çame erdhi rastësisht më 13 janar 1991 në Tiranë
gjatë një takimi që kishte udhëheqësi i fundit komunist, Ramiz Alia, me kryeministrin grek Micotaqis,
i cili paraqiti dy kërkesa themelore: vendosjen e një kleriku grek në krye të KOASH dhe rikthimin në
Shqipëri të minoritetit grek që kishin kaluar ilegalisht kufirin.Ramiz Alianë këtë rast iu përgjigj
Micotaqisit: po për kthimin e çamëve, ç’do të bëjmë, kur ne kemi shumë kërkesa nga familjet çame
që duan të kthehen në tokat e tyre, por atyre nuk iu jepet vizë. Ishin pra këto fjalët e para të
ndërruara në nivel krerësh të shteteve për këtë çështje shumë të ndjeshme322.
Si rezultat i pluralizmit në Shqipëri,në janar 1991, u krijua Shoqëria Politike Atdhetare
“Çamëria”, si vazhduese e përpjekjeve dhe aspiratave të popullatës martire të Çamërisë. Po ashtu,
në vitin 1995 gjatë një takimi të nivelit të lartë dypalësh midis ministrave të punëve të jashtme të të
dy vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë, Serreqi dhe Papulias, ky i fundit ka thënë se kërkesat e çamëve
duhej të shqyrtoheshin nga një komision dypalësh, ku nga kuadri i ekzekutivit, problemi i Çamërisë
dhe i çamëve kaloi edhe në diplomacinë parlamentare midis dy vendeve323.
Çështja çame u diskutua edhe në Athinë në vitin 1999 gjatë një vizite që bëri kryeministri i
asaj kohe Ilir Meta, edhe pse nuk ishte në agjendën e diskutimeve çështja çame me homologun e tij
Kostas Simitis. Simitis tha që qeveria greke e mendonte çështjen çame një kaptine të mbyllur,
mirëpo Meta ia ktheu duke thënë se Qeveria greke çështjen e pronave të çamëve dhe të drejtat e
tjera që u takojnë atyre duhet t’i zgjidh në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare që Greqia ka
nënshkruar324.
Po ashtu, në Mbledhjen e Mijëvjeçarittë Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të
Bashkuara në shtator 2000, Meidani tërthorazi e kritikoi Greqinë për mbajtjen e një gjendje lufte
ligjore me Shqipërinë. Meidani tha: a mund të arrijmë tenjë përcaktim i pranueshëm i qeverisjes së
mirë,deri sa anëtarëtë Kombeve të Bashkuara mbajnë ‘de juro’një gjendje lufte me anëtarë
tjerë.Sigurisht që jo. Ai tha se autoritetet shqiptare këtë çështje e duan ligjërisht të mbyllur dhe tha
se kjo çështje është dashur tëzgjidhet gjatë negociatave të Greqisë për anëtarësim në Bashkimin
Evropian, pra kjo është një çështje që duhet të qartësohet në interes të marrëdhënieve shqiptarogreke325.
Një vend anëtar i NATO-s siç është Greqia,e cila kërcënon diplomatikisht dhe mban në fuqi
një ligj lufte në dëm të Shqipërisë dhe Çamërisë. Kjo ndodh edhe sepse BE-ja dhe NATO-ja nuk janë
ndalur si duhet me Greqinë me gjithë elementët neonazistë në Parlamentin grek dhe thirrjet e tyre
për luftë kundër Shqipërisë. Shqipëria nuk kërkoi ndryshime territoresh, por vetëm të drejtën e
njohjes së çështjes çame, të drejtën e pronësisë së çamëve. Grekët kanë ende oreks për territor
shqiptar dhe këtu mund të përmendim edhe piketat greke në territorin shqiptar me Varrezat Greke
në Jug të Shqipërisë apo dhe miljet detare në det të hapur që i përket Shqipërisë326.
Qëndrimet greke dhe disa aspekte të legjislacionit të Greqisë shkelin dukshëm nenet e akteve
më të rëndësishme ndërkombëtaretë pranuara dhe nënshkruara nga Greqia dhe të jetë kaq
armiqësore ndaj popullit çam. Në vijim po i paraqes disa nga nenet dhe aktet juridike
ndërkombëtare që nuk respektohen nga Qeveria greke:
• Karta e Kombeve të Bashkuara, Neni 2 (4), “Mbi ndalimin e kërcënimit ose të përdorimit të
forcës kundrejt integritetit territorial apo pavarësisë politike të çdo shteti”.
• Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut “(Neni 18, Liria e fesë; Neni 19, Liria e
Shprehjes)
• Konventa Ndërkombëtarepër të drejtat politike dhe qytetare (Neni 18, Liria e fesë:Neni 19
Liria e Shprehjes).
322https://www.shqiperia.com/100-vitet-e-problemit-cam-.11293/
323Bashkurti
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325Vickers Miranda, Çështja çame, ‘Era’, Prishtinë, 2002, f. 34
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Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe liritë themelore (Neni 9,Liria e
fesë;Neni 10, Liria e Shprehjes).
• Parimet e përgjithshme të Kartëssë Kombeve të Bashkuara;
• Parimet e normat juridike ndërkombëtare mbi të drejtën ndërkombëtare private për pronat;
• Parimet, normat dhe rregullat ndërkombëtaretë pranuara përgjithësisht për të drejtën
qytetare të vijimit të nënshtetësisë së trashëguar327.
Nuk ka një term të definuar nga OKB-ja për minoritetet,mirëpo ekziston ky përkufizim si i
përgjithshëm: “Minoriteti është një grup numerikisht më i vogël se pjesa tjetër e popullsisësë shtetit,
në pozitë jo dominuese, pjesëtarët e të cilit duke qenë shtetas të shtetit kanë karakteristika etnike,
fetare, gjuhësore të ndryshme nga ato të pjesës tjetër të popullsisë dhe tregojnë shprehimisht një
fryme solidariteti për të ruajtur kulturën e tyre, traditat e tyre, fenë e gjuhën e tyre”328.
Termi “minoritet kombëtar” figuron ne titullin dhe në nenin 3 të “Konventës Kuadër për
Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare” të miratuar nga Këshilli i Evropës në vitin 1994. Ky nen është i
formuluar: “Çdo person që i përket një pakicë kombëtare do të ketë të drejtën që të zgjidhe lirisht
për t’u trajtuar apo jo si i tillë dhe nuk do të ketë asnjë disavantazh nga kjo zgjedhje, apo nga
ushtrimi itë drejtave që lidhen me këtë zgjedhje”329.
Kërkesat e paraqitura nga Shoqata Politike Çamëria përballë të gjitha delegacioneve
pjesëmarrëse në konferencën e OSBE në Stamboll në nëntor 1999 janë:
• Respektimi itë drejtave njerëzorebazë nga ana e shtetit grek.
• Njohja e rikthimit të pasurive të çamëve dhe të drejtave te tjera që rrjedhin prej saj.Këto
pasuri kanë qenë grabitur me forcë nga shteti grek.
• Njohja e të drejtëssë popullsisë çame për t’u rikthyer në trojet e veta autoktone.
• Njohja dhe mbrojtja e problemit çam nga komuniteti ndërkombëtar.
• Të drejtat e barabarta me ato që gëzon minoriteti grek në Shqipëri330.
Greqia edhe pse palë nënshkruese e Paktit Ndërkombëtarpër të Drejtat Civile dhe Politike (1966)
ka bërë shkelje dhe mosrespektim të këtij akti juridik ndërkombëtar për mbrojtjen e minoriteteve, i
cili në nenin 27 thotë: Në shtetet ku ka pakica etnike,fetare ose gjuhësore, personat që u përkasin
këtyre pakicave nuk mund të privohen nga e drejta që të kenë, së bashku me pjesëtarët e tjerë të
grupit, jetën e veçantë kulturore, të predikojnë dhe praktikojnë fenë e tyre ose të përdorin gjuhën e
tyre331.
Çështja çame do të duhej zgjidhur edhe në bazë të këtyre akteve juridike ndërkombëtareqë e
favorizojnë zgjidhjen e çështjes çame.
Në nenin 1, pika 2, të Kartës së Kombeve të Bashkuara shkruhet se një prej objektivave kryesore
të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është: “Të zhvillojë marrëdhënie miqësore midis kombeve,
bazuar në respektimin e të drejtave të barabarta dhe të vetëvendosjes së popujve”. Në aktin më të
lartë juridik ndërkombëtar, sikurse është Karta e Kombeve të Bashkuara, është sanksionuar Parimi i
Vetëvendosjes së Popujve. Parashihet që shteti të përputhet me kombin, ngase kombi është shoqëri
natyrore e njerëzve me territor, origjinë, zakone dhe gjuhë të përbashkët, që formojnë një bashkësi
jetësore dhe koshiencën sociale.
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së i ka kushtuar të drejtës së vetëvendosjes shumë hapësirë në
rezolutat e saj. Po i pasqyrojmë vetëm disa nga to:
• Rezoluta nr. 637 (VII), e miratuar më 16. 12. 1952, shkruan: “E drejta e vetëvendosjes së
popujve dhe të kombeve është parakusht për respektimin e plotë të të drejtave dhe të lirive
të njeriut”;
327Bashkurti
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Rezoluta nr. 1514 (XV), apo Rezoluta e Dekolonizimit, e miratuar më 14. 12. 1960, në nenin 1
të saj, shkruan: “Integrimi i një territori etnik duhet të jetë rezultat i shprehjes së vullnetit të
lirë të popujve të atij territori”;
• Rezoluta nr. 1815 (XVII), e miratuar më 18. 12. 1962 (në paragrafin 1, pika e) thotë: “E drejta
e vetëvendosjes është një ndër parimet bazë të së drejtës ndërkombëtare, mbi të cilën
duhet të mbështetet patjetër edhe politika e koekzistencës aktive paqësore”;
• Rezoluta nr. 1956 (XVIII), e miratuar më 12. 12. 1963, dhe Rezoluta nr. 2105 (XX), e miratuar
më 20. 12. 1965, e rikonfirmojnë dhe e riafirmojnë Rezolutën e Dekolonizimit nr. 1514 (XV),
të 14 dhjetorit të vitit 1960, dhe thuhet kështu: “Janë thirrur të gjitha shtetet të sigurojnë
ndihmën morale dhe materiale për lëvizjet çlirimtare”. Neni 10 i Rezolutës nr. 2105 (XX) e
njeh legjitimitetin e luftës së popujve që janë nën zgjedhën koloniale, me qëllim të ushtrimit
të së drejtës së vetëvendosjes dhe të pavarësisë, si dhe i fton të gjitha shtetet që të
sigurojnë asistencë morale dhe materiale për të gjitha lëvizjet kombëtare çlirimtare në
territoret koloniale;
• Rezoluta nr. 2625 (XXV), e miratuar më 24. 12. 1970, në pikën 5 të saj thotë: “Krijimi i
shteteve të pavarura e sovrane dhe bashkimi i tyre i lirë me ndonjë shtet tjetër të pavarur
varet nga vendimi i miratuar politik i atij populli, që mbështetjen e ka në realizimin e së
drejtës së vetëvendosjes. Prandaj, çfarëdo forme tjetër shtetërore që i imponohet me forcë,
duke e sjellë kësisoj në pozitë të pabarabartë dhe të varur, përbën shkelje flagrante të
vetëvendosjes dhe të të drejtave të barabarta të atij populli”;
• Në Rezolutën nr. 44/147, të Mbledhjes 82 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së (1992)
dhe në Rezolutën nr. 48/93, të Mbledhjes 83 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së
(1993), thuhet se të gjithë popujt e kanë të drejtën që lirisht dhe pa ndërhyrje të jashtme ta
përcaktojnë statusin e tyre politik dhe të shkojnë përpara në zhvillimin e tyre ekonomik,
social, kulturor. Çdo shtet e ka për detyrë ta respektojë të drejtën e vetëvendosjes në
përputhje me përcaktimet e Kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB).
Që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore e deri në ditët e sotme të rendit juridik pozitiv
ndërkombëtar dhe të së drejtës ndërkombëtare, e drejta e vetëvendosjes, si postulat politik dhe si
standard juridik ndërkombëtar, ekskluzivisht është zbatuar ndaj vendeve dhe popujve të kolonizuar
të Afrikës, të Azisë dhe të Amerikës Latine, por jo edhe për popullin shqiptar332.

Përfundime
Nga ajo që vërejtëm gjatë bërjes së këtij punimi është se çështja çame nuk i përket
vetëm diplomacisë shqiptare të Tiranës, por ajo është çështje e gjithë faktorit shqiptar dhe
ndërkombëtar. Pra, meqë jemi në kohën e globalizimit, për çështjen çame duhet lobuar të
gjithë shqiptarët kudo që janë, duke përdorur paralel të dy mjetet: diplomatike dhe juridike
për ta shtruar si zgjidhje pranë institucioneve ndërkombëtare si OKB, Bashkimi Evropian,
OSBE, NATO, si dhe në kongresin amerikan. Shqipëria si anëtare e shumicës së organizatave
ndërkombëtare të cekura më lart, duhet angazhuarmë së shumti, poredhe Kosova po ashtu
duhettë lobojëpër çështjen çame në vendet mike të saj.Zgjidhja është dhe duhet të bëhet në
kuadër të rendit juridik ndërkombëtar. Pra, duhet përdorur standardet e BE-së mbi këtë
çështje, për pakicat kombëtare brenda shteteve, sepse kjo çështje duhet ta prekëvetë
Bashkimin Evropian dhe të mendojë se sa shumë duhet të përparojnë çështjet e pakicave
kombëtare në Ballkan. Nga kjo shihet qartë se ka shtete në kuadër të Bashkimit Evropian që
ende jetojnë me mendësinë e kohërave otomane, enë anën tjetër vetë Bashkimi Evropian
promovon ‘vlera’ të respektimit të të drejtave të njeriut.
332
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Quality of service in computer networking
Vehbi Ramaj,
University”Hasan Prishtina” Economic
Faculty,Prishtinë, Kosovë
vehbiramaj@yahoo.com
Abstract
From the perspectives of users of the Internet, service quality can be determined based on
their expectations and programs that are being used. Interactive applications or those in real-time
judged by the ability to send and receive data so that users do not investigate any issue problem, but
others users who use only Web and transfer the files have less such requests.
The application or user quality depends experiencing network devices with data packets must
go through them. Low-speed links cause delays. Overloading the router can cause delays of loss of
data. Well Service quality has to do with management of network resources to ensure that data are
sent to the satisfaction as satisfying the requirements of applications.
Network planning and engineering the traffic are ways so as to ensure that sufficient
capacity of the network and the resources are there to support the users and traffic on the network,
it is placed in such a way that It will do best through the resources available to provide an expected
Quality Service.
Key words: Quality, service, networks, computer
Abstrakt
Cilësia e Shërbimit (Quality of Service – QoS) është një term që ka disa kuptime. Zakonisht
përshkruan një grup të kërkesave të shërbimit që duhet të plotësohen nga rrjeti. Cilësia e Shërbimit
në rrjet është përshtypja që përdoruesi apo aplikacioni ka marrë nga rrjeti. Trafiku i rrjetit shumë i
ndryshëm ka kërkesat e tij për bandwidth, vonesa dhe humbjet e paketeve. Shumë aplikacione të
reja kërkojnë sigurim resursesh për të punuar siç duhet, në anën tjetër varësisht nga ajo se për çka
përdoret Interneti, kërkesat e konsumatorëve krijojnë një nevojë të domosdoshme për ofruesit e
shërbimeve të ofrojnë nivele të ndryshme të shërbimeve në Internet. Kjo do të thotë se rrjeti do t’i
trajtoj disa pako ndryshe nga tjerat. Rrjeti që ofron nivele të ndryshme të shërbimit mbështet
Cilësinë e Shërbimit.
Prandaj, për të ofruar cilësi të shërbimit, çështja e parë është sigurimi i resursit dhe çështja e
dytë është diferencimi i shërbimeve. Aftësia e rrjetit për t’i ofruar këto dy çështje njihet si Cilësia e
Shërbimit në rrjet.
Interneti aktual ofron shërbimin “Best-Effort”, i cili nuk ofron ndonjë formë të sigurimit të
resursit për rrjedhat e trafikut. Për të adresuar çështjen e alokimit të resursit dy arkitektura janë
zhvilluar. Këto dy teknologji janë: Shërbimet e Integruara dhe Shërbimet e Diferencuara. Shërbimet e
Integruara ofrojnë sigurim resursesh përmes rezervimit të resursit për rrjedha individuale. Shërbimet
e Diferencuara përdorin kombinimin e kontrollave, sigurimin dhe prioritetizimin e trafikut për të
ofruar nivele të ndryshme të shërbimit.
Problem pas alokimit të resursit është optimizimi i performancës. Optimizimi i performancës
së rrjetit kërkon aftësitë dhe veglat për menaxhim të performancës. Menaxhimi i performancës së
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rrjetit kërkon domosdoshmërisht kontrollimin e shtigjeve që rrjedha e trafikut përshkon. Zgjedhja
më e mirë e mundshme për këtë është Multi-protokolli me Komutim të Etiketës (Multiprotocol Label
Switching – MPLS).
Optimizimi i performancës së rrjetit përmes sigurisë efikase dhe kontrollit më të mirë të
rrjedhave të trafikut njihet si Inxhinieri Trafiku. Inxhinierimi i trafikut përdor algoritme të rrugëpërzgjedhjes për t’i rregulluar rrjedhat e trafikut në mënyrë që të maksimalizojë efikasitetin e rrjetit.
MPLS dhe inxhinierimi i trafikut adresojnë çështjet e sigurimit të bandwidth-it dhe optimizimin e
performancës në Internet.
Ofruesit e shërbimeve janë të pajisur me një sërë veglash të kombinuara nga MPLS dhe
Inxhinieria e trafikut, për të bërë përdorimin më të mirë të mundshëm të resurseve në dispozicion
dhe të menaxhojnë performancën e rrjetit të tyre, pra, të ofrojnë më shumë shërbime për
konsumatorët me më pak kosto.

1.Hyrje
Jeta e njerëzve sot po bëhet çdo ditë e më e mirë, por më këtë edhe kërkesat e
ankesat e tyre po shtohen. Kjo duket të jetë edhe çështja për përdoruesit e Internetit. Në të
kaluarën, qasja me Dial-Up dukej si një arritje shumë e lartë në rrjetin kompjuterik, që
mundësonte shkëmbimin e e-mail-eve dhe transferin e file-ave, ngadal por sigurt.
Sot, kërkesat janë për më shumë Bandwidth, trafik të audio/video-ve të sigurt në
kohë-reale dhe përdoruesit ankohen nëse lojërat e tyre Online bllokohen qoftë edhe për një
moment të vetëm.
Nga këndvështirmi i përdoruesit të Internetit, Cilësia e Shërbimit mund të
përcaktohet bazuar në pritjet e tyre dhe programet që janë duke i përdorur.
Aplikacionet interaktive apo në ato në kohë-reale gjykohen sipas aftësisë për të
dërguar dhe pranuar të dhënat në atë mënyrë që përdoruesit mos të hetojnë ndonjë
çështje problemi, por të tjerët përdorues që përdorin vetëm Web-in dhe transferte
të file-ave kanë më pak kërkesa të tilla.
Perceptimi i njerëzve se si aplikaconet përdorin Internetin mund të kategorizohen sipas
mënyrës që pakot me Internet Protocol (IP) dërgohen. Ne mund të masim mënyrat e sjelljes
siç janë:
• Vonesat - Delay
• Variacionet në vonesa – Jitter
• Norma e dërgesës – Throughput
• Humbja e paketws - Packet Loss
Secila nga këto ka efekt të ndryshëm në aplikacione të ndryshme.
Cilësia që aplikacioni apo përdoruesi përjeton varet nga pajisjet e rrjetit që pakot me të
dhëna duhet patjetër të kalojnë nëpër to. Linqet me shpejtësi të ulët shkaktojnë vonesa.
Mbingarkesat në router mund të shkaktojnë vonesa e humbje të të dhënave. Cilësia e
Shërbimit pra ka të bëjë me menaxhimin e resurseve të rrjetit për të siguruar që të dhënat
dërgohen në mënyrë të pranueshme ashtu që përmbushin kërkesat e aplikacioneve.
Matja dhe Monitorimi i nivelit të shërbimit që ofron rrjeti është një menyrë e rëndësishme
të kuptojmë Cilësinë e Shërbimit dhe të sigurojmë që nevojat dhe pritjet e përdoruesëve
përmbushen. Duke regjistruar dhe raportuar sjelljen e rrjetit, është e mundur të
grumbullojmë informata që mund të përdoren për të rregulluar dhe optimizuar si përvojën e
përdoruesit gjithashtu edhe resurset e rrjetit.
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Planifikimi i rrjetit dhe inxhinierimi i trafikut janë mënyrat për të sigurar që kapacitet i
mjaftueshëm i rrjetit dhe resurseve janë aty për të mbështetur përdoruesit dhe trafiku në
rrjet është vendosur në atë mënyrë që të bëj më të mirën përmes resurseve në dispozicion
për të ofruar një Cilësi të Shërbimit të pritur.
2. Arkitektura themelore dhe mënyrat e implementimit
2.1.Problemet aktuale në internet
Për shumë vite Interneti u përdor nga shkencëtarët për kërkime dhe për të shkëmbyer informacione
mes vete. Remote access, File transfer, e-mail ishin aplikacionet më të përdorura dhe për këto
modeli Datagram ishte i mjaftueshëm. Në këtë model secila paketë e të dhënave shtyhet drejt
destinacionit në mënyrë individuale. WWW (World Wide Web) e ka ndryshuar Internetin.
Aplikacionet e reja si video-konferencat, kërkimet në Web, mediat elektronike, po zhvillohen me një
shpejtësi jashtëzakonisht të madhe. Suksesi fenomenal i Internetit ka sjellur edhe sfidat e reja. Një
nga këto është sigurimi i performancës dhe tjetra diferencimi i shërbimeve. Aftësia për të siguruar
resurset dhe diferencuar shërbimet në rrjet njihet si: Cilësi e Shërbimit në rrjet. Sigurimi i resurseve
është një problem i madh për shumë aplikacione që ta arrijnë dhe Interneti bëhet rrjet që ofron
shumë shërbime vetëm kur të arrihen shërbimet e diferencuara. Implementimi i këtyre mundësive
në Internet ka qenë një nga sfidat më të mëdha që kërkonte prekjen e të gjitha aspekteve e
teknologjive të Internetit dhe ndryshime në arkitekturën bazë të Internetit.
Janë zhvilluar një numër teknologjishë ku arkitekturat dhe mekanizmat e zhvilluara në këto
teknologji adresojnë dy çështje kyqe :
Alokimin e Resurseve
Optimizimin e Performancës
Shërbimet e Integruara dhe Shërbimet e Diferencuara janë dy nga arkitekturat për alokim të
resurseve. Modelet e reja të shërbimeve që propozohen aty mundësojnë sigurimin e resurseve dhe
diferencimin e shërbimeve për trafikun e të dhënave dhe përdoruesit. Multi-protokoli me komutim
të Etiketës (Multiprotocol Label Switching - MPLS) dhe Inxhinierim Trafiku (Traffic Engineering) në
anën tjetër u mundësojnë ofruesëve të shërbimeve një set të veglave për të sigurar bandwidth dhe
për të optimizuar performancën; pa këto do të ishte e vështirë të sigurohej Cilësi e Shërbimit në
shkallë të lartë dhe me çmim të arsyeshëm.
2.2. Alokimi i resurseve

Shumë probleme në Internet sot lindin pikërisht nga pamundësia e alokimit të resurseve ku ka rënie
apo shkaktohen vonesa në trafikun e të dhënave. Interneti sot nuk ka ndonjë mënyrë aktive të
alokimit të resurseve. Paketet trajtohen në mënyrë të njejtë, First-come, First-Served (FCFS).
Interneti sot mbështet në TCP(Transmission Control Protocol) në Host që të detektojë bllokimet në
rrjet. Alokimi i resurseve bazuar në TCP kërkon që të gjitha aplikacionet të përdorin skemën e njëjtë
të kontrollit të bllokimeve, por shumë aplikacionë të bazuara në UDP nuk e mbështesin kontrollin
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përmes TCP-së, sidomos aplikacionet në kohë-reale. Shërbimi që Interneti aktual ofron njihet si
Arritja më e mirë (Best-Effort). Ky shërbim paraqet shërbimin më të thjeshtë që rrjeti mund të
ofrojë: nuk paraqet ndonjë alokim të resurseve për trafikun e të dhënave. Kur ndodh ndonjë bllokim,
të dhënat dalin nga radhët e stërmbushura. Derisa rrjeti i trajton të gjitha të dhënat njësoj, çfarëdo e
dhëne mund të goditet nga bllokimi.
Shërbimet e Integruara dhe Shërbimet e Diferencuara paraqesin dy zgjidhje për problemin e
mësipërm, dhe të dyja arkitekturat paraqesin numër konceptesh që janë me rëndësi për të sigurar
Cilësi të Shërbimit.
Optimizimi i performances
Kur janë vendosur arkitekturat dhe shërbimet e alokimit të resurseve, optimizimi i
përformancës është çështja e radhës. Do të thotë: organizimi i resurseve në rrjet në mënyrë sa më
efektive duke maksimalizuar gjasën e dërgesës dhe duke minimalizuar shpenzimet për këtë.
Lidhja në mes optimizimit të perfomancës dhe Cilësisë së Shërbimit mund të duket më pak si lidhje
direkte nëse krahasohet me alokimin e resurseve. Sidoqoftë, optimizimi i performancës është me
rëndësi në vendosjen e Cilësisë së Shërbimeve. Implementimi i Cilësisë së Shërbimit shkon shumë
më larg se sa shtimi i mekanizmave siç janë:
Kontroll trafiku (Traffic policing)
Klasifikim (Classification)
Planifikim/Aranzhim (Scheduling)

3. Cilësia e shërbimit në rrjet bazuar në IP

Edhe pse ka disa teknologji që ndihmojnë në ndërtimin e shërbimeve të bazuara në IP, ato
teknologji mund të mos jenë në gjendje të plotësojnë kërkesat e klientëve. Disa klientë mund të
kenë kërkesa shtesë si bandwidth të garantuar, siguri, etj. Me zhvillimin e vrullshëm të aplikacioneve
moderne B2B, e-commerce, video-on-demand, voice over IP - kërkesat e listuara janë të
rëndësishme, ngase aplikacionet si VoIP janë të ndjeshme ndaj variacioneve në vonesa.
Vonesa (Delay) - është koha që kërkon rrjeti për të dërguar një pako prej burimit në destinim.
Për ndryshim nga aplikacionet tradicionale që bazoheshin në best-effort shërbime, VoIP aplikacionet
kanë kërkesa strikte për vonesa. Paketet në këto aplikacione duhet të dërgohen nga burimi në
destinim me një vonesë të përcaktuar prej 150 milisekondave. Video-apliacionet siç janë: videokonferencat dhe VOD, kanë kërkesa edhe për bandwidth.
Privatësia dhe siguria e të dhënave janë shqetësim i veçantë i klientëve siç janë: bankat dhe
kompanitë e sigurimeve. Privatësia do të thotë që në ato të dhëna nuk mund të qasen të tjerët,
ndërsa siguria do të thotë që edhe nëse rrjeti është jo i sigurt dhe në paketet që transportojnë të
dhënat mund të ketë qasje, përmbajtja e pakove duhet të jetë e siguruar dhe pa rrezik.
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3.1. Parametrat matëse të performancës së rrjetit
Kualiteti i garantuar i shërbimeve që ofron rrjeti matet përmes performancës së rrjetit. Disa nga
matësit e performancës së rrjetit janë:
Gjerësia e Brezit (Bandwidth)
Vonesa e Paketës (Packet Delay)
Variacioni i Vonesës (Jitter)
Humbja e të dhënave (Data Loss)
Gjerësia e Brezit (Bandwidth) – është term që përdoret për të përshkruar throughput-in e një
mediumi, protokoli apo lidhjeje. Ai përcakton madhesinë e tubit që kërkohet nga aplikacioni për të
komunikuar në rrjet. Një aplikacion që kërkon bandwidth të garantuar, do që rrjeti të ndajë në
veçanti një bandwidth miminum për të në secilin link përmes së cilëve të dhënat transferohen nëpër
rrjet. Varësisht nga tipi i rrjetit, Garantimi i bandwidth-it mund të bëhet në shtresën IP ( IP Layer)
ose Shtresën e Lidhjes së të dhënave (Data-Link layer) .
Vonesa e paketës (Packet Delay) – konsiston nga: Serializimi apo Vonesa e Dërgimit, Vonesa e
Përhapjes dhe Vonesa e Ndërrimit.
Serializmi apo Vonesa e Dërgimit – Koha e pajisjes për të dërguar pakon. Kjo varet nga madhësia e
pakos dhe bandwidth-it të linkut. Një pako me 64 byte, në një linjë me 4 Mbps, merr 128 ms për tu
transmtuar, ndërsa një pako me 64 byte, në një linjë me 128 Kbps merr 4 ms për tu transmetuar.
Vonesa e përhapjes – Koha që nevojitet për një bit të dërgohet nga dërguesi dhe të pranohet nga
pranuesi. Kjo varet nga mjeti dhe distanca, është i pavarur nga bandwidth-i.
Vonesa e Ndërrimit – koha që nevojitet për një pajisje të filloj shpërndarjen e një pakoje pasi ka
pranuar atë. Kjo varet nga statusi i rrjetit dhe numri i pakove në pritje.
Variacioni i vonesës (Jitter) - End-to-end vonesa për një pako që i përket një rrjedhe është
shumë e të gjitha vonesave që ndodhin në çdo hop. Jo të gjitha pakot në rrjedhë provojnë të njejtën
vonesë, varet nga vonesa e rastit që ndodh në çdo hop në rrjet. Nëse rrjeti është i bllokuar, rradhët
do të ndërtohen në çdo hop dhe kjo shton vonesën end-to-end. Ky variacion në vonesë quhet jitter.
Humbja e të dhënave (Data Loss) - tregon numrin e pakove që janë humbur në rrjet gjatë
shpërndarjes. Humbja mund të ndodh për shkak të një korruptimi në mjetin shpërndarës, ose pakot
mund të bien në një pikë mbushjeje si pasojë e mos paturit vend për bufferim, interface për hyrje
apo dalje. Humbjet e pakove si pasojë e rënieve duhet të jenë të rralla për një rrjet mirë të
disenjuar. Humbja e pakove si pasojë e një pajisje me të meta mund gjithmonë të shmanget duke
ndërtuar rrjete të mira fizike.
3.2. Kategoritë e mekanizmave implementuese
Impelementimi i mekanizmave në rrjete bazuar në IP është një detyrë sfiduese. Kërkohet
kuptimi i teorive të radhitjes dhe kërkesave të klientëve për të përcaktuar parametrat e politikave të
radhitjes. Impelementimi i mekanizmave mund të ndahet në disa kategori:
• Klasifikimi –identifikimit dhe shenjimit
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•
•
•
•

Menaxhimi i bllokimeve – krijimit dhe planifikimit të radhëve
Teknikat e shmangjes së bllokimeve – monitorimit të bllokimeve
Teknikat e kontrollit/formësimit – duhet përmbajtur kontratës së shërbimeve
Sinjalizimi – përdoret mes dy nyjeve të rrjetit

4. Cilësia e shërbimit përmes SIP(SESSION INITIATION PROTOCOL)
Shumë skena të komunikimeve përfshijnë shkëmbimin e trafikut në kohë-reale siç është voiceover-video. Në këto raste është kritike që paketet të arrijnë në destinacion jo më vonë se sa koha kur
ato janë nisur nga burimi. Nëse arrijnë më vonë, rishikimi nuk mund të ndodhë dhe ato duhet të
fshihen. Nëse sasia e paketeve që arrijnë më vonë rritet, cilësia e shërbimit nga përdoruesi i fundit
keqësohet dhe mund të jetë komplet e pakuptueshme.
Edhepse në tërësi një rrjet mund të duket se ka mjaftueshëm bandwidth, nganjëherë
ndodhë që një pikë e rrjetit të ketë bandwidth të limituar. Gjithmonë ka dhe do të ketë raste ku
mbidimensionimi i rrjetit nuk është një opcion dhe është kritike të implementohen disa lloje të
mekanizmave që ndihmojnë të ruhet një cilësi shërbimi e caktuar për rrjedha të caktuara të trafikut
dhe/apo për përdorues të caktuar. Nëse shohim se resurset janë limituar dhe se nuk ka kapacitet në
rrjet, sigurimi i cilësisë së shërbimit detyrimisht nënkupton se disa pakete duhet të prioritetizohen.
Në përgjithësi, prioritetizimi mund të implementohet për ato tipe të trafikut që kanë kërkesa të
veçanta për cilësi të shërbimit. Në këtë mënyrë, router-i mund të prioritetizojë paketet që i përkasin
rrjedhës në kohë-reale.
Një tjetër çështje kyqe këtu që duhet të konsiderohet është edhe kreditimi. Ofrusi i
shërbimee të rrjetit mund të ngarkojë me një provizion për cilësi të shërbimit. Fakti që në disa raste
bandwidth-i është i limituar, për shembull në Wireless Neortwk, kontrollimi i qasjes për provizion
për të garantuar cilësi të shërbimit, u mundëson operatorëve të telekomit të garojnë me ofrusit e
shërbimeve të Internetit, që nuk mund të ofrojnë kualitet shumë të lartë.
Qasjet e Cilësisë së Shërbimit në rrjet janë të pavarura nga shtresa e aplikacionit, të gjitha bëhen në
shtresën IP. Ky është një princip kyq i disenjimit të Internetit, dhe ka avantazh të madh që lejojnë dy
fusha, shtresën e aplikacionit dhe transportit të zhvillohen ndaras. Megjithatë, në një pikë ka nevojë
për integrimin e shtresës së aplikacionit SIP me shtresën e transportit, që do e shohim në vazhdim.
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Figure.1. Elementet e SIP
Përdoruesit janë klientët e aplikacioneve që përmbajnë të dyja përdoruesin - Klient dhe
përdorusin - Server, të njohur ndryshe edhe si Client dhe Server. Klienti inicon kërkesën SIP në emër
të përdoruesit dhe sillet si pala që thërret. Serveri e pranon kërkesën dhe kthen përgjigjen në emër
të përdorusit dhe sillet si pala e thirrur. Shembuj të përdoruesëve janë: SIP telefonat, gateways, PDAtë dhe robotët.
Serverët e rrjetit janë komponentë opcionale në kontekstin e SIP. Janë tre tipe të serverëve:
•
•
•

Serverët përfaqësues (Proxy servers)
Serverët e përcjelljes (Redirect servers)
Serverët e lokacionit (Location servers)

Përfundime

Nevoja për Cilësinë e Shërbimit (Quality of Service) në Internet bazohet në faktin se
shërbimi “best-effort” (arritja më e mire) dhe modeli datagram nuk i plotësojnë nevojat e
aplikacioneve të reja, të cilat kërkojnë sigurim të resurseve për të vepruar në mënyrë
efikase. Internet i tanishëm nuk mbështet ndonjë formë të alokimit të resursit për rrjedha të
trafikut, ajo ofron shërbimin “Best-Effort”, ku rrjeti trajton të gjitha paketet individuale në
mënyrë të njejtë dhe shërben paketet në bazë të “I pari-arrin, I pari-shërbehet” (First-come,
first-served).
Interneti fillimisht u zhvillua për komunikimin e të dhënve dhe tani përdoret gjithnjë e më
shumë për aplikacione në kohë-reale, prandaj ka nevojë të mundësohet Cilësia e Shërbimit
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dhe ofrimi i shërbimeve më të mira në rrjet, por duke u munduar për një çmim të
arsyeshëm.
Kërkesat e klientëve shtyjnë ofruesit e shërbimeve të bëjnë më të mirën e tyre për të ofruar
nivele të ndryshme të shërbimit në Internet. Zbatimi i Cilësisë së Shërbimit shkon përtej
shtimit të mekanizmave siç janë: kontrollimi i trafikut, klasifikimi dhe planifikimi; ajo ka të
bëj me dhënien e shërbimeve të reja në Internet.
Në mënyrë që të përmbushet Cilësia e Shërbimit çështja e parë është sigurimi i
resursit. Shërbimet e Integraura dhe Shërbimet e Diferencuara janë dy modele arkitekturash
për alokim resursi në Internet. Shërbimet e Integruara përdorin rezervimin për të ofruar
resurse të garantuara për rrjedha individuale. Arkitektura e Shërbimeve të Diferencuara ka
një qasje tjetër. Ajo kombinon kontrollimin, sigurimin dhe prioritetizimin e trafikut për të
ofruar nivele të ndryshme të shërbimeve për klientët.
Çështja e dytë është optimizimi i performancës, që do të thotë organizimi i resurseve
në rrjet në mënyrë sa më efikase për të maksimalizuar gjasën për arritjen e pritshmërive dhe
minimalizuar koston për të.
Për të menaxhuar performancën e rrjetit kërkohet kontrollimi i shtigjeve të
rrjedhave të trafikut. Zgjidhja ideale është Multi-protokolli me Komutim të Etiketës
(Multiprotocol Label Switching - MPLS). Optimizimi i performancës së rrjetit përmes sigurisë
efektive dhe kontrollit më të mirë të rrjedhave njihet si Inxhinieri Trafiku.
Pra, ofruesit e shërbimeve, që të sigurojnë më shumë shërbime me kosto më të ulët
për klientët e tyre , mund të përdorin grupin e veglave të kombinuar nga MPLS dhe Inxhineri
Trafiku. Kombinimi i MPLS dhe Inxhinieri Trafiku u ofron rrjeteve një grup veglash për të
mbështetur peformancë më të mirë në rrjet. Ato trajtojnë çështjet e sigurimit të bandwidthit dhe optimizimit të performancës në Internet. Mekanizmi i rrugës eksplicite në MPLS shton
një aftësi të rëndësishme në rrjet dhe e kombinuar me Inxhinieri Trafiku, u ndihmon
ofruesëve të shërbimeve të bëjnë përdorimin më të mirë të mundshëm të resurseve në
dispozicion të rrjetit të tyre.
Conclusion

The need for Quality of Service (QoS ) in the Internet is based on the fact that besteffort service and datagram model do not meet the needs of new applications, which
require resource assurance in order to operate efficiently. The current Internet does not
support any forms of resource allocation for traffic flows, it provides the Best -Effort service,
where the network treats all individual packets exactly the same way and serves the packets
on a first-come, first-served (FCFS) basis.
Internet originally developed for data communication, and now is used more and more for
real-time applications, so there is need for enabling QoS and offering better services in
Internet, but trying to do this for a reasonable price.
Customer requirements make service providers to do their best to offer different levels of
services in the Internet. Implementing QoS goes beyond just adding mechanisms such as
traffic policing, classification and scheduling; it is about delivering new services over the
Internet
In order to meet Quality of Service first issue is resource assurance. Integrated Services and
Differentiated Services are two architecture models for resource allocation in the Internet.
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Integrated Services use reservation to provide guaranteed resources for individual flows.
The Differentiated Services architecture takes a different approach. It combines policing,
provisioning, and traffic prioritization to provide different levels of services to customers.
The second issue is performance optimization, which means organizing resources in a
network in the most effective way to maximize the probability of meeting expectations and
minimize the cost for it. To manage the performance of a network is required controlling the
paths of the traffic flows. The ideal solution is Multiprotocol Label Switching (MPLS).
Network performance optimization through effective provisioning and better control of the
flows is known as traffic engineering. So, service providers to ensure more services at less
cost for their customers can use the set of tools combined by MPLS and traffic engineering.
The combination of MPLS and Traffic Engineering provide networks with set of tools to
support better performance of networks. They address the issues of bandwidth
provisioning and performance optimization in Internet. The mechanism of explicit route in
MPLS adds an important capability to the network and combined with Traffic Engineering,
help network providers make the best use of available resources of their network.
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Ndikimi i strategjive menaxheriale në rritjen e motivimit
Fatbardha Jashari
Ligjeruese, Kolegji Biznesi
Prishtinë, Kosovë
fatbardha58@hotmail.com
Abstract
Rëndësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, në një organizatë, çfardo natyre qoftë, për
suksesin përkatësisht mossuksesin - varet nga burimet njerzore. Burimet njerëzore janë elementi
(faktori) më i rëndësishëm i një organizate, për suksesin e saj, poqese janë të organizuara mirë, janë
të motivuar mirë, janë të punësuar dhe organizuar ashtu siç e lyp nevoja, është i vendosur njeriu i
duhur në vendin e duhur dhe momentin e duhur.
Njeriu (puntori), si element i burimeve njerëzore, për të u treguar i interesuar përkatësisht i
suksesshem në organizatë, duhet me qenë i motivuar dhe atë si në aspektin ekonomik (financiar)
ashtu edhe në atë organizativ. Pra roli i motivimit është shumëfish më i suksesshem poqese bëhët me
kohë pra në momentin e duhur dhe në vendin e duhur apo nivelin organizativ të strukturës.
Detyrë e menaxherëve nuk është manipulimi i njerëzve, por njohja e motiveve të tyre të
brendshme dhe orientimi i tyre për arritjen e performancës së dëshiruar. Teoritë e proceseve të
motivimit përpiqen pikërisht të zbulojnë marrëdhëniet që ekzistojnë midis variableve dinamike të
motivimit, këto teori theksojn procesin faktik të motivimit dhe për këtë arsye quhen edhe teoritë e
procesve.
Motivimi i punonjësve është një nga funksionet bazë organizative që jep një kontribut të
rëndësishëm për arritjen e objektivave, jo vetëm në fushën e biznesit por edhe në sferat tjera të
aktivitetit njerëzor.
Key words: burime njerëzore, motivim, organizatë

1. Hyrje
Natyra e qenieve njerëzore është mjaftë komplekse dhe me një tërësi nevojash,
dëshirash dhe aspiratash, të cilat të mbartura me vehte në vendin e tyre të punës,
përcaktojnë dhe shpjegojnë motivet, sjelljen dhe qëndrimin që ata adaptojnë gjatë realizimit
të detyrave të tyre konkrete brenda kuadrit të organizatave të biznesit.
Interesimi i shkencëtarëve dhe menaxherëve për studimin e këtij diapazoni të gjerë
faktorësh ka ardhur duke u rritur dhe aktualisht rëndësia e tyre konsiderohet e
padiskutueshme për tri arsyeje themelore333:
a. Për njohjen e gjithanshme të natyrës njerëzore e që është një nga aspektet kryesore
që përcaktojnë mënyrën e organizimit të punës, të projektimit të saj, stilin e
lidershipit që duhet ndjekur, format e shpërblimit që duhen zbatuar format dhe
metodat e kontrollit, shkallën e centralizimit të autoritetit, mënyrën e zgjidhjes së
konflikteve, etj.
b. Për burimet njerëzore që luajn një rol përcaktues në kuadrin e performancës së
përgjithshme të organizatës.
c. Si dhe për mjedisin e sotëm në të cilin operojnë organizatat e biznesit, ku elementët
socialë po marrin gjithnjë e më tepër rëndësi të dorës së parë, ku edhe menaxherët e
kanë kuptuar se pergatitja e lartë profesionale e njerëzve të motivuar në mënyrën
333

Dr. Shyqeri Llaci “Menaxhimi”, Tiranë 2008, fq 286.
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më të përshtatshme është kusht vendimtar për përdorimin dhe zhvillimin e
mëtejshëm të teknologjisë moderne si edhe për të ruajtur një pozitë kompetitive sa
më afatgjatë.
Funksioni kryesor dhe esencial i drejtuesve menaxherial është realizimi i objektivave të
vendosur duke menaxhuar punën e njerëzve të tjerë, prandaj ata nuk duhet ti trajtojnë
vartësit e tyre thjeshtë si një nga faktorët e prodhimit, por si individ me kërkesa dhe nevoja
të caktuara, njohja e të cilave dhe krijimi i mjedisit të përshtatshëm për plotësimin e tyre,
është kusht vendimtar për arritjen e këtyre objektivave. Në këtë kontekst, detyra e
menaxherëve nuk është manipulimi i njerëzve por njohja e motiveve të tyre të brendshme
dhe orientimi i tyre për arritjen e performancës së dëshiruar.
Se çfarë roli apo ndikimi mund të ketë motivimi tek punonjësit, është një nga çështjet që
çdo ditë e më shumë po i jepet rëndësi e madhe. Motivimi mund të përkufizohet si një term
që përdoret për një tërësi elementesh të tillë si dëshirat, nevojat, shtytjet, kërkesat, etj.
Gjithashtu, motivimi ka të bëjë me mënyrën se si shtytjet, aspiratat, nxitjet dhe nevojat e
qenieve njerëzore drejtojnë, kontrollojnë apo shpjegojnë sjelljen njerëzore.
Një njeri, në një moment të caktuar kohe mund të ketë motive nga më të ndryshmet,
të cilat shpesh mund të jenë dhe në konflikt midis tyre. Kështu p.sh, dikush mund të
motivohet nga dëshira për të mira ekonomike, si ushqime, veshmbathje, një shtëpi më e
mirë, një makinë e re, etj. Gjithashtu, në të njejtën kohë ai mund të dëshiroj të zë një pozitë
të caktuar në organizatë, të ketë një reputacion të mirë, etj, gjëra këto që arrihen duke
punuar dhe harxhuar shumë kohë. Nga ana tjetër, njeriu mund të dëshirojë të ketë sa më
tepër kohë në dispozicion për argëtim. Pra, në këtë rast ekziston një konflikt motivesh, ky
është një konflikt tipik i tyre që secili nga ne e ka provuar në jetën e tij, jo një herë por me
dhjetëra herë.
Ndërsa flasim për motivimin, mes termave motivues dhe kënaqësi ekziston një dallim
thelbësor.
Motivuesit janë ato gjëra që nxitin individët për të vepruar në një mënyrë të caktuar,
ndërsa motivimi reflekton kërkesat, motivuesit janë shpërblimet apo stimujt konkretë që
përdoren për të kënaqur këto kërkesa334. Ato janë gjithashtu mjetet me anën e të cilave
pajtohen nevojat që janë në konflikt, ose që duke theksuar një nevojë të caktuar i japin asaj
prioritet kundrejtë të tjerave. Motivuesi është diçka që influencon mbi sjelljen e individit,
ndërsa motivimi i referohet forcës dhe përpjekjeve për të kënaqur një kërkes apo synim,
kënaqësia i referohet shkallës së kënaqësisë së provuar kur kërkesa është e përmbushur335.
1.Procesi i motivimit
Se çfarë roli apo ndikimi mund të ketë motivimi tek punonjësit, është një nga çështjet që çdo
ditë e më shumë po i jepet rëndësi e madhe, nga kjo motivimin mund ta përkufizojm si një term që
përdoret për një tërësi elementesh të tillë si dëshirat, nevojat, shtytjet, kërkesat, etj. Ndërsa,
procesi motivues është mjaft kompleks e nuk mund të kuptohet tërësisht, pasi që në epiqendër të tij
janë njerëzit me nevojat dhe dëshirat e tyre, megjithatë një kuadër i përgjithshëm dhe i thjeshtëzuar
i tij mund të paraqitet me anën e skemës të cilën e kemi paraqitur më poshtë.

334
335

Dr. Shyqeri Llaci “Menaxhimi”, Tiranë 2008, fq 287.
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Nevojat e
pakënaqura

Veprimet e
njerëzve për
kënaqjen e

Kënaqja e nevojës

Figura 1. Realizimi i procesit të motivimit336
Sa i përket këtij procesi ciklik si moment fillestar mund të vërejm që ka nevoja të
paplotësuara. Një nevojë e pakënaqur apo e paplotësuar është si pikë e parë që shërben si shtytje
për të shkaktuar një tension fizik ose psikologjik brenda njeriut, pas të cilit vijnë një sërë veprimesh e
një sjellje e caktuar e tij për të arritur kënaqjen e nevojës. Me arritjen e kënaqësisë apo plotësimit të
një nevoje mbyllet dhe cikli motivues për të vazhduar përsëri këtë rrugë për kënaqjen e një nevoje
tjetër.
Natyra e shoqërisë njerëzore është mjaft komplekse si dhe kanë nevoja nga më të
ndryshmet, si: nevoja për ushqim, për strehim, për zhvillim të vazhdueshëm të potencialit të tyre
intelektual, për dashuri, etj. Kur këto nevoja bëhen mjaft të forta, atëherë njerëzit përpiqen ti
plotësojnë, ku si rezultat i përpjekjeve të tyre, njerëzit provojnë nivele të ndryshme të kënaqjes së
nevojave. Masa me të cilën njerëzit i konsiderojnë të kënaqura nevojat e tyre do të ndikojnë në
përpjekjet e ardhshme të tyre për të plotësuar të njejtat nevoja.
Nevoja e
pakënaqur

Përcaktimi i nevojës së
ardhshme dhe i
veprimeve për
kënaqjen e saj

Veprimet e
njerëzve për
kënaqjen e

Kënaqja e nevojës

Figura.2.Realizimi i procesit të motivimit në mënyrë të modifikuar337

336
337

Dr. Shyqeri Llaci “Menaxhimi”, Tiranë 2008, fq 290.
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Kështu për shembull, në qoftë se të ka marrë uria do të kërkosh një restorant për të kënaqur
nevojën e urisë, por në qoftë se ushqimi ishte i bollshëm por jo i shijshëm, ka shumë të ngjarë që
herën tjetër të kërkosh një vend tjetër për të ngrënë. Po kështu, ata persona të cilëve puna që bëjnë
u jep kënaqësi të vogël, mund të kërkojnë një punë tjetër me të cilën parashikojnë të kënaqin në një
nivel më të lartë nevojat e tyre. Duke patur parasysh nivelin e provuar të kënaqësisë, i cili përcakton
edhe veprimet apo përpjekjet për plotësimin e ardhshëm të nevojave, procesi motivues mund të
modifikohet.
Megjithatë, nevojat janë shkaku për tipin apo mënyrën e sjelljes së individit por mund të
ndodhë edhe e kundërta, që nevojat të jenë produkt i një sjelljeje të caktuar. Kënaqja e një nevoje
mund të të nxisë dëshirën për të plotësuar një apo disa nevoja të tjera.
Një nga karakteristikat e procesit motivues është dinamizmi i tij, ku mund të cekim që çdo herë kemi
një sërë nevojash për të plotësuar, dhe gjithmonë ndodhemi në një pikë të caktuar të plotësimit të
disa nevojave. Nga ana tjetër, koha për plotësimin e një nevoje mund të jetë e ndryshme nga koha e
kënaqjes së një nevoje tjetër. Kështu për shembull, kënaqja e nevojës për argëtim, realizimi i një
projekti apo i një pune të mirë mund të kërkojë muaj ose vite.
2. Ndikimi i strategjive menaxheriale në rritjen e motivimit
2.1. Ndikimi i parasë si faktor për rritjen e motivimit
Për secilin punonjës paga të cilën e merr për punën të të cilën e bënë, sipas ekonomistëve dhe
menaxherëve zë një vend mjaft të rëndësishëm ndaj motivuesve tjerë, ndërsa, shkencëtarët e
sjelljes nuk i kushtuan rëndësi të veçantë këtij faktori. Sipas teorisë së dy faktorëve të Hertzberg - ut,
paga është një faktorë me kontribut jo të madh për të motivuar njerëzit.
Në bazë të teorisë së parashikimit, paga do të ishte motivues, ne qoftë se punëtorët mendojnë se
performanca e mirë është një instrument për ta arritur atë, ndërsa teoria e perforcimit e konsideron
atë si një perforcues pozitiv për të stimuluar një sjellje të dëshiruar, e kështu me radhë. Natyrisht
këto janë qëndrime të ndryshme, por sidoqoftë menaxherët duhet t’i japin parasë rolin që ajo ka në
kushtet konkrete të organizatës së tyre.Disa nga momentet më të rëndësishme që duhen patur në
konsideratë gjatë përdorimit të parasë si një faktorë motivues, me qëllim që ajo të luajë siç duhet
rolin e saj, do të ishin338:
Së pari, roli i pagës është mjaft i rëndësishëm për njerëz dhe vende të ndryshme. Gjithashtu,
edhe për punonjësit e rinj që sapo kanë filluar punë apo që do të krijojnë familje të re, paga merr
rëndësi të dorës së parë.
Së dyti, punonjësit janë shumë të ndjeshëm ndaj parimit të barazisë, prandaj ndërtimi dhe
funksionimi i sistemeve adekuate të shpërblimit dhe që bazohen në kontributin e secilit, është një
faktorë i rëndësishëm motivues. Ndërtimi i një sistemi të drejtë shpërblimi është puna e vështirë,
por menaxherët në këtë proces pune duhet të udhëhiqen, ndër të tjera, nga parime që punonjësit që
bëjnë të njejtën punë brenda apo jashtë organizatës së tyre, duhet të paguhen në mënyrë të
barabartë.
Së treti, në të shumtën e rasteve menaxherët për të tërhequr punonjës të kualifikuar në
organizatën e tyre përdorin pagën ,dhe në të njejtën kohë të përpiqet që të mos i lejojë që
punonjësit të largohen në organizata të tjera, të cilat për të njejtën punë mund t’i shpërblejnë më
mirë.
Së katërti, atje ku është e mundur paga të lidhet me performancën e punonjësve e të
synohet që këto sisteme shpërblime të mos përqendrohen vetëm tek punëtorët, por edhe tek
menaxherët, financierët, kontabilistët, sekretarët, etj.
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Së pesti, paga të trajtohet gjithmonë si një nivel i tillë që asnjëherë nuk është aq e madhe sa
të përmbush të gjitha nevojat të njerëzve. Parë nga ky këndvështrim, duhet të synohet që brenda
mundësive që krijohen, paga të ketë një tendencë në rritje.
2.2.Roli i pjesëmarrjes së punonjësve
Aktualisht, pjesëmarrja e punonjësve po përdoret gjithnjë e më shumë si një mënyrë për të
rritur motivimin e punonjësve në punë. Tashmë është bërë e qartë për menaxherët se, kur
punonjësit lejohen që të thonë fjalën e tyre për mënyrën se si duhen bërë gjërat, ata përkushtohen
më shumë për arritjen e objektivave të organizatës dhe japin kontribut më të madh për suksesin e
biznesit të saj. Sistemit i pjesëmarrjes së punonjësve, në të cilat ata bashkëveprojnë me menaxherët
e tyre mbi baza vullnetare apo në një kuadër më formal, janë të ndryshme, por kryesisht ato kanë si
objekt gjendjen materiale të punonjësve (projektimi i sistemeve të shpërblimit, të pjesëmarrjes në
fitime, etj), përmirësimi i efiçencës së kompanisë, mbrojtjen e pozitës së individit, skemat e
transferimit të pronësisë, etj.
Megjithatë, pjesëmarrja e punonjësve nuk duhet të mbivlersohet, por t’i jepet vendi që i
takon në organizatë. Në lidhje me pjesëmarrjen, D. McGregory, në librin e tij “Human Side of
Enterprise” ka theksuar: “Pjesëmarrja është një nga çështjet e marrëdhënieve njerëzore që është
kuptuar më keq. Ajo është lavdëruar prej disave, është dënuar nga disa të tjerë dhe është përdorur
me sukses nga një grup i tretë.
Një grup i tretë e trajton pjesëmarrjen si një vegël të dobishme të “çantës” së menaxherit.
Ajo është për ta një mjet manipulues për të bërë njerëzit që të veprojnë ashtu siç dëshirojnë ata,
pasi në këto kushte ata i mashtrojnë pjesëmarrësit me mendimin që ata kanë fjalën e tyre me arrjen
e vendimeve.
2.3.Ristrukturimi i punës
Një ndër faktorët e rritjes së motivimit të punonjësve është edhe ristrukturimi i punës, i cili
përfshin në vehte rotacionin e punëve, zmadhimin e tyre dhe pasurimin e përmbajtjes së punëve339.
Ndarja e punës në pjesë të thjeshta, në operacione, sikurse janë linjat e prodhimit të automobilave,
duke i specializuar punëtorët për kryerjen e një grupi të vogël veprimesh, nuk kërkon nivel të lartë
kualifikimi. Por duke qenë se të njejtat veprime përsëriten shumë herë gjatë ditës së punës, ato
shkaktojnë lodhje e monotoni në punë. Njëkohësisht, motivimi i punëtorëve ka tendencë të ulet
duke u shoqëruar me rritje të numrit të mungesave, madje edhe të largimeve nga puna. Më poshtë
kemi paraqitur rotacionin e punëve në formë skematike.

Operacioni 1
Periudha e kohës t1
Operacioni 2
Periudha e kohës t2

Punëtori

Operacioni n
Periudha e kohës t3

Figura 3. Paraqitja skematike e rotacionit të punëve340

339
340

Dr. Shyqeri Llaci “Menaxhimi”, Tiranë 2008, fq 311.
Po aty, fq 211
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Periudha e kohës t3
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Zmadhimi i punëve - Eleminimi i pasojave negative të specializimit, të cilat nuk mund të
menjanohen tërësisht me anën e rotacionit përdoret zmadhimi i punëve, i cili presupozon që çdo
individ të kryejë një sërë operacionesh të ngjashme. Mirëpo, pavarësisht se fusha e punës së një
punëtori bëhet më e gjerë, edhe zmadhimi i punëve duke mos ofruar stimulim dhe sfidim të
mjaftueshëm, ka një sukses disi të kufizuar në motivimin e njerëzve në procesin e punës.
Pasurimi i përmbajtjes së punëve - Koncepti i pasurimit të përmbajtjes së punëve është
ideuar në fund të viteve të 60-ta nga autori F.Hertzberg, i cili në studimet e tij theksoi se përmbajtja
e punës është një ndër faktorët e fuqishëm të motivimit. Pasurimi i përmbajtjes së punëve rrit
ndjeshëm përgjegjësinë dhe mundësitë potenciale për zhvillim të vazhdueshëm të njerëzve e për të
zënë një vend të caktuar brenda organizatës ku ata punojnë. Sa më shumë mundësi të ofrojë puna
për planifikim e kontroll të operacioneve që kryejnë, sa më të spikatura të jenë karakteristikat e
mësipërme të punës, aq më shumë të motivuar do të jenë punonjësit. Në mënyrë skematike
pasurimi i përmbajtjes së punës si dhe rezultatin e motivimit e kemi paraqitur në figurën e
mëposhtme.
Puna që kryen
punonjësi

Karakteristikat e punës:
1.Varieteti i njohurive
2.Identiteti i punës
3.Rëndësia e punës
4.Autonomia në kryerjen
e punës

Motivim i
lartë

Performancë e
lartë

Figura 4.Raporti ndërlidhës mes pasurimit të përmbajtjes së punës, motivimit dhe performancës
Ndryshimi i orarit të punës - Menaxheri mund të përdor mënyra alternative të orarit ditor të
punës, ashtu edhe numrin e ndryshëm të ditëve të javës së punëve që ka si synim kryesor të saj,
duke lejuar punonjësit të plotësojnë më mirë nevojat e tyre që lidhen si me punën ashtu edhe me
jetën jashtë saj, të rritet kënaqësia e punës dhe motivimit të tyre e së bashku me to edhe
performanca.

Përfundime
Realizimi i strategjisë së burimeve njerëzore në organizata, pa marrë parasysh
aktivitetin të cilin e zhvillojn nuk mund të realizohet pa njerëz, si dhe nuk është aspak e
lehtë, për arsye se njerëzit gjatë zhvillimit të punës së tyre kanë motive dhe kërkesa të
ndryshme ndaj organizatës.
Mirëpo, për arritjen e objektivave të organizatës menaxherët e burimeve njerëzore e
realizojnë përmes trajnimit dhe zhvillimit, ku sipas F. Luthans pjesa kryesore e trajnimit
realizohet në nivelet e ulëta dhe të ndërmjetme të organizatës, ndërsa zhvillimi synon më
tepër në nivelet e mesme e të larta të saj, si për shembull, programet e hartuara për të
ndihmuar menaxherët të përdorin me efektivitet kohën e punës, etj.
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Mund të themi që detyrë e menaxherëve nuk është manipulimi i njerëzve, por njohja
e motiveve të tyre të brendshme dhe orientimi i tyre për arritjen e performancës së
dëshiruar. Se çfarë roli apo ndikimi mund të ketë motivimi tek punonjësit, është një nga
çështjet që çdo ditë e më shumë po i jepet rëndësi e madhe. Motivimi mund të përkufizohet
si një term që përdoret për një tërësi elementesh të tillë si dëshirat, nevojat, shtytjet,
kërkesat, etj. Gjithashtu, motivimi ka të bëjë me mënyrën se si shtytjet, aspiratat, nxitjet dhe
nevojat e qenieve njerëzore drejtojnë, kontrollojnë apo shpjegojnë sjelljen njerëzore.
Menaxherët e burimeve njerëzore për të zgjeruar shkallën e tyre të njohjes mbi
mënyrën e të sjellurit të punonjësve, por edhe për të zgjedhur atë qëndrim i cili kontribuon
më shumë në kënaqjen e nevojave të brendshme të stafit të tyre dhe njëkohësisht në
arritjen e objektivave organizative, ndihmojnë duke përdorur disa nga strategjit kryesore për
motivimin e punonjèsve.
Konkludojmë që menaxhimi i burimeve njerëzore ka luajtur, luan dhe do të luan
edhe në të ardhmen gjithnjë e më shumë një rol të rëndësishëm në subjekte (të natyrave të
ndryshme), si dhe ka kaluar një proces të gjatë zhvillimi, derisa ka arritur në gjendjen të
cilën e ka fituar sot, si një nga funksionet më të rëndësishme të një organizate. Për atë edhe
konsiderohet se burimet njerëzore (faktori njeri) janë faktorët më të rëndësishëm në një
organizatë.
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Marketingu direkt në funksion të zhvillimit të komunikimit tek ndërmarrjet hoteliere
Fatos Ukaj,
University”Hasan Prishtina”
Economic Faculty, Prishtinë,Kosovë
fatos_ukaj@yahoo.com
Abstract
Based on the experience developing countries in the fields of tourism and hospitality it is
noticed role of the marketing in this process, emphasizing on communication with clients and the
market as very important. A form of communication within the enterprise promotion is direct
marketing, which is the aim of the analysis in this paper. Direct marketing helps the enterprise in
establishing closer relations, with clients, good understanding and creation of their loyalty.
Recognition of these benefits from the direct marketing is an achievement which enables the
enterprise to create good image for their offer, and in general of an enterprise, to increase turnover
and to achieve the best results in business affairs.
Key words: marketing, tourism, direct marketing, client.
Abstrakt
Bazuar në përvojën e vendeve me zhvillim në lëmin e turizmit dhe hotelerisë vërehet roli i
marketingut në ketë proces, duke e veçuar komunikimin me klient dhe treg si shumë të rëndësishëm.
Një formë e komunikimit në kuadër të promocionit të ndërmarrjeve është marketingu direkt, që
është qëllim i analizës në ketë punim. Marketingu direkt e ndihmon ndërmarrjen në vendosjen e
marrëdhënieve më të afërta, mirëkuptimin dhe krijimin e lojalitetit tek klientët. Njohja e këtyre
përfitimeve nga ana e marketingut direkt është arritje e cila i mundëson ndërmarrjes që të krijoj
imazh të mire për ofertën e vete, dhe në përgjithësi të ndërmarrjes , të rris qarkullimin dhe të arrij
rezultate ma të mira në afarizëm.
Fjalët kyçe: marketingu, turizmi, marketingu direkt, klienti,

1.Hyrje
Roli dhe funksioni i marketingut në vendin tonë ka arritur në nivel pothuajse mjaft të
dukshëm për aplikimin dhe zhvillimin e tij në biznese, të veprimtarive të ndryshme duke
përfshire edhe turizmin dhe Hotelierin, institucione publike e private të Republikës së
Kosovës. Shtyllat e një përbërje komplete të marketingut: produkti, çmimi, distribuimi ,
promocioni , njerëzit, procesi, mjedisi fizik (7P) të quajtur ndryshe si marketingu holistik apo
gjithëpërfshirës. Ky përdorim i konceptit të marketingut në biznesin e përditshëm munde të
ndikojnë në njohjen më të mirë për produktet dhe shërbimet e ndërmarrjes apo institucionit
të caktuar dhe në përafrimin ndërmjet ndërmarrjes/institucionit dhe konsumatorëve,
klientëve dhe në përgjithësi opinionit. Elementi i katërt i Marketingut miks - Promocioni
është shtytës për komunikimin e ndërmarrjes me opinionin duke mundësuar në të njëjtën
kohe: informimin, bindjen, dhe nxitjen e konsumatorëve/klientëve të ndërmarrjes për
blerje. në kuadër të këtij komunikimi dallohen marrëdhëniet me publikun që e kanë efektin
ndikues si pjesë e promocionit të ndërmarrjes/institucionit, në mënyrë që të jenë më afër
me palët e interesuara, dhe për t’i ndihmuar në vendimet e tyre për blerje, si dhe për ti
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informuar me rrjedhat e aktuale në subjektin përkatës. Duke u nisur nga përkufizimi se
“Promocioni është proces i organizuar i komunikimit në mes prodhuesit ose tregtarit dhe
konsumatorit, është instrument i marketing miksit me karakteristikat dinamike, ku misionin
e komunikimit e kryen me zbatimin e metodave dhe medieve që janë efikase për ofertën
dhe kërkesën”(Jakupi 2002). Dallojmë nevojën për resurse në kryerjen e aktiviteteve të
komunikimit të ndërmarrjes, dhe një çështje jetike na del të jete buxheti i promocionit.
Marrëdhëniet me publikun marrin shumë forma në ndërmarrje/institucione të ndryshme
dhe na paraqitet nën shumë emërtime, duke përfshirë informacionin publik, marrëdhëniet e
investitorëve, punët publike, komunikim të korporatave, marketingu apo marrëdhëniet me
klient. Marrëdhëniet me Publikun përdorin disa Instrumente, siç janë : kontakti personal,
donacionet, sponzorizimet,fondacionet, informimi i vazhdueshëm.(Gunther 2010), Teknikat
që mbetën forma kryesore për marrëdhëniet me publikun sipas Gunther janë: broshura ,
fletëpalosje, fjalimet apo kontaktet dhe prezantimet profesionale, etj. Për të zvogëluar më
shume konfuzionin e krijuar nga këto forma të paraqitura, cekim se jo të gjitha këto forma
gjithmonë lidhen me saktësi me marrëdhëniet me publikun, por të gjitha ata mbulojnë të
paktën një pjesë e asaj që marrëdhëniet me publikun janë. në punim trajtohen mënyra e
komunikimit të ndërmarrjes/institucionit me aktorët kryesor të mjedisit ku ata e zhvillojnë
aktivitetin, ndërtimi i marrëdhënieve me klientët dhe e ardhmja e tyre, përdorimi i
teknikave të publicitetit, dhe rëndësia e stafit të përgatitur për komunikim. Nëpërmes
analizës se të dhënave do të formojmë pasqyrën e rolit dhe rëndësisë posaçërisht të
marrëdhënieve me publikun dhe publicitetit, në komunikimet e ndërmarrjes. Duke fituar
njohuri do të shtjellojmë edhe strategjitë që një ndërmarrje duhet ti përdor për arritjen e
objektivave të veta, në mesë tjerash edhe të krijimit të lojalitetit të klientëve.
2. Turizmi dhe Hoteleria, specifikat e veprimtarisë
Turizmi si veprimtari i ka specifikat e veta, e që në kuadër të veprimtarive shërbyese
numërohet si sektor i veçantë që dallohet edhe nga karakteristikat e ofertës se vetë që emërtohet
edhe si produkt edhe si shërbim që e veçojnë specifikat që janë : i pa prekshëm, i pa ndashëm,
delikat shkaku i pamundësisë për ruajtje, i konsumueshëm në moment pasi është në kohe reale
edhe ofrimi edhe konsumimi i këtij produkti, (Mak2004, Ukaj 2014). Një karakteristik tjetër e turizmit
dhe hotelerisë është investimi i madhe i nevojshëm i kapitalit, dhe ndjeshmëria e madhe ndaj
faktorëve të mjedisit. Oferta turistike është joelastike, homogjene dhe statike, e cila karakterizohet
me pamundësinë e reagimit të shpejte ndaj ndryshimeve në kërkesat e klientëve apo turistëve.
Normalisht se edhe kjo veprimtari udhëhiqet me kërkesën e tregut respektivisht të trendëve në
kërkesat e klientëve apo turistëve. Kërkesa në ketë lëmi është bere më e sofistikuar, më
përzgjedhëse, më e kombinuar kur e kemi parasysh ndryshimet sezonale dhe gjeografike me ndikim
në ofertë dhe kërkesë. E çelësi i suksesit të një ndërmarrje me ofertën e vete ka të beje me mundësit
për të ofruar për turistet(klientët) një përjetim të veçante, e jo vetëm thjeshte ushqim dhe qëndrim
në objekte. Sipas Porterit një ndërmarrje dallon nga konkurrentet nëse arrin të jete e veçante në
ndonjë aspekt që konsumatori e percepton si vlere. (Porter 2007). Perceptimi i klientit /turistit tek
ndërmarrjet turistike dhe hoteliere ka të beje me ofertën e vete që në shumësin e ofertave të
ngjashme kane specifikat që e dallojnë nga konkurrenca. Për ketë është e nevojshme që në
ndërmarrje të stimulohen idetë inovative që e bëjnë ofertën e ndërmarrjes të veçante nga
konkurrenca. në kohe të fundit është duke u minimizuar aspekti sezonal i turizmit pasi që edhe
turistët më shume po vendosin për më tepër se një pushim gjate vitit. E kjo ishte dashtë të jete një
shtytës për ndërmarrjet që të rishqyrtojnë mënyrën e afarizmit të vete, në ketë punim theksin e
kemi tek mënyra e komunikimit me tregun dhe klientin(turistin), në funksion të një afarizmi më të
mire dhe arritjes se objektivit që në treg të jene zgjidhja e pare nga turistet. Në ketë raste është e
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rëndësishme që të theksohet roli i secilit pjesëmarrës në ketë veprimtari që nga ndërmarrja,
asociacionet turistike,ndërmjetësit turistik, institucionet shtetërore qendrore dhe lokale kur e kemi
fjalën për Kosovën si vend turistik.(Ukaj F 2015) Secili duhet të ketë të qarte rolin dhe detyrën e vete
në ofrimin e kënaqësisë për vizitor apo turist të destinacioneve turistike duke u përqendruar në
inovacionet e ofertës karshi kërkesave të cilat po ndryshojnë . Një prej faktorëve të cilët duhet pare
si inovacion është edhe teknologjia e informacionit apo komunikimit nëpërmes një sistemi
informativ efikas që në një mënyrë në ketë lëmi e luan edhe rolin e kanalit të distribuimit. (Ukaj
2015) Ketë ndërmarrjet duhet ta bëjnë në mënyrë që të mbajnë pozitat e arritura dhe të përparojnë
në krijimin e përparësive konkurruese, dhe të arrijnë që të mbajnë klientët e vete, që është ceke në
punim si një objektiv e ndërmarrjeve.
3. Komunikimet e integruara të marketingut me theks në Marrëdhënie me Publikun dhe
Publicitet
Në teori dhe praktike janë disa teknika që përcaktojnë, se si ndërmarrjet e përcaktojnë
buxhetin për nevoja të komunikimit me opinionin, e ato janë: Gjithçka mund të përballohet –
bazohet në atë që ndërmarrja pasi t’i përcakton detyrat dhe fondet për të gjithë sektorët dhe pjesën
e mbetur për promocionin, ky është dështim. Financim me referim- përcaktimi i buxhetit për vitin e
ri në funksion të periudhës së mëparshme. Krahasim me konkurrencën- aplikohet si të ndërmarrjet e
vogla ashtu edhe ato të mëdha , ku në bazë të konkurrencës edhe shpenzimet për promocion
realizohen. Përqindje mbi shitjen – në bazë të realizimit të shitjeve në periudha të caktuara edhe
shuma e buxhetit përcaktohet për promocionin në përgjithësi. Objektivat dhe detyrat – ndërmarrja
përcakton si objektivat edhe detyrat për promocion e mi bazë të kësaj përcakton buxhetin për të.(
Duka.A Pano.N 1999). Marrëdhënie me Publikun (MPR) e quajmë aktivitetin nëpërmes medieve,
qofshin ato të reja apo edhe tradicionale duke mundësuar që të ofrojnë informata dhe të publikojnë
lajmet më të reja për ndërmarrjen, markat dhe aktivitetet në marketing. MPR(Marrëdhënie me
Publikun) në kohen e fundit na paraqitet si metoda më e fuqishme e promovimit të produkteve,
shërbimeve, dhe ideve. Në thelb, kjo na ofron bazën për shndërrimin e asaj lidhje në mesë të
konsumatorit të ati produkti të ndërmarrjes dhe medieve si një kërkesë nga ndërmarrjet. Qëllimi i
marrëdhënieve publike nga një kompani shpesh është që të bindë publikun, investitorët, partnerët,
të punësuarit, dhe aktorë të tjerë për të ruajtur një nivel të caktuar të mendimit të mire rreth saj,
udhëheqjen e saj, produkteve ose të aktiviteteve. Aktivitetet e përbashkëta përfshijnë duke marre
pjese në konferenca, garat për të fituar çmime në industri(kombëtare dhe ndërkombëtare), duke
punuar me shtypin, dhe komunikimin me punonjës,( Duka.A Pano.N 1999). Një nga sektorët e
ekonomisë amerikane më shpejtë në rritje është ajo marketingut të drejtpërdrejtë, në të cilën
organizatat komunikojnë drejtpërdrejt me klientët e synuar për të gjeneruar një përgjigje dhe / ose
një transaksion. në periudhën e kaluar ky lloj i komunikimit siç është marketingu i drejtpërdrejtë nuk
është konsideruar dhe trajtuar si një element i promocionit miks. Megjithatë, për shkak se ajo
shpesh përfshin objektiva të veçanta, buxhetin, dhe strategjitë specifike, është imponuar si një
komponent i promocionit mix. Marketingut i drejtpërdrejtë është shumë më tepër se posta direkte,
katalogët, dhe e-mail . Ajo përfshinë një sërë aktivitetesh, duke përfshirë menaxhimin e bazës së të
dhënave, shitjen direkte, telemarketingun, dhe përgjigjet e të drejtpërdrejta në reklamat përmes
postës direkte, internet, transmetime të ndryshme apo edhe në media të shtypura. Është e
rëndësishme që të njohin dallimin midis publicitetit dhe marrëdhënieve publike. Kur një organizatë
sistematike planifikon dhe shpërndan informata në përpjekje për të kontrolluar e për të menaxhuar
imazhin e saj dhe natyrën e publicitetit(pozitiv apo negativ) që ajo merr, kemi të bëjmë me një
funksion të njohur si marrëdhëniet publike. Marrëdhëniet me publikun është përkufizuar si
"funksion të menaxhimit e cila i vlerëson qëndrimet publike, identifikon politikat dhe procedurat e
një individi apo organizatë me interes publik, dhe e ekzekuton një program të veprimit për të fituar
mirëkuptim dhe pranim publik."( Duka.A Pano.N 1999 ).Marrëdhëniet me publikun në përgjithësi ka
një objektiv më të gjerë se publiciteti, si qëllim i saj është të krijojë dhe mirëmbajë një imazh pozitiv
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të kompanisë në mesin e publikut të saj të ndryshëm. Marrëdhëniet me publikun e përdorin
publicitetin, dhe një shumëllojshmëri e mjeteve të tjera, duke përfshirë botime të veçanta,
pjesëmarrja në aktivitetet e komunitetit, ngritjen e fondeve, sponzorimin e ngjarjeve të veçanta, dhe
çështjet e ndryshme publike si dhe aktivitete për të përmirësuar imazhin e ndërmarrjes/institucionit
në përgjithësi është vërejte se ndërmarrjet i përdorin gjithashtu si një mjet reklamat, për të arritur të
krijojnë marrëdhëniet me publikun. Tradicionalisht, publiciteti dhe marrëdhëniet publike janë
konsideruar më shumë mbështetës se sa si aktivitete primare në procesin promocionit dhe v në
ndërmarrje. Megjithatë, shumë ndërmarrje/institucione kanë filluar trajtimin e MPR si një pjesë
integrale e marketingut të tyre të paracaktuar në strategjitë promovuese. Agjencionet e
specializuara të MPR janë duke u trajtuar gjithnjë e më shume marrëdhëniet me publikun dhe si një
mjet të komunikimit që mund të marrë përsipër shumë nga funksionet e reklamës dhe marketingut
konvencional.
3.1 Publiciteti
Një tjetër komponent i rëndësishëm i një miksi promovues të ndërmarrjes/ institucionit
është edhe publiciteti. Publiciteti i referohet komunikimit jo personal lidhje me një organizatë,
produkt, shërbimin, apo ide duke mos u paguar direkt nga ndërmarrja/institucioni, por mund të
ndodhe që arrihet që sponsorizimi të jete i identifikuar. Ajo zakonisht vjen në formën e një lajmi,
editoriali, njoftim rreth një organizimi të ndërmarrjes /institucionit lidhur me produktet dhe
shërbimet e saj. Ashtu si reklama, publicitet përfshin komunikimin jopersonal për një audiencë
masive, por ndryshe nga reklama, publiciteti nuk paguhet drejtpërdrejt nga ndërmarrja. Përpjekjet
ndërmarrjes/institucionit për të interesuar mediat që të mbulojnë, dhe të tregojnë një histori të
favorshme për një produkt apo shërbim, behet duke e njohur rendësin e kësaj forme si ndikuese në
vetëdijen e konsumatorit, njohurit, perceptimet, dhe sjelljen e tij. Tek publiciteti
ndërmarrja/institucioni ka pak kontroll mbi atë që është thënë, kush, ose kur është thënë. Si
rezultat, publiciteti në praktike trajtohet dhe është rrallë komponent kryesor i një fushate
promovuese të ndërmarrjeve/institucioneve. Teknikat e përdorura për të fituar publicitet përfshijnë
njoftime të lajmeve, konferenca shtypi, kryeartikuj, fotografi, filma, dhe video kasete,etj. Kur e
trajtojmë nga aspekti i elementit dallues se është e "Paguar në mënyrë të tërthortë" është një dallim
kyç ndërmjet publicitetit dhe reklamës, shitjes personale ose MPR. Me publicitet një kompani nuk
paguan për hapësirë në një medium masiv, të tilla si televizion apo radio, por përpiqet për të
interesuar mediumin për të prezantuar një histori të favorshëm mbi ndërmarrjen/institucionin. Në
këtë kuptim vërehet se ka një pagesë e tërthortë për publicitet në atë që një ndërmarrje/institucion
duhet të angazhoj një staf permanent të marrëdhënieve publike, apo edhe agjencion të
profesionalizuar te MPR. Një avantazh i publicitetit mbi forma të tjera të promovimit është
besueshmëria e saj. Konsumatorët në përgjithësi priren të jenë më pak skeptikë ndaj informatave të
favorshme në lidhje me një produkt apo shërbim, kur ajo vjen nga një burim që ata e perceptojnë si
të paanshëm, në ketë mendojmë në mediat.
4. Strategjia e Marrëdhënieve me Publikun
Marrëdhëniet me publikun është një formë e menaxhimit të komunikimit që kërkon të
ndikojë në ndjenjat, mendimet, apo besimet të mbajtura nga klientët, konsumatorët e ardhshëm,
mbajtësit, furnizuesit, të punësuarit dhe të tjerët rreth një kompanie dhe produkteve të saj ose
shërbimeve, (Bennet.P 1995). Marrëdhëniet me publikun (MPR) është praktika e menaxhimit të
përhapjes së informatave ndërmjet një individi apo të një organizate dhe publikut, (Todd,H 1984).
Marrëdhëniet me publikun mund të përfshijë një organizatë ose individ në ekspozimin e tyre tek
audienca e tyre duke përdorur tema të interesit publik dhe artikujt e lajmeve që kane të bëjnë me
ndërmarrjen, por nuk kërkohet pagesë e atyre aktiviteteve( Todd,H 1984).Shumë mjete të tilla si
ngjarje të veçanta, përpjekjet lobuese, raportet vjetore dhe të menaxhimit të imazhit mund të
përdoren nga një departament i marrëdhënieve me publikun, edhe pse duhet pranuar se publiciteti
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shpesh luan rolin më të rëndësishëm në ketë situate për ndërmarrjen. Pozicioni i marrëdhënieve me
publikun brenda miksit të marketingut e shohim si ndërtimi strategjik i marrëdhënieve ndërmjet një
ndërmarrje/institucioni dhe segmenteve të ndryshme të publikut, me qëllim të fitimit të besimit dhe
mirëkuptimit të publikut në përgjithësi, e veçanërisht të konsumatorëve lojal. Marrëdhëniet me
publikun mbështesin dhe lehtësojnë përdorimin e instrumenteve të tjerë të marketingut strategjik.
Por këto përfaqësojnë instrumente të ndryshme të politikës së komunikimit, duke u inkorporuar në
strategjitë e komunikimit të ndërmarrjes apo institucionit. Marrëdhëniet me publikun shume
mbështesin aktivitet e veta tek “Identiteti i Korporatës”, që në fakte është imazhi i vetë kompanisë.
Imazhi dhe synimi se si një kompani dëshiron të perceptohet prej sektorit të interesuar të publikut,
përcaktohet në një shkallë të madhe nga vetë misioni i deklaruar kompanisë. Element të Identitetit
të korporatës njihet edhe “Dizenji i korporatës”, e që është paraqitja e një kompanie në publik
nëpërmes elementeve krijuese të paraqitjes siç janë: Emri i markës, Logoja, Shkrimi, Ngjyra dhe
Arkitektura. Në këtë mënyrë bëhet e mundur për ndërmarrjen/Institucionin që të identifikohet
shpejt. Paraqitja është e shoqëruar edhe me eksperienca të tjera që publiku ka pas me
ndërmarrjen/institucionin, dhe të dyja së bashku kombinohen për të krijuar imazhin e dëshiruar të
kompanisë. Plani strategjik i Marrëdhënieve me Publikun përfshin: Informacionin si shërbim,
favorizim të kanaleve të informacioneve, ndërgjegjësim të personelit, demonstrim në tregun e
punës, etj. Në kuadër të një ndërmarrje/institucioni tek MPR dallojmë nevojën e komunikimit me:
mediat, stafin e angazhuar dhe tjerët në ndërmarrje, klientët. Tek Marrëdhëniet me Media dallojmë
format siç janë: konferencat për shtyp, deklaratat për shtyp, aktivitetet për shtypin. Ndërsa për
Marrëdhëniet njerëzore dallohen format siç janë: udhëzimet për stafin, tabela e njoftimeve dhe
sistemi i postës së brendshme, revista e kompanisë, letra ose email, drejtuar stafit, ekskursionet e
punës, vizita të familjarëve në kompani dhe skema e sugjerimeve të punonjësve. Format kryesore të
Marrëdhënieve me klientëve janë: korrespodenca dhe telefoni, botimet, revistat e konsumatorit,
vizitat në fabrikë, dhomat e pritjes, raportet e biznesit dhe tiparet e shërbimeve të veçanta. Sipas
Johann Gunther në botimin e tij “Marketingu” edhe pse në dukje është i njëjtë marrëdhëniet me
publikun thekson se dallimi ekziston ndërmjet ndërmarrjeve, varësisht nga veprimtaria, vendi në të
cilin operon, dhe madhësia e ndërmarrjes. Marrëdhëniet publike përfshin kultivimin e
marrëdhënieve të favorshme për organizatat dhe produkteve me publikun e saj kryesore përmes
përdorimit të një shumëllojshmëri të kanaleve të komunikimit dhe mjetet. Tradicionalisht, kjo
nënkupton se profesionistët e marrëdhënieve me publikun do të punojë me pjesëtaret e medieve
për të ndërtuar një imazh të favorshëm duke publikuar informata të ndryshme për ndërmarrjen apo
produktin, duke sajuar tregime qofte në mediat e shkruara dhe elektronike. Por sot roli i
marrëdhënieve publike është shumë më e gjerë dhe përfshin: ndërtimin e vetëdijes dhe një imazh të
favorshëm për një ndërmarrje apo klient të ndërmarrjes brenda tregimeve dhe artikujve që gjenden
në mediat përkatëse, duke i vëzhguar dhe përcjellë komentet publike rreth asaj ndërmarrje dhe
produkteve të saj. Problemet në menaxhimin e tregut të synuar të ndërmarrjes përmes programeve
të MPR siç janë ngjarjet dhe programet në komunitet e kërcënojnë imazhin e
ndërmarrjes/institucionit apo produktit. Në fokusin tonë është çështja se si marrëdhëniet publike
mbështet marketingun e ndërmarrjes/institucionit duke ndërtuar imazhin e produktit dhe
ndërmarrjes, e që ndërlidhet shume shpesh me elementet e publicitetit si aktivitet promocional.
Zgjedhja e Medieve të favorshme në lidhje me komunikimin për një ndërmarrje/institucion apo
produkt shpesh arrin tek audienca e parapëlqyer, si dhe mund të ofrojnë përfitim potencial për
pozitën e ndërmarrjes në treg dhe opinion në përgjithësi. Dallojmë se në kompanitë më të mëdha,
marrëdhëniet me investitorë (IR) apo marrëdhëniet financiare publike, janë një specifik e MPR dhe
formës organizative të tyre në vet ndërmarrjen e që udhëhiqet nga rregullat për dhënie
informacionesh shpjeguese specifike. Në të mirë të imazhit të ndërmarrjes apo produktit,
marrëdhëniet me publikun jo vetëm që tregojnë historinë e një ndërmarrje tek publiku i gjere, por
gjithashtu MPR ndihmon për të formësuar idenë rreth organizmit dhe mënyrës se si ajo punon. Për
të qenë efektiv, një ndërmarrje/ institucion ka nevojë për të dëgjuar opinionet e atyre me të cilët ajo
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merret dhe jo vetëm të japi informacione. Lëshimi i një numri të madhe të lajmeve dhe informatave
me karakter të propagandës nuk është e mjaftueshme në një shoqëri të hapur të sotme.
Është edhe Jefkins që sugjeron për disa rregulla në lidhje me marrëdhëniet me publikun që
konsideron profesionale dhe të efektshme nga arsyeja e arritjes se objektivave dhe realizimit të
strategjive, duke arritur: krijimin e linjave të komunikimit, organizimin e informacioneve në bazë të
kritereve homogjene, të ndërhyjnë në evinemente të ndryshme, të bëjnë verifikimin e pranisë së
lajmeve rreth veprimtarisë përkatëse, anëtarësimin në shoqata drejtpërdrejt të lidhura me MPR.
Dallojmë nga teoria dhe praktika se të gjitha komunikimet efektive të marketingut kanë s’paku katër
elemente, (Hallensen. H 1998): një dërgues, një mesazh, një kanal komunikimi dhe një marrës. Por
në praktike kemi mësuar se në kuadër të sistemit të komunikimit dallojmë edhe elementin e
kodimit, e dekodimit, si dhe zhurmën-pengesat, dhe forcën kthyese nga dhënia e informacionit. Për
të komunikuar në mënyrë efektive, dërguesi duhet të ketë një kuptim të qartë të qëllimit të
mesazhit, arritjes së audiencës dhe se si publiku do të interpretojë dhe komentoj mesazhin.
Megjithatë, ndonjëherë audienca nuk mund të dëgjojnë qartë se çfarë dërguesi është duke u
përpjekur për të treguar në lidhje me ndërmarrjen apo produktin e saj për shkak të "zhurmës" që
krijohet nga konkurrenca apo faktorët tjerë të mjedisit, e që mund të ndikojnë në mendimet shpesh
kontradiktore në lidhje me prodhimet e tyre.

5. Përfundime
Pranimi dhe aplikimi i konceptit të marketingut ndërmarrjen /institucionin e drejton
kah përdorimi edhe i marketingut direkt si pjese esenciale një komunikimi efektiv me
faktorët e ndryshëm në mjedisin e cekur ku zhvillohet aktiviteti. Marketingu direkt dhe
format E Marrëdhënieve me publikun dhe Publiciteti e kane fituar një rendësi të veçante në
komunikimin, por në të njëjtën kohe për ndërmarrjet kane bere që të ndryshojnë në
fondament filozofin afariste dhe praktikat e qasjes ndaj publikut në tersi. Në turizëm si
specifik nëpërmes aplikimit të kësaj forme gjithnjë e me shumë po synohet që të mbahen
dhe të kultivohen marrëdhënie afatgjata me klientë ekzistues, në vend të praktikes se
vrapimit pas gjetjes se klientëve të rinj. Kjo strategji është treguar efikase në rastin e
vendeve të zhvilluara turistike, dhe gjithashtu me profitabile se ajo e mëparshmja. Ketë
“afërsi me klientët” nëpërmes marketingut direkt ndërmarrjet në turizëm dhe hotelieri e
zhvillojnë duke e formuar ofertën e vete bazuar në kërkesën e klientëve. në ketë mënyrë
është vërtetuar se rritet kënaqësia e klientit me blerjen e kryer, gjë që ndikon pozitivisht në
perceptimin e tyre për imazhin e ndërmarrjes dhe produkteve e shërbimeve të tyre.
Gjithsesi edhe në ketë veprimtari është e njohur se nuk është obligative mbajtja apo ruajtja
e të gjithë klientëve, përveç atyre që i sjellin fitim ndërmarrjes. Është vërtetuar më lartë se
me marketing direkt dhe format e komunikimit siç janë marrëdhëniet me publikun dhe
publiciteti ndërmarrja e arrin që të zgjeroj tregun e vete, rrisë shitjet, rris fitimet, rrisë
imazhin e ndërmarrjes dhe markës se caktuar, etj. Ndërsa si parakushte që të aplikohet një
koncept i marketingut direkt dhe mbajtjes se marrëdhënieve me publikun na paraqitet
nevoja e posedimit të një baze të dhënave për klientët ekzistues dhe ata potencial si dhe
përdorimi i mjeteve të nevojshme për komunikim.
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Abstract
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike në Kosovë përfaqëson njërin
ndër proceset më të ndërlikuara të privatizimit në vendet post-komuniste, për vetë faktin se Kosova
ka specifika të dallueshme prej këtyre vendeve. Është e rëndësishme të theksohet se privatizimi në
vendet post-komuniste ka rrjedhur si domosdoshmëri nga dështimi i sistemit socialist mbi
argumentet shkencore se ndërmarrjet shtetërore/shoqërore nuk kanë qenë produktive, respektivisht
efiqente për të plotësuar kërkesat shoqërore.
Në këtë kontekst, privatizimi si koncept paraqet një proces ligjor të organizuar nga shteti
përmes të cilit prona shtetërore/shoqërore transformohet, respektivisht kalon në duart e pronarëve
privat me qëllim që kjo pronë të jetë shumë më produktive, efiqente dhe konkurruese për t’i
përmbushur nevojat e shoqërisë (shërbimet e domosdoshme, prodhimit, infrastrukturën, rritjen e
taksave për shtetin, cilësinë dhe sasinë e produkteve dhe shërbimeve etj).
Në procesin e transformimit ekonomik, që po pëson vendi ynë, privatizimi është konceptuar
jo vetëm si ndryshim pronësie, por si një alternativë e re që do të sigurojë funksionimin efektiv të
veprimeve të "lojtarëve të tregut" privatë apo shtetërorë, dhe të garantojë konkurrencë reale midis
tyre. Ky proces shoqërohet me një kompleks problemesh, ndryshimesh dhe interesash politike,
sociale, makro dhe mikroekonomike dhe ligjore.
Fjalë kyqe: privatizimi, zhvillimi ekonomik, pronësia, Kosova.

1. Hyrje
Privatizimi i ndërmarrjeve publike dhe shoqërore përbën një ndër shtyllat kryesore të
paradigmës ekonomike të rendit të sotëm neo‐liberal botëror. Prapa tij qëndron bindja ideologjike
liberale se ndërmarrjet private janë më efikase në ndarjen dhe menaxhimin e burimeve sepse u japin
përgjegjësi pronarëve të identifikueshëm dhe të orientuar drejtë profitit. Principi themelor me të
cilin kemi të bëjmë ndërlidhet me ideologjinë liberale ekonomike dhe është zhvilluar në mënyrë më
të detajuar nga teoritë mbi të drejtat e pronës. Këto të fundit flasin për rëndësinë e stimulimit për
fitim të shkaktuar nga prona si një ndër forcat themelore prapa efikasitetit të tregut dhe rritjes
ekonomike.
Liberalët mendojnë se interesi i personave privat për tu pasuruar sjell përfitime të gjëra për
shoqërinë meqë atyre u ofrohen shërbime dhe produkte më të mira në një treg konkurrues. Vlen të
theksohet se ky lloj mendimi sot përbën bazën ideologjike të shumicës së politikanëve dhe
ekonomistëve në shtetet e zhvilluara, por edhe në shtetet në zhvillim dhe ato që janë në tranzicion
nga forma të ndryshme të autoritarizmit.
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Në këndvështrim historik, privatizimi si formë e politikës ekonomike në politikën moderne ka
filluar të eksperimentohet së pari në Gjermani në vitin 1957 kur Qeveria i shiti investuesve privat
shumicën e pronësisë së saj mbi Volkswagenin. Gjatë viteve 1980 në Britani të Madhe, Azi Lindore
dhe Amerikë Latine pasoi një valë e privatizimeve të sektorëve kyç të ekonomisë si kompanitë e
telekomunikacionit, energjisë ose bankat në pronësi shtetërore.
Vala tjetër e madhe ndodhi kur shtetet e bllokut komunist i hapën tregjet e tyre dhe filluan
reformat strukturore të ekonomive të tyre. Një studim nga Poole në vitin 1996 sugjeronte se për një
periudhë 10 vjeçare mes vitit 1984 dhe 1994 ndodhi një “kalim global i një shume prej 468 miliardë
dollarë asetesh nga sektori publik në sektorin privat”341. Ky proces vazhdon sot e kësaj dite në
shumicën e ekonomive në tranzicion dhe në zhvillim.
Diskutimi mbi këtë çështje përbën bazën e mospajtimeve mes partive politike në shumë
shtete. Diskutimet janë shumë prezente në debatin bashkëkohor mbi globalizimin, një proces i cili
shihet kryesisht si zgjerim i modelit neoliberal në nivel botëror. Tregtia e lirë dhe roli vazhdimisht më
i madh i biznesit në marrëdhëniet botërore janë duke bërë shtypje të madhe tek shtetet për t’i
adaptuar sistemet e tyre ekonomike në përputhje me principet e tregut të lirë, përfshirë këtu edhe
privatizimin e ndërmarrjeve publike dhe shoqërore.
Të majtët janë kritik ndaj kësaj hegjemonie dhe përmendin rastet kur transferimi i aseteve
ekonomike në duart e individëve privat dhe korporatave në demokracitë në tranzicion dhe në ato në
zhvillim ka çuar deri te padrejtësi në shoqëri, siç janë për shembull keqpërdorimi i fuqisë punëtore
dhe rritja e dallimit mes shtresave në rishpërndarjen e pasurisë.
Çfarëdo diskutimi mbi çështjen është në fakt shumë kontekstual për shkak të dallimeve të
thella në mënyrën se si privatizimet janë bërë në vende të ndryshme. Veç kësaj, efektet e privatizimit
në rritjen e ekonomike janë vështirë të matshme sepse procesi zakonisht shoqërohet me reforma të
tjera institucionale të cilat gjithashtu shkaktojnë rritje ekonomike.
Ekzistojnë studime të ndryshme të cilat e reflektojnë kompleksitetin e kësaj çështjeje. Një
studim krahasues i 35 shteteve nga Plane (1997) gjeti që privatizimi “ndikonte pozitivisht në rritjen e
Bruto Prodhimit Vendor (BPV) dhe se efekti i tij në rritje ishte më i madh për sektorin e prodhimit
sesa në sektorët e tjerë”342. Një studim tjetër i bërë nga hulumtues të FMN‐së në vitin 2000, i cili
përdorte 18 shtete si raste studimore, “e mbështeste fuqimisht hipotezën se privatizimi ishte i
ndërlidhur pozitivisht me rritjen reale të BPV‐së”343. Ky studim gjeti se privatizimi i 1% të BPV‐së
shoqërohej me një rritje prej 0.5% në periudhën e parë dhe 0.4% në periudhën e dytë”.
Megjithatë, një studim nga Cook dhe Uchida në vitin 2001 konstatonte se “nuk ka ndonjë
ndërlidhje të pjesshme dhe të fuqishme mes privatizimit dhe rritjes ekonomike, ndërsa privatizimi ka
kontribuar negativisht në rritjen ekonomike” 344 . Mospajtimet mes ekonomistëve ndërlidhen
kryesisht me metodologjinë e analizës, pra me faktorët që duhet të merren parasysh për ta studiuar
ndikimin e privatizimit.
Efekti i privatizimit në shpërndarjen e pasurisë dhe të ardhurave është gjithashtu i paqartë
dhe çështje e diskutimit të vazhdueshëm. Një studim nga Birdsall dhe Nellis (2003) sugjeronte se
“shumë programe të privatizimit e kanë keqësuar shpërndarjen e aseteve dhe të ardhurave, së paku
në afat të shkurtër”345. Por në këtë aspekt ka shumë dallime në mes të llojit të ekonomisë ku është
bërë privatizimi si dhe sektorit specifik që është privatizuar. Në anën tjetër, ai sugjeron se privatizimi
341
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i shërbimeve publike si energjia elektrike dhe telekomunikimet “ka rezultuar me qasje të rritur në
shërbime për të varfrit”.
2. Metodat e privatizimit
Metodat e privatizimit duhet të përcaktohen pas marrjes në konsideratë të objektivave
specifike të procesit të privatizimit, pengesat politike dhe institucionale me të cilat përballet qeveria
dhe strukturës së tregut në të cilin firmat do të veprojnë pas shitjes së tyre346.
Pavarësisht nga fakti se shumë vende në tranzicion në Evropë dhe Azinë Qendrore janë ballafaquar
më shumë ose më pak me të njëjtat probleme, lloji i privatizimit që ato kanë aplikuar është i
ndryshëm nga njëri vend në tjetrin. Në përgjithësi, metodat e privatizimit varet nga faktorët e
mëposhtëm347:
• Historia e pronësisë së aseteve;
• Pozicionet financiare dhe konkurruese të NSH-ve;
• Pikëpamjet ideologjike të qeverisë mbi tregun dhe rregullatorët;
• Struktura e kaluar, e tashme dhe e ardhme e rregullatorëve;
• Interesi i grupeve të ndryshme rreth pagesës nga fondet e privatizimit;
• Aftësia e qeverisë për tu paraqitur të besueshëm dhe për të fituar respektin e investitorëve
dhe të drejtave të tyre;
• Kërkesat e tregjeve financiare dhe korniza ekzistuese institucionale, dhe
• Përzgjedhja e investitorëve potencialë dhe gatishmëria e qeverisë për të lejuar pronësinë e
huaj.
Vendet në tranzicion duhet të zgjedhin me kujdes metodat ekzistuese dhe të krijonë metoda të
reja për privatizimin e aseteve për shkak të mungesës së kapitalit të krijuar vendor dhe për shkak të
numrit shumë të madh të aseteve që duhet të privatizohen. Metoda e parë që mund të aplikohet në
të tilla raste është privatizimi masiv përmes vaucherëve që shteti i emeton, ndërsa qytetarët janë të
lirë ti investojnë ku dëshirojnë. Kësaj kategorie u përkasin programet çeke, sllovake, ruse, ukrainase
dhe mongoleze348. Programet e privatizimit masiv nuk janë përgjigje për të gjitha vështirësitë e
tranzicionit deri tek ekonomia e tregut. Kjo metodë për fat të keq, nuk u sjell firmave atë që është
më e rëndësishme: kapitalin e freskët dhe menaxherët me përvojë. Përparësia është që kjo metodë
krijon ambient të ri, ku raportet në mes shtetit dhe firmave, si dhe raportet brenda vetë firmave u
afrohen atyre të ekonomive bashkëkohore.
Metoda tjetër është shitja graduale që besohet se sjell maksimalizim të të hyrave dhe rritje të
efiqiencës ekonomike.
Përgjigja në pyetjen pse ka rëndësi zgjedhja e metodave për privatizim shkon përtej ndikimit që
kanë këto metoda në qeverisjen korporative të firmave të privatizuara dhe në rezultatet e
ristrukturimit, sepse këto metoda kanë gjithashtu ndikim të rëndësishëm në situatën
makroekonomike, në financat publike, në zhvillimin e sektorit financiar, dhe që është më e
rëndësishme në stabilitetin politik dhe institucional.
Gjithashtu, angazhimet në procesin e privatizimit mund të ketë efekte më afatgjata në
shpërndarjen e pasurisë dhe avancimin e ligjeve dhe institucioneve politike349. Metodat e privatizimit
të aplikuara në vendet në tranzicion janë të ndryshme ku janë përdorur shitjet direkte, blerja e
aseteve nga menaxherët dhe skemat vaucher.
Në mesin e metodave të aplikuara të privatizimit, një prej dallimeve është nëse firmat janë
shitur (me para në dorë ose jo - rasti i Hungarisë) ose janë dhënë pa kompensim.
346
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Dallimi i dytë është nëse pasuritë janë transferuar tek blerësit e jashtëm, domethënë investitorët
vendas dhe të huaj, ose tek blerësit e brendshëm, zakonisht menaxherët dhe ndonjëherë edhe
punëtorët.
Dallimi i tretë është privatizimi i bërë nga lartë-poshtë, ku qeveria merr iniciativën për privatizim
dhe nga poshtë-lartë, ku iniciativa vjen nga investitorët e huaj apo drejtuesit e firmës.
Një politikë aktive e privatizimit është efikase për rritjen e sektorit privat në aspektin e përqindjes së
BPV-së. Vende si Rusia dhe Republika Çeke, të cilat kanë realizuar privatizim masiv, kanë pasur
rritjen më të lartë të sektorit privat në lidhje me BPV (Rusia nga 25 deri në 50 për qind ndërmjet
1992 dhe 1994 dhe Republikës Çeke prej 30 për qind në vitin 1992 në 65 për qind në 1994), ndërsa
vende si Sllovenia dhe Ukraina që nuk kanë pasur politika shumë aktive për privatizim kanë pasur
rritje të ngadaltë të sektorit privat350.
Disa metoda të privatizimit mund të gjenerojnë më shumë të ardhura qeverisë sesa
investitorëve. Të hyrat e mëdha nga privatizimi priren që të rrisin aftësinë e qeverisë për të
shpenzuar në infrastrukturë me një potencial në reagim pozitiv në produktivitet të përgjithshëm.
Metoda të ndryshme të privatizimit gjithashtu mund të kenë efekte të ndryshme në zhvillimin e
tregut të kapitalit.
3. Privatizimi masiv
Privatizimi masiv ndodh kur një pjesë e konsiderueshme e aseteve publike të ekonomisë
transferohet në një grup të madh të blerësve privatë në mënyrë që të arrihet shpërndarja e
pronësinë351. Në përgjithësi, kjo është bërë përmes shpërndarjes publike të aksioneve tek qytetarët,
ose pa kompensim ose për një pagesë minimale. Shpërndarja kryhet duke ju dhënë vauçer popullsisë
e cila pastaj mund ti shëndrroj në aksione në proceset e tenderimit. Zakonisht privatizimi preferohet
të bëhet duke sjellë investitorë të jashtëm në krahasim me investitorët e brendshëm sepse kështu
arrihet zëvendësimi i menaxherëve të paaftë edhe efikasitet më i lartë i punës.
Gjatë procesit të privatizimit masiv duhet të merret vendimi mbi fondin e privatizimit dhe
formën e përfshirjes së “investitorëve të jashtëm” dhe atyre të brendshëm në proces. Kjo politikë
është aplikuar në ekonomitë në tranzicion si Rusia, Republika Çeke dhe Sllovake, Lituania dhe
Polonia me disa variacione të vogla në secilin rast. Në Republikën Çeke, qëllimi i menaxherëve ka
qenë që të fillohet me ristrukturimin e ndërmarrjeve në mënyrë që të tërhiqen investitorët potencial
nga kompanitë më të mira dhe të cilat janë më të disponuara që të sjellin kapital të freskët. Së dyti,
edhe aksionerët e vegjël kishin mundësi që ti shisnin aksionet e tyre pas një viti, kështu problemi i
shpërndarjes së pronësisë së ndërmarrjeve u bë më i vogël.
Privatizimi masiv tek investitorët vendorë mund të sjell edhe më shumë menaxhim joefikas
dhe mungesë të kontrollit sesa privatizimi masiv tek investitorët e jashtëm. Të dy llojet e privatizimit
(tek të brendshmit dhe të jashtmit) kanë tendencë të bëjnë ristrukturim strategjik. Përveç kësaj,
investitorët e brendshëm nuk tentojnë të informohen për ambientin e jashtëm konkurrues dhe
procesin e ristrukturimit strategjik e bëjnë pa ndonjë vizion të qartë. Privatizimi masiv do të kishte
më shumë sukses në ristrukturim dhe më pak korrupsion, do të rritej fondi i privatizimit dhe tregjet e
kapitalit sikur të zbatohej strikt nga fillimi korniza ligjore mbi privatizimin352.

Shitja direkte
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Shitja e drejtpërdrejtë tek një investitor strategjik është transferimi i pronësisë dhe kontrollit
tek investitorët privat të cilëve ekspertiza duhet të garantojë ecurinë e suksesshme të firmës në një
mjedis konkurrues. Të metat kryesore të kësaj metode janë mungesa e konkurrencës - një numër i
vogël i investitorëve ofertojnë për kompaninë dhe pasiguria në lidhje me vlerën reale të aseteve.
Zbatimi i kësaj metode nuk kontribuon në zhvillimin e tregut financiar, as nuk u jep mundësi për
kyqje në proces investitorët e vegjël.
Megjithatë, përparësia e kësaj forme të privatizimit është se i lejon qeverisë ti shes
ndërmarrjet e vogla kur oferta publike për blerjen e aksioneve në treg nuk do të jetë me kosto
efektive. Përveç kësaj, përparësi tjetër është se mund të mblidhen të hyra më të larta, veçanërisht
tek vendet me të hyra të vogla.
Transferimi i pronësisë mund të bëhet ose nëpërmjet ofertave konkurruese ose përmes një
marrëveshjeje të negociuar private. Një proces i hapur dhe konkurrues i tenderimit ka disa
avantazhe krahasuar me shitjen e aseteve përmes negociimit: ajo rrit pranueshmërinë politike;
maksimizon të ardhurat për qeverinë kur ky proces është i projektuar siç duhet, dhe, nga pikëpamja
teorike, kompania i ipet investuesit më efikas353.
Shitja direkte mund të kryhet në dy mënyra354:
• shitje direkte nëpërmjet ankandit/tenderit;
• shitje tek një blerës i paracaktuar.
Mënyra e dytë është më e përdorur në rajonin tonë e sidomos në Shqipëri. Objekte të privatizuara
me këtë metodë ishin kryesisht shtëpitë e banimit, dyqanet, restorantet, pjesë të ndërmarrjeve etj. (i
ashtuquajturi privatizimi i vogël).
4. Procesi i privatizimit në Evropën Juglindore
Procesi i privatizimit ishte një prej elementëve më të rëndësishëm të reformës ekonomike
në vendet e Europës Juglindore (EJL). Shumica e vendeve në rajon, duke dalë prej regjimeve ku
prona private nuk ishte qendra e biznesit, e kanë konsideruar privatizimin si një shtyllë të
përpjekjeve për të adoptuar një ekonomi të tregut gjatë 12 viteve të fundit355.
Përfitimet e ecjes drejt privatizimit dinamik janë të dokumentuara mirë në literaturën
ekonomike dhe nga përvoja e vendeve në zhvillim kudo në botë. Privatizimi besohet nga të gjithë se
nxit një përdorim më të mirë të ekonomive të shkallës masive dhe efektshmërisë në rritje. Për më
tepër, ai tërheq kapital të ri dhe një lloj të avancuar administrimi, të shoqëruar prej aftësive të
përshtatshme.
Në të njëjtën kohë, ai është në potencial një burim kryesor i të ardhurave qeveritare dhe një mënyrë
e mirë për të kanalizuar investime të drejtpërdrejta të huaja në rajon. Duke e parë sektorin privat si
motori kryesor për zhvillimin në të ardhmen të vendeve të EJL-së, privatizimi mund të konsiderohet:
5. Një histori suksesi
Megjithëse në fazat e tij fillestare, privatizimi mund të ketë përkeqësuar gjendjen e
papunësisë -- duke shkaktuar pushime nga puna në masë prej sipërmarrjeve shtetërore me personel
të tepërt -- përfitime afat-gjata kanë qënë të konsiderueshme, me një nivel në rritje të pjesës së
sektorit privat në BPV, siç tregohet prej të dhënave të EBRD-së në tabelën e mëposhtme. Duke
krahasuar nivelet e pjesës së sektorit privat në BPV më 1995 dhe 2003, pesë vende në rajon duket të
jenë në ose mbi 60 përqind.
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Kroacia njoftoi planet në shkurt 2004 për të shitur pjesët e pakicës në 823 ndërmarrje
brenda një viti. Shteti gjithashtu njoftoi qëllimet e tij për të shkrirë organin e privatizimit brenda tre
muajve dhe për të transferuar të gjitha pasuritë shtetërore të mbetura në administratën qendrore.
Bosnjë-Hercegovina (BeH) dhe Serbia e Mali i Zi, të cilët hynë më vonë në procesin e privatizimit,
janë pothuajse në mes të tij. Ato janë duke ecur shpejt për të përfunduar privatizimin në shkallë të
vogël. Për shembull, të gjitha ndërmarrjet shtetërore në Serbi pritej të privatizoheshin deri në
qershor 2004; shumica tashmë janë shitur ose për to janë arritur marrëveshje me investitorë.
Në pothuajse të gjithë vendet, privatizimi i tokës -- atje ku u krye -- filloi i pari dhe përfundoi
i pari, i pasuar prej atij të shtëpive, dyqane të shitjes me pakicë dhe të shërbimeve të vogla. Kjo
mund të konsiderohet një fazë e suksesshme. Treguesi i reformës i EBRD-së, që varion nga 1 në 4,
vlerëson me nota të larta për privatizimin në shkallë të vogël: pothuajse të gjithë vendet morën
ndërmjet 4- dhe 4+. BeH dhe Serbia e Mali i Zi të dyja morën 3 sepse filluan më vonë356.
Metodat e privatizimit në vendet e EJL-së kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në përpjekjet
ndaj ristrukturimit më të mirë të ndërmarrjeve dhe rritjes së efikasitetit. Një shumëllojshmëri
metodash u përdoren prej vendeve në rajon. Shqipëria, Kroacia, Maqedonia dhe Rumania kanë
zgjedhur blerjen prej administratorëve/punonjësve si metoda kryesore, ndërsa BeH dhe Serbia e
Mali i Zi kryesisht kanë përdorur bonot. Shitjet e drejtpërdrejta kanë qënë metoda e preferuar në
Bullgari. Në Kosovë, problemet ende të pazgjidhura të krijimit të shtetit dhe reforma e zgjatur e
institucioneve e kanë bërë metodën e privatizimit të qirave 99-vjeçare zgjedhjen për sipërmarrjet në
pronësi shoqërore.
Pjesëmarrja e huaj është një tjetër tipar i rëndësishëm i privatizimit. Ka shumë histori
suksesesh këtu. Për shembull, ndërmarrja më e madhe farmaceutike e Kroacisë, Pliva, ia shiti filialin
e saj danez Pliva Pharma Nordic ndërmarrjes United Nordic Pharma, në pronësi të grupit islandez
Pharmaco.
Ndërkohë, një konsorcium që përbëhet prej ABN AMRO Capital, Citigroup Investments dhe
disa fonde të tjera private aksionesh kanë blerë një pjesë prej 40 përqind në Mobiltel, operatori më i
madh i telefonisë celulare në Bullgari, për një shumë rekord prej 1.2 miliard euro. Pjesa e mbetur e
shumicës është në pronësi të tre investitorëve privatë austriakë. Në shkurt 2004, Ndërmarrja
Bullgare e Telekomunikacioneve u shit ndaj Viva Ventures, një filial i fondit amerikan të aksioneve
Advent International. Gjithashtu ia vlen të përmendet blerja, nga kantina me qendër në Britani,
SABMiller, e një pjese kontrolluese prej 81.1 përqind në ndërmarrjen e kantinës rumune Aurora.
Ndërkohë, me shitjen e bankës më të madhe të Shqipërisë ndaj një blerësi austriak, Tirana
ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm në përpjekjet e saj për të privatizuar sektorë strategjikë të
ekonomisë. Në dhjetor 2003, Banka e Kursimeve e Shqipërisë iu shit Raiffeisen Zentralbank
Osterreich AG për pothuajse 102 milionë euro.

6. Privatizimi me mundësi për përmirësim
Përveç forcimit të sektorit privat dhe nxitjes së zhvillimit ekonomik të vendeve nëpërmjet
rritjes së efektshmërisë, privatizimi përmirëson praktikat e qeverisjes. Në një mjedis ku ekonomia e
tregut është ende e re e jo plotësisht e efektshme dhe ku tregjet janë të sfumuar dhe larg prej
arritjes së ekuilibrit, përpjekjet e mëtejshme të privatizimit mund të përmirësojnë ndjenjën e
përgjegjësisë së qeverive dhe kontrollin publik të financave të qeverisë.
Me përjashtim të shërbimeve publike, pak ka mbetur në duart e shteteve në shumicën e
vendeve në rajon. Kjo forcon idenë se zhvillimi i mëtejshëm i ekonomive të EJL-së do të mbështetet
në zhvillimin e sektorit ekzistues privat dhe në biznneset e reja që do të krijohen. Zhvillimi i sektorit
privat varet në mënyrë të konsiderueshme nga mënyra sesi janë ristrukturuar njësitë e sapo-
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privatizuara, si dhe në përmirësimin e qeverisjes dhe institucioneve të tregut, forcimit të aftësisë
konkurruese dhe sjelljes së firmave në treg.
7. Me disa kufizime
Megjithëse përgjithësisht i suksesshëm, shpejtësia e privatizimit ka qënë e ndryshme në të
gjithë rajonin. Ndërsa shumica e këtyre vendeve ka arritur përparim të konsiderueshëm gjatë
dekadës së kaluar, të tjerë janë në fazat fillestare. Tabela e mëposhtme tregon se të ardhurat nga
privatizimi nga 2000 deri në 2003 janë pakësuar për Shqipërinë, BeH, Kroacinë dhe Maqedoninë, por
janë rritur në mënyrë të konsiderueshme për Serbinë e Malin e Zi që filluan me vonesë.
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Abstract
Në çdo institucion, ndikimi i burimit njerëzor duhet të jetë thelbësorë. Mënyrat e kryerjes së
punëve dhe metodat që zbatohen, rëndojnë shumë në efikasitetin dhe efektivitetin e ndërmarrjes ose
kompanisë. Punëtorët duhet të shihen më tepër si përfaqësues të institucionit, përfaqësues që
zbatojnë planet dhe projektet, e jo të shihen vetëm thjeshtë si punëtorë. Kjo kërkon një metodë të re
të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe të çështjeve të cilat ndikojnë tek ata në realizimin e
detyrave dhe përgjegjësive të përditshme.
Në ekonominë e vendit tonë sektori privat po zgjerohet dita ditës ndërsa sektori publik përdor
gjithnjë e më shumë praktika menaxhimi konkurruese me ato të sektorit privat. Gjatë këtij proçesi
mbyllen, privatizohen dhe ristrukturohen shumë ndërmarrje, duke ndikuar në nivelin e punësimit në
të gjthë vendin.
Si rast studimi në këtë punim do të marrë qytetin e Skenderajt, ku do të flas për zhvillimin
ekonomik të këtij qytetit si dhe për ndërmarrjet publike dhe private. Në fokus do të jetë menaxhimi
dhe rëndësia e burimeve njerëzore që bëhet nga këto ndërmarrje në këtë qytet dhe definimin e
problemit të hulumtimit do të orientojmë nga problematikat aktuale dhe risitë në fushën e
menaxhimit të burimeve njerëzore.
Fjalë kyqe: modelet, burimet njerëzore, menaxhimi, organizata.

1. Hyrje
Zhvillimet dinamike në ekonominë e shekullit të XXI-të, po diktojnë ndryshime në
mënyrën e menaxhimit të të gjitha llojeve të burimeve të nevojshme për zhvillimin e
veprimtarisë së korporatave. Edhe punonjësit e një korporate, pra burimet njerëzore të saj,
duhet të menaxhohen tashmë me metoda dhe teknika të ndryshme nga ato të përdorura
më herët. Biznesi i sotëm para se gjithash, është i kushtëzuar nga menaxhimi efektiv i
faktorit njeri si një faktor kyç i arritjes së objektivave të një biznesi. Si rrjedhojë, menaxhimi i
burimeve njerëzore mbetet të jetë mënyra e vetme për të arritur këtë qëllim, të cilin e
synon çdo ndërmarrje në ekonominë e sotme.
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Megjithëse, shkalla e papunësisë vazhdon të mbetet relativisht e lartë, gjë që e bën
më të lehtë gjetjen e fuqisë punëtore në tregun e punës, ndërmarrjet publike dhe private të
vendit tonë po ndërgjegjësohen gjithnjë e më shumë, për domosdoshmërinë e rekrutimit të
punonjësve me aftësitë e nevojshme dhe me motivimin e duhur. Në vendet e zhvilluara,
burimet njerëzore të seleksionuara mirë dhe të motivuara konsiderohen sot, një avantazh
konkurrues për ndërmarrjet.
Në mjedisin konkurrues aktual të biznesit, ka pritje të mëdha prej menaxherit të
burimeve njerëzore dhe modeli i partnerit strategjik të menaxherit të burimeve njerëzore
është duke u bërë shumë popullor në organizatat amerikane dhe evropiane. Ky model,
thekson që menaxheri i burimeve njerëzore nuk kryen vetëm një rol mbështetës, por ai
vepron si partner i plotë i ndërmarrjes dhe ndihmon në arritjen e objektivave strategjike.
Menaxheri i burimeve njerëzore, si partner strategjik, krijon një vizion për burimet njerëzore
dhe i zbaton politikat e punonjësve në mënyrë të tillë që të manifestojë strategjinë e
biznesit.
2. Kuptimi i menaxhimit
Menaxhimi është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës ekonomike të njeriut, i cili është paraqet
një aktivitet të organizuar në grup. Në një formë ose tjetër menaxhimi është thelbësore kudo që
përpjekjet dhe forcat e njeriut duhet të ndërmerren në mënyrë kolektive për të plotësuar ndonjë
aktivitet produktiv, punë apo profesion. Ndërsa me termin menaxhim i burimeve njerëzore kuptohet
qasja strategjike dhe koherente për menaxhimin e asetit më të vlefshëm të një organizate, njerëzve
që punojnë në kompani, të cilët individualisht dhe si tërësi kontribuojnë për arritjen e objektivave të
atij biznesi.
Pra menaxhimi është një grup i funksioneve të cila duhet të shfrytëzojnë burimin në mënyrë
efikase dhe efektive për ndjekjen edhe arritjen e qëllimeve organizative. Me fjalën efikasitet,
kuptohet përdorimi i burimeve me mençuri dhe në një mënyrë e cila është me kosto-efektive,
ndërsa fjala efektive, ka kuptimin marrja e vendimeve të drejta dhe zbatimin e tyre me sukses. Në
përgjithësi, një organizatë e suksesshme është efikase dhe efektive.
3. Rëndësia e menaxhimit
Të gjitha organizatat, të vogla apo të mëdha, publike apo private, të orientuara nga fitimi
dhe pavarësisht nga fusha ku e ushtrojnë aktivitetin e tyre kanë një gjë të përbashkët: nevojëm për
t’u menaxhuar. Janë pikërisht menaxherët ata që në procesin e punës bashkojnë dhe koordinojnë
këto burime të rralla për arritjen e objektivave organizative, që pranojnë riskun e marrin vendime në
një mjedis dinamik ku ndërthurren e influencojnë një gamë të gjërë faktorësh ekonomikë, sociale e
teknikë, që veprojnë si novatorë për prezentimin dhe futjen e produkteve apo shërbimeve të reja, të
teknologjisë moderne e kompetitive, për përsosjen apo përdorimin e formave adekuate të
organizimit që kërkon koha, për përballimin me efektivitet të luftës së konkurrencës e për të qenë
të suksesshëm në treg. 357
4. Menaxhimi i burimeve njerëzore, roli dhe domosdoshmëria
Çdo organizatë, e madhe apo e vogël, përdor një shumëllojshmëri të kapitalit për të bërë biznes.
Kapitali përfshin të holla, gjërat të vlefshme nga mallrat ose gjëra tjera të cilat përdoren për të
gjeneruar të ardhura për atë biznes. Për shëmbull, një dyqan me pakicë përdor regjistrat dhe
inventarin, një firmë konsultimi mund të ketë softuerin e duhur, një firmë ndërtimi pajisje të tëra për
357
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ndërtim, por në një pikë nuk ka rëndësi industria dhe llojet e punëve, pasi të gjitha kompanitë dhe
ndërmarrjet e kanë atë pikë të përbashkët: ata kanë burimet njerëzore për të bërë punën e tyre për
ta. Shumica e organizatave kanë tre burime të mëdha në dispozicion të tyre për të përdorur, këto
burime përfshijnë burimet fizike, burimet financiare dhe burimeve që lidhen direkt me sjelljen
organizative. Lloji i fundit i burimeve të cilin e përmenda është një burim i lidhur drejtpërdrejt me
sjelljen organizative. Ky burim fokusohet kryesisht rreth njerëzve brenda organizatës, në përvojën e
tyre, etikën e punës, qëndrimin e tyre, aftësinë, njohurinë dhe aftësitë vendimmarrëse.
4.1. Historia e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe zhvillimi i tij
Menaxhimi i burimeve njerëzore ose fillimisht i njohur me emrin menaxhimi i personelit u
prezantua në fund të shekullit të 19-të. Në atë kohë, kjo ishte përqendruar në mirëqenien e hershëm
të punës në organizatat dhe zyrtarët në departamentin e personelit janë quajtur si "Inspektorit për
Përkujdesje" dhe e veçanta është se detyrat e mirëqenies së punonjësve janë kryer kryesisht nga
gratë. Evolucioni i MBNJ-së si një disiplinë profesionale dhe shkencore shihet nga disa pikëpamje, si
një ndihmë për menaxhim, si një konflikt politik dhe ekonomik në mes të menaxhmentit dhe
punëtorëve dhe si një lëvizje në rritje e përfshirjes së punonjësve e ndikuar nga zhvillimet industriale
dhe organizative.
4.2.Zhvillimi modern i burimeve njerëzore
Periudha e zhvillimit teknologjik nga viti 1990 e deri në ditët e somte është një përiudh e
ndritur e zhvillimit të menaxhimit të burimeve njerëzore. Fillimi i viteve 1990 erdhi me një ndryshim
të theksuar. Reagimi ndaj individualizmit dhe lakmisë se paarsyeshme që ishte në vitet 1980
ndryshoj dhe u rriten vlera e punës ekipore në çdo biznes dhe ndërmarrje. Me rritjen e globalizmit
dhe zhvillimet teknologjike, peisazhi ekonomike ka pësuar ndryshime rrënjësore gjatë viteve 1990.
Biznes filluan të përdorin riformatime të ndryshme brenda kompanive me anë të disa iniciativa, të
tilla si rritja e numrit të punësuarve, reduktimi i shtresave të menaxhimit, ulja e burokracisë në
strukturat organizative, ekipe të pavaruar të punës dhe përdorimi i burimeve të jashtme.
Gjatë këtyre viteve, përdorimi dhe zhvillimi i hovëshem i teknologjisë, bëri qe organizatat të
fillojn me zvoglimin e numerit të të punësuarve, por ata të cilet i punësonin i kishin të trajnuar mirë
dhe shumë fleksibël për të u përballuar me ndryshimet e shpejta teknologjike. Kështu, mësimi dhe
trajnimi i vazhdueshëm filloj të bëhët një veti e zakonshme në menaxhimin e njerëzve, një metodë e
cila ishte edhe motivuese për punëtoret.
Kompanitë sot kanë një qëndrim tjetër ndaj punëtorve, pasi kuptojnë se punonjësit
inovative dhe krijues i sigurojnë biznesit një avantazh konkurrues të qëndrueshëm, sepse ndryshe
nga burime të tjera, kapitali intelektual është shumë i vështirë që të imitohet nga konkurrentët.
Kështu, gjatë kësaj periudhe, rritja e përdorimit të teknologjisë dhe fokusi i ndryshuar në funksionet
dhe rëndësinë e menaxhimit të BNJ, udhëhoqi në shfaqjen e departamentit të burimeve njerëzore si
një partner strategjik dhe krucial për çdo ndërmarrje .
4.3. Rëndesia e menaxhimit të burimeve njerëzore
“Njerëzit tane jane aseti ynë me i rëndesishëm”, kjo është fraza që shihet me së shpeshti në
raportet vjetore në ditët e sotme. Bizneset çdo ditë e më shumë po i kushtojnë rendësi kontributit të
dhënë nga punonjësit e tyre. Burimet njerëzore kanë rëndësi kruciale për suksesin e veprimtarisë së
një organizate.
Pa punonjës të suksesshëm organizata do të punonte në mënyrë jo efektive dhe do të
rrezikonte objektivat dhe misionin e saj. Një tjetër arsye ku shihet rëndësia e burimeve njerëzore për
një organizatë është fakti se ata përbëjnë koston ose shpenzimin kryesor për atë organizatë.
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Menaxhimi i drejt i burimeve njerëzore ka rëndesi të madhe dhe si proces është shumë i
rëndësishem në punë pasi në çdo kompani ka të bëjë me përdorimin e drejtë dhe efiçient të njerëzve
në punë.

5. Modelet e menaxhimit të burimeve njerëzore
Qëllimi dhe vlera e funksionit të punonjësve është debatuar dhe komentuar autorë dhe
profesorë të shumtë. Ka qenë gjithmonë i hapur një debat rreth nevojës dhe dobishmërisë së
departamentit tradicional të burimeve njerëzore dhe diskutimet kanë qenë lidhur me çështjen nëse
duhet të vazhdojnë organizatat të kenë departamente të tilla brenda organizatës së tyre. Shumë nga
këto komente janë bërë duke e konsideruar menaxhimin e burimeve njerëzore si një art i cili nuk
kërkon njohuri apo aftësi të veçanta.
Kështu duke u mbështetur në studimin e literaturës për modelet e ndryshme të menaxhimit
të burimeve njerëzore, në vazhdim do të paraqes disa nga modelet e menaxhimit të burimeve
njerëzore të cilat metoda janë propozuar nga shkolla dhe autorë të ndryshëm.
Modelet e MBNJ janë:
• Modeli i përshtatjes se MBNJ
• Korniza e Harvardit
• Modeli i Guestit
• Modeli i Monksit
• Modeli i praktikes me të mirë
• Menaxhimi i Hard & Soft i Storey-it
• Modeli emergjent ose i paparashikuar
5.1. Aktivitetet e menaxhimit të burimeve njerëzore
Fokusi qendror në menaxhimin e burimeve njerëzore duhet të jetë qëllimi që të kontribuohet në
suksesin e ndërmarrjes. Çelësi për rritjen e performancës organizative në ditët e sotme është duke
treguar se aktivitetet e burimeve njerëzore janë ato të cilat mbështesin përpjekjet organizative duke
u përqendruar kryesisht në produktivitet, shërbim dhe në cilësi.
Sot në një ndërmarrje përmirësimi i vazhdueshëm i produktivitetit është bërë edhe më i
rëndësishme dhe është rritur edhe si konkurrenca globale. Produktiviteti i burimeve njerëzore në një
organizatë është e prekur ndjeshëm nga përpjekjet dhe mënyrat e menaxhimit, programet si dhe
nga sistemet e shërbimit.
Ndërsa cilësia e produkteve dhe shërbimeve të ofruara në mënyrë të konsiderueshme ndikon në
suksesin organizativ për afat të gjatë. Nëse një organizatë fiton një reputacion për të ofruar produkte
me cilësi të dobët të shërbimeve, ajo redukton rritjen e saj të performancës dhe rritjen organizative.
Përfshirja e të gjithë të punësuarit, jo vetëm menaxherët, në zgjidhjen e problemeve shpesh kërkon
ndryshime në kulturën e korporatës, stilet e lidershipit, dhe politikat dhe praktikat e burimeve
njerëzore. Për të përmbushur këto objektiva, menaxhimi i burimeve njerëzore është i përbërë nga
disa grupe të aktiviteteve të ndërlidhura. Megjithatë, ecuria e aktiviteteve të burimeve njerëzore
duhet të bëhet në kuadër të organizatës.
Kështu funksionet kryesore të menaxhimit të burimeve njerëzore janë të klasifikuar ose të ndara në
dy funksione themelore: 358
Funksionet menaxheriale dhe
Funksionet Operative
358

Introduction to Humane Resource Management and Enviroment- University of Mumbai, fq. 5-6

403

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

6. Menaxhimi i BNJ në ndërmarrjet publike dhe private
6.1.Menaxhimi në ndërmarrjet publike
Që nga vitet 1980 dhe 1990 u pa nevoja e një qasje të re menaxheriale në sektorin publik, në
përgjigje të mangësive të modelit tradicional të administratës. Kjo qasje mund të ketë trashëguar
disa prej problemeve të modelit më parë, por do të thotë ndryshim mjaft dramatikë në mënyrën se
si operon sektori publik. Në përgjithësi mund të vërejmë se qasja menaxheriale ka pasur shumë
emra edhe pse në literaturat e sotme më shumë hasim në termat 'menaxhimin publik' ose
“menaxhimit të ri publik ". Së paku, ekziston një pajtueshmëri e përgjithshme se ndryshimet aktuale
që janë të përfshirë na largojnë nga modeli tradicional administrativ.
Prandaj, si do që është quajtur modeli, ai përfaqëson një ndryshim të madh nga administrata
publike tradicionale, me vëmendje shumë më të madhe që fokuson në arritjen e rezultateve dhe
përgjegjësinë personale të menaxherëve. Pastaj, ka një intencë për tu larguar nga burokracitë
klasike, duke bërë organizata, personel, si dhe kushte të punësimit shumë më fleksibile.
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në sektorin publik përcakton se MBNJ ka një ndikim të
madh në ndryshimet të cilat bëhen në sektorin publik. Modelet burokratike të menaxhimit dhe
modelet menaxheriale të sektorëve publike do të krahasohen për të dalluar mënyrat në të cilat
çështjet organizative dhe çështjet e punësimit janë konceptuar në çdo model.
Ndryshimet në sektorin publik gjatë dy dekadave të fundit kanë pasur një ndikim të
rëndësishëm në punonjësit e organizatave të këtij sektori dhe kushtet nën të cilat njerëzit punojnë,
ku është dhënë një kujdes i vogël në fusha specifike për hulumtim të Menaxhimit të Burimeve
Njerëzore si dhe hulumtime akademike në lidhje me sektorin publik.
6.2.Burimeve Njerëzore në ndërmarrjet publike
Një ndërmarrje publike vepron si personalitet i dyfishtë duke qenë një agjenci publike në
njërën anë si dhe entitet i veçantë i biznesit në anën tjetër, kështu kjo do të ballafaqohet me sfidën e
aplikimit të praktikave për menaxhimin e korporatës për operacionet efikase duke përballuar të
gjitha presionet politike dhe kontrollet qeveritare.359
Duke pasur status të veçantë ligjor, ata mund të marrin vendime të menaxhimit të pavarur
nga qeveria dhe kështu të gëzojnë autonomi në shumë përgjegjësitë, si ajo e punësimit, shpërblimit,
vlerësim të performancës si dhe largimin nga puna e të punësuarve. Megjithatë, kontrollet
shtetërore dhe ndikimet politike janë të pashmangshme në procesin e vendimmarrjes pasi qeveria
është pronar i vetëm ose kryesor i ndërmarrjeve publike dhe ka kontrolle formale informale mbi dhe
për punët që bëhen në ndërmarrjet publike.360
Menaxhimi i burimeve njerëzore në ndërmarrjet ose në administratën publike ka të bëjë me
menaxhimin e burimeve njerëzore ashtu siç zbatohet në mënyrë specifike në fushën e administratës
publike. Ajo është konsideruar të jetë një strukturë e cila siguron trajtim të paanshëm, standardet
etike, dhe promovon një sistem vlerash. Një përgjegjësi e rëndësishme e menaxherëve publikë
është t’i balancojnë të drejtat e qytetarëve për të marrë një shërbim nga qeverisja i cili të jetë efikas,
efektiv, i drejtë dhe që i përgjigjet nevojave të qytetarëve, duke ruajtur të drejtën e nëpunësve
publikë për t’u trajtuar me barazi e dinjitet.361

359

Jadoon, Z.I. : “A coalignment model for analysis of public enterprises”, South Asian Journal
of Management , fq. 34-43. 1994
360
Lioukas, S., Papoulias, D. : “Public Enterprises at the Crossroads” London, 1990
361
“Human Resource Management in Local Government - an Essential Guide”, I.C.M.A., Washington, 1999
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Një politikë e burimeve njerëzore është një grup rregullash dhe rregulloresh sistematike, e
kodifikuar dhe e përhapur që udhëzon se si duhen trajtuar Burimet Njerëzore në një organizatë,
çfarë të drejtash e përgjegjësish kanë ato dhe çfarë të drejtash e përgjegjësish kanë menaxheret.
Në të kaluarën, politika e Burimeve Njerëzore ose politika e Personelit, siç referohej shpesh, ishte e
papërcaktuar, varej nga gjendja shpirtërore, qëndrimi ose dëshira e mbikëqyrësit, ose në disa raste
nuk kishte fare politikë, por thjesht një dëshirë individuale. Është zbuluar se një metodë e tillë të çon
në ndarje, pakënaqësi dhe grindje mes nëpunësve e mbikëqyrësve. Mjekimi për këtë situatë është
një tërësi politikash e cila i mbulon të gjitha çështjet që ka të ngjarë të jenë shqetësimi i vendit të
punës.362 Koncepti modern i funksionit të burimeve njerëzore mbulon vlerësimin e nevojave
strategjike të burimeve njerëzore, identifikimin e kompetencave të përftuara me qëllim realizimin e
strategjive dhe vizionin organizativ, menaxhimin e rekrutimit, integrimin e punonjësve, të kuadrove,
trajnimin, promocionet si dhe vlerësimin e performancës dhe menaxhimin e saj.
Departamenti i burimeve njerëzore duhet të konsideroj punësimin si një detyrë kritike dhe
në të njëjtën kohë të ndjekin një proces transparent për të siguruar rekrutimin e punëtoreve në bazë
të meritës. Një politikë transparente dhe e bazuar në rekrutimin qe e ka me bazë meritën, duhet të
bëhet me qëllim të tërheqjes dhe mbajtjes se punonjësve të aftë dhe të kualifikuar.
Brenda një organizate, punonjësit janë të grupuar në departamente të ndryshme të vendeve
të punës, duke përfshirë inxhinieri, shërbimi, financave, kontabilist, auditimin si dhe në personelin e
teknologjisë informative, kështu edhe menaxhimi i tyre duhet të bëhet në mënyre të ndarë duke u
bazuar edhe në rëndësinë dhe funksionin e departamenteve. Por duke qenë një kompani publike,
prania e ndikimeve dhe referencat nga personalitete e politikës si dhe ndikimi në vendimet e
përzgjedhjes është pranuar edhe nga menaxherët e shumët në shumë vende të botës, dhe kjo
tregon një paqëndrueshmëri mes politikave të hartuara të punësimit dhe praktikave
operacionalizuar të punësimit.
6.3. Menaxhimi në ndërmarrjet private
Termi sektor private është një pjesë e ekonomisë së një vendi e cila nuk kontrollohet nga
qeveria e atij vendi. Ky sektor në vete përfshin të gjitha ndërmarrjet fitimprurëse dhe ato jo
fitimprurëse dhe është përgjegjëse për të gjithë aktivitetin ekonomik i cili nuk është i iniciuar nga
qeveria, p.sh. për aktivitetet e tilla siç janë ndërtimi i fabrikave dhe ndërtesave, për blerjen e lëndëve
të para që do të përdoret për të prodhuar produktet e gatshme si dhe për pagat e paguara të
punëtorëve.

Menaxhimi në sektorin privat, në ato kompani të cilat nuk janë pronë e qeverisë
është një pozite e menaxhimit të personelit nga lidershipi. Rolet e menaxhimit në sektorin
privat ndryshojnë nga menaxherët e departamenteve më të vogla e deri tek menaxheret e
departamenteve të mëdha si dhe mbikëqyrësit menaxheriale të korporatave.
Detyrat kryesore të përfshira në këtë punë janë zakonisht për të monitoruar punën e
stafit të nivelit më të ulët dhe për të ruajtur standardet e kompanisë. Një pozitë e tillë si kjo
mund të përfshijë një sërë detyrash, si dokumentet e bilancit të gjendjes, intervistat e
mundshme të punonjësve si dhe kontrollin e inventarit. Menaxherët e sektorit privat në
përgjithësi janë të përfshirë në gjetjen e mënyrave ashtu që korporata të rritë fitimet e saj,
çka është ndryshe nga ndërmarrjet e sektorit publik. Praktikat e menaxhimit të cilat me së
shpeshti janë të atilla që me anë të tyre të plotësojnë kërkesat në industrisë specifike ose
nëse në ndryshim të tregut. Menaxhmenti i sektorit privat është përditësuar në mënyrë
tipike me ndryshimet procedurale dhe mund t'i kërkohet që të raportojë për menaxhimin i

362

“Menaxhimi modern i Burimeve Njerëzore”: Projekti KOMPAS, Korrik 2001, Tiranë, Shqipëri
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cili bëhet. Një menaxher në ndërmarrjet private shpesh bëhet edhe burim i drejtpërdrejtë i
kompanisë për dhënien e informacioneve në lidhje me punonjësit dhe klientët.
6.4.Menaxhimi i burimeve njerëzore në ndërmarrjet private
Historikisht menaxhimi i burimeve njerëzore ka kaluar një periudhë të tranzicionit sidomos
në ndërmarrjet private, ku MBNJ ka ndryshuar nga vendi në vend. Kjo ndodhi për shkak të zhvillimit
ekonomik në vendet e ndryshme, p.sh. në vendet ku zhvillimi ekonomik ishte më i madh, në ato
vende edhe menaxhimi i burimeve njerëzore dhe rëndësia e tyre në ndërmarrje ishte më i madhe.
Ndërsa në ato vende në të cilat zhvillimi ekonomik ishte më i vogël edhe kujdesi ndaj punëtorëve
është shumë më i vogël. Në këto vende pati diskriminime të ndryshme brenda vendit të punës dhe
punëtoret shiheshin si mjete për kryerjen e punëve dhe pa shumë të drejta.

Sot, në shumë kompani të sektorit privat, puna e burimeve njerëzore është, bëhet,
apo mbikëqyret nga menaxheri i caktuar. Intervistimi, punësimi si dhe procesi i trajnimit për
punonjësit e rinj është një mundësi për dikë i cili në kompani është në pozitë të menaxhimit,
që të zgjedh anëtarët për të formuar një ekip të suksesshëm.
Menaxherët e burimeve njerëzore në sektorin privat zakonisht janë ata të cilët e
bëjnë pranimin dhe largimin e të punësuarve. Menaxhereve të burimeve njerëzore
rregullisht ju kërkohet të paraqesin kandidatët e mundshëm për pozita drejtuese të cilat
mund të jenë të hapura brenda kompanisë, dhe kjo kërkohet që të bëhet duke u bazuar në
përvojat e tyre me punonjësit individualë. Ndërmarrjet private, përdorin metoda të
ndryshme për stimulimin dhe motivimin e burimeve njerëzore, siç janë pagesat e mira,
bonuset, trajnimi i stafit, zhvillimi i karrierës etj. Të gjitha këto mund të bëjnë që një
ndërmarrje të jetë shumë efikase dhe konkurrent i denjët në treg, pasi më këtë trajtim dhe
menaxhim të mirë të burimeve njerëzore ajo mund të krijoj një staf shumë të përgatitur dhe
produktiv që t’i arrij qëllimet e veta strategjike.
7. Menaxhimit të burimeve njerëzore në ndërmarrjet publike dhe private të qytetit të Skenderajt
7.1.Zhvillimet ekonomike në qytetin e Skenderajt
Me sipërfaqe prej 378 km², e shtrirë në qendër të Drenicës, Komuna e Skenderajt kufizohet
në veri me Komunën e Mitrovicës dhe Zubin Potokun, në lindje me Vushtrrinë, në juglindje me
Drenasin, në jug me Malishevën, në jugperëndim me Klinën, ndërsa në perëndim me Istogun. Kjo
sipërfaqe prej 37, 439, 83 ha, ka mbi 40% tokë të punueshme. Territori i Komunës së Skenderajt ka
një konfiguracion kodrinore-malor me lartësi mbidetare mesatare prej 500-700m, kurse pikën më të
lartë e paraqet maja e Qyqavicës me lartësi 1, 117 m. Përveç qytetit të Skenderajt, kjo komunë
përbëhet edhe prej 52 lokaliteteve rurale. Në Komunën e Skenderajt jetojnë 51, 317 banorë, 10,311
banesa me 7,743 ekonomi familjare . Komuna e Skenderajt ka qenë e njohur si komunë industriale
në Kosovë, me këto objekte industriale: Fabrika e tjegullave dhe e prodhimeve të materialeve
ndërtimore mbi bazë të argjilës, pastaj fabrika e municionit të gjuetisë, si dhe fabrika për prodhimin
e plastikës. Fabrika për prodhimin e materialit ndërtimor - funksionon me dy vija të prodhimit me
kapacitet prej 30 milionë njësi të formatit normal – tulla, apo 7 milionë copë blloqe dhe vija tjetër
prodhuese me kapacitet prej 12 milionë tjegulla dhe ka të punësuar 100 punëtorë. Fabrika për
prodhimin e municionit të gjuetisë dhe ajo e plastikës tani janë jashtë funksionit.
Pas shumë dëmeve qe u shkaktuan në luftën e fundit në Kosovë, sot në Skenderaj janë
aktive gjithsej 1785 biznese të cilat merren kryesisht me tregti. Vetëm rreth 3% e tyre kanë
veprimtari prodhuese. Bizneset kryesisht janë ndërmarrje bujqësore, prodhuese, ndërtimore,
hoteliere, transportuese, tregtare dhe shërbyese. Sipas zyrtarëve në këtë qendër, bujqësia është
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biznes familjar dhe ekziston shumë pak si formë legale e regjistruare biznesit. Ndërsa në biznesin e
madha vihen re aktivitete të tilla si ndërtimi, tregëti, transporti, import-eksporti etj.
Në realitet, sektori i biznesit të vogël, karakterizohet nga mikro-ndërmarrje të tipit individual
ose familjar, me 1 njësi ushtrimi aktiviteti privat të biznesit dhe mesatarisht 2 të punësuar. Ndërsa
biznesi i madh paraqitet më i konsoliduar, me një numër në rritje të ndërmarrjeve të themeluara me
ortak dhe një numër të punësuarish të ndryshëm e kjo varet nga lloji dhe punët e bizneseve.
Disa prej bizneseve të cilat janë në komunën e Skenderajt janë, N.N. “R&Rukolli”
Sh.p.k.(Ndërtimore), “Pastrimi”(Pastrim-Higjienë), Besi n.t.p (Teknikë e Bardhë), Vesa (Kozmetikë),
n.sh.t "RELEI"(Energjetikë)363, Restorant Freskia, Atlantiku, (Hotileri ), po ashtu veprojnë edhe bankat
private siç janë Raiffissen Bank, Pro Credit Bank, TEB Bank, Banka Private e Biznesit, NLB Bank. Në
qytetin e Skenderajt aktualisht punojnë vetëm dy fabrika, fabrika për prodhimin e materialit
ndërtimor dhe fabrika e miellit.
Në administratën komunale janë të punësuar 210 persona. Edhe pse ne dy vitet e fundit ka
pasur investime të shumta në infrastrukturë, Komuna e Skenderajt ende vazhdon te ballafaqohet me
nevoja të shumta. 1,875 familje me 9,736 anëtarë jetojnë me ndihma sociale (12.63% e popullsisë së
përgjithshme).364
Bartës kryesor të zhvillimit ekonomik të qytetit të Skenderajt konsiderohen të jenë:
• Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
• Industria e materialit ndërtimor
• Bujqësia dhe Agro-biznesi
7.2. Zhvillimi i sektorit privat në komunën e Skenderajt
Komuna e Skenderajt ka bërë një progres mjaft të mirë sa i përket krijimit të një ambienti të
përshtatshëm për biznese. Në kuadër të bashkëpunimit me Bankën Botërore, Komuna e Skenderajt
ka zhvilluar qendrën për regjistrimin e bizneseve “One Stop Shop” duke ofruar shërbime shumë
efikase në përgatitjen e dokumentacioneve të duhura për regjistrim të biznesit dhe realizimin e
regjistrimit në një periudhë të shkurtë kohore.
Në bazë të raportit për Indeksin e Konkurrencës në Komunat e Kosovës 2011, Komuna e
Skenderajt radhitet në mes të komunave me një performancë të mirë në ofrimin e kushteve të
përshtatshme për biznes.365
Pengesat në zhvillimin e sektorit privat janë mirë të njohura. Shumica prej tyre janë përtej
mundësive të bizneseve për t’i zgjidhur sepse ato bëjnë pjesë në sferën e politikave publike. Shtetet
në tranzicion limitojnë mundësitë qeveritare për të krijuar klimë të favorshme biznesore dhe për t’i
sforcuar benefitet sociale për aktivitetet e sektorit privat. Në të njëjtën kohë, dështimet e tregut
limitojnë mundësitë e ndërmarrjeve private për të arritur objektiva të dëshirueshme.
Për të ndikuar në zhvillimin e sektorit privat, institucionet qeveritare duhet të ndihmojnë
ndërmarrjet biznesore në këto sfera:
Zhvillimin e një ambienti të përshtatshëm për biznese
Ofroj ndihmë financiare ose lehtësira administrative
Krijimi i politikave për qasje ne tregje të reja
Përfshirja e sektorit privat në dialog dhe veprime të përbashkëta.
7.3. Informacion i përgjithshëm për kompanitë të cilat veprojnë në komunën e Skenderajt
Në Kosovë forma ligjore e organizimit të bizneseve është e rregulluar me anë të Rregullores
2001/16 si dhe Ligji nr.02/L123 mbi Shoqëritë tregtare dhe aksionare, e që aplikohen me rastin e

363

Kuvendi Komunal Skenderaj, https://kk.rks-gov.net/skenderaj/ , qasur me 2/05/2014
Kuvendi Komunal Skenderaj, https://kk.rks-gov.net/skenderaj/ , qasur me 2/05/2014
365
Indeksi I Konkurencës në Komunat e Kosovës 2011- Matja e Qeverisjes Ekonomike për Zhvillimin e Sektorit
Privat, BEEP USAID, http://www.usaidbeep.org/
364
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regjistrimit të bizneseve në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë. Sipas këtyre ligjeve dhe
rregulloreve, format e organizimit të bizneseve në Kosovë, janë:366
Biznes individual
Ortakëri e përgjithshme
Ortakëri e kufizuar
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Shoqëri aksionare
Kompani e huaj
Ndërmarrje shoqërore
Ndërmarrje publike
Kooperativa bujqësore
Ndërmarrje nën juridiksion të Agjencisë Kosovare të Privatizimit
8. Menaxhimi i burimeve njerëzore në komunën e Skenderajt
Duke u bazuar në përmbajtjen e hulumtimeve, disa fakte mund të jenë pasqyrë reflektuese dhe
mund të konkludojmë duke vërtetuar se burimet njerëzore dhe tregu i punës nuk mund të veprojnë
pa njëra tjetrën, pasi njëri nga rolet themelore të burimeve njerëzore është ekzaminimi se çka mund
ose duhet të bëhet që fuqia punëtore të jetë më prodhuese, duke mos përfshirë gamën e gjerë të
funksioneve që ka kjo fushë. Skenderaj, pjesë e shteti më i ri në Evropë ka shumë sfida për të
përballuar dhe ecur drejt një të ardhme, e cila premton një jetë me mirëqenie sociale të standardeve
evropiane. Çështjet më të ndërlikuara në sistemin e burimeve njerëzore sot në qytetin e Skenderajt
janë Tregu i Punës, zhvillimi i MBNJ-së, dhe raportet në mes të dyjave. Shpesh mund të habitemi se
për të analizuar raportin në mes të dyjave duhet t’i kthehemi të kaluarës, aty mund të mësojmë
rrjedhat nga filloi dhe si u bë esenciale zhvillimi i burimeve njerëzore për tregun e punës.
Duke hulumtuar dhe analizuar politikat aktive të tregut të punës dhe menaxhimin e burimeve
njerëzore për tërë Kosovën, sjellim një pasqyrë se si po zhvillohet dhe çfarë roli po luan qeveria në
zhvillimin, formulimin e legjislacionit, politikave, strategjisë, studimeve të tregut të punës, nxitjen e
punësimit, mbrojtjen nga papunësia, zhvillimin e formimit profesional, mbështetje të
punëkërkuesve, grupeve dhe komuniteteve në nevojë, duke synuar krijimin e një fuqie punëtore
konkurruese dhe efektive si në tregun vendor dhe atë ndërkombëtar.
Një tjeter fakt sa i përket burimeve njerëzore në lidhje me të drejtat dhe trajtimin e tyre, Kosova
ka ngecur me nxjerrjen e legjislacionit të duhur për ketë punë, pasi kur bëhet fjalë për legjislacionin
ndërkombëtarë Kosova ka pasur vështirësi të adaptojë konventat dhe normat ndërkombëtare të
cilat janë shumë të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve.

Përfundimi

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore duhet të shihet si një funksion strategjik në një
organizate. Kjo ndihmon për të ndërtuar një avantazh konkurrues për një organizatë duke
angazhuar punonjësit në mënyre pozitive. Elementi kryesor i menaxhimit të burimeve
njerëzore në një organizatë është lidershipi i duhur dhe efektiv, ashtu që të mundësoj një
komunikim të dyanshëm mes punëtoreve dhe menaxhmentit të latë. Kjo krijon një mjedis të
hapur dhe të ndershëm ku punonjësit mendojnë se idetë e tyre janë duke u dëgjuar dhe se
ato mund të kontribuojnë në marrjen e vendimeve, kështu punonjësit e angazhuar kanë më
366

Agjencia e Statistikave të Kosovës http://ask.rks-gov.net/ qasur me 03/05/2014
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shumë gjasa të jenë me të motivuar për të punuar për organizatën e tyre dhe për këtë arsye
do të besojnë dhe të jetojnë nga vlerat e organizatës.
Kështu evolucioni i MBNJ-së si një disiplinë profesionale dhe shkencore u pa nga disa
pikëpamje, na dikush si një ndihmë për menaxhim, dikush tjetër e pa dhe e perceptoi atë si
një konflikt politik dhe ekonomik në mes të menaxhmentit dhe punëtorëve dhe po ashtu si
një lëvizje në rritje e përfshirjes së punonjësve e cila u ndikuar nga zhvillimet industriale dhe
organizative.
Pra menaxhimi i burimeve njerëzore luan një rol kyç për çdo organizatë e cila e kupton
rendësin e burimeve të veta njerëzore. Për këtë arsye çdo organizatë duhet që të punoj në
drejtim të hartimit të metodave me të mira për menaxhimin e burimeve njerëzore. Pasi me
anë të këtyre metodave ata mund të rrisin produktivitetin dhe performancën e punëtorëve
dhe njëkohësisht të arrijnë edhe qëllimet dhe synimet e veta të organizatës.
Për të arritur performancën e lartë të punëtorëve, organizata dhe menaxheret duhet
të jenë ata të cilët me anë të trajtimit të drejt dhe pa diskriminim të ofrojnë kushte të
përshtatshme për punë, të ofrojnë trajnime dhe zhvillim për atë personel, të bëjnë
shpërblimin e duhur për punën të cilën ata e bëjnë si dhe me të rëndësishmen të ju
mundësohet që zëri i tyre të dëgjohet në organizatë.
Ndërsa në rajoni e Skenderajt, rajon në të cilin e zhvillova edhe hulumtimin tim,
pashë shumë ndryshime nga biznesi në biznes. Në sektorin privat, kompanitë me të vogla
nuk kanë fare departament të burimeve njerëzore, të vetmet biznese të cilat e kanë këtë
departament dhe janë me të kujdesshme ndaj punëtorëve të tyre janë ato biznese të cilat
kanë një strukturë të biznesit me moderne dhe më të organizuar.
Në shumicën e rasteve, të gjitha punët kryheshin nga menaxheri i kompanisë, dhe
raporti me punëtorë nuk ishe shumë i kënaqshëm edhe pse ata si menaxhimet i kompanisë,
ishin me shumë se mesatarisht të kënaqur me performancën e punëtorëve të vetë.
Ndërsa sa i përket sektorit publikë në komunën e Skenderajt, rëndësia e menaxhimit të
burimeve njerëzore ishte në nivel të njëjte me të gjitha komunat tjera të Kosovës, pasi ishte
i njëjti mentalitet dhe e njëjta praktikë e kryerjes së punëve. Pra përfundimisht mund të
them se në shumicën e vendeve të Kosovë, duke e përfshirë edhe Skenderajn akoma
mbizotëron modeli tradicional-administrativ i menaxhimit të burimeve njerëzore.
Kompanitë në Kosovare dhe Shqiptare në përgjithësi duhet të kuptojnë njëherë e
mirë rendësin e punëtoreve, pasi ata duhet të kuptojnë se punonjësit inovative dhe krijues i
sigurojnë biznesit një avantazh konkurrues dhe shumë të qëndrueshëm, sepse ndryshe nga
burime të tjera, kapitali intelektual është shumë i vështirë që të imitohet nga konkurrentët.
Si përfundim mund të them, se në Kosovë, duhet të veproj në një mënyre shumë të shpejt
qeveria e vendit ashtu që të nxjerr ligje dhe rregullore të cila i rregullojnë të drejtat e
punëtoreve dhe pastaj këto ligje të instalohen në të gjitha firmat e biznesit privat dhe atij
publikë ashtu që asnjë punëtorë të mos jetë i shkelur e as i diskriminuar.
Referencat

1. Muça.Mirela, 2002 “Bazat e menaxhimit të burimeve njerëzore”, ITAP, Tiranë,
2. Koleci.Baki, Reçica.F. dhe Turkeshi.N. 2008, “Menaxhment – bazat e menaxhimit”,
Prishtinë,
3. Koli.Zana dhe Llaci. Shyqyri, 2001“Menaxhimi i burimeve njerëzore”, SHBLU, Tiranë
4. Lynch. Richard, 2006,“Corporate strategy”, Edicioni i katërt, Prentice Hall.
409

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

5. Judith.A.Merkle, 1980, “Management and Ideology”. University of California Press, USA
6. Bailey.E.Appelbaum, Berg.T, and Kalleberg, 2000:”Manufacturing advantage: why high
performance work systems pay off” Cornell University Press, Ithaca, NY ,
7. Fisher.D, 1989: “Current and Recurrent Challenges in HRM”, Journal of Management, 8.
Pal.Karam.Dr., “Management Concepts and Organizational Behaviour”
9. Brech. E. F. 1975: “The principles and practice of management”, 3rd Ed, Longman,
10.Llaci.Shyqyri,2006, “Manaxhimi”, Tiranë,
11. Armstrong. Michael, 2006: “Strategic Human Resource Management” A Guide to
Action,3rd
Edition, London,
12. Price. Alan, 2012, ”Human Resource Management”, 4th Edition, Great Britania,

410

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Zhvillimi i karrierës profesionale përmes përsosjes permanente të shkathtësive dhe të
aftësive të individit
Prof. Naser Raimi-profesor Ordinar, Dekan i Fakultetit për Administrim Biznesi
-Kumanovë (USHT);
Fitim Maçani-PhD- kandidat, Menaxher Ekzekutiv në Kolegjin Pjetër Budi, njëherit
Mësimdhënës në Fakultetin e Adminitrim Biznesit- Kumanovë (USHT);
Abstrakti
Qëllimi i këtij punimi është që ta elaborojë çështjen e karrierës dhe mundësitë e përparimit
të individit në karrierën e tij profesionale dhe ta arsyetojë rolin e mësimit të përjetshëm mbi
“Sektorin e menaxhimit të karierës së individit dhe planifikimit të saj”, në përputhje me dokumentet
dhe “Strategjinë e Lisbonës”,367 e cila strategji në qendër të vëmendjes ka dimensionin socioekonomik të mësimit të përjetshëm (life-long learning).

Hyrje
Dinamika e ndryshimeve bashkëkohore globale, arritjet në sferën e teknologjisë
informatike, progresi i fuqishëm tekniko-teknologjik, ndryshimet demografike, realacionet
ndërkulturore, ekspediviteti në këmbimin e informacioneve si dhe krijimi i një mjedisi global
me karakter jostabil, prejudikojnë nevojën nga ngritja permanente e nivelit të njohurive dhe
shkathtësive profesionale të individëve në kuadër të organizatës. Mjedisi i theksuar jostabil,
me të gjitha konsekuencat e veta përcjellëse, inponon domosdoshmërinë nga përsosja
permanente profesionale të çdo një individi në kuadër të organizatës, në një koncept të
“mësimit të përjetshëm” (life-long- learning), që paraqitet si një parakusht i rëndësishëm, si
nga aspekti i individit në zhvillimin e tij profesional, në formimin dhe zhvillimin në karrierën
e tij profesionale, poashtu edhe nga aspekti i organizatës por edhe në interes të shoqërisë,
në përgjithësi. Nga aspekti i organizatës, ky moment nënkupton mundësitë e zhfrytëzimit
maksimal të resurseve njerëzore që janë në dispozicion, me qëllim të rritjes permanente të
efikasitetit të punës dhe të avantazheve konkurruese të subjektit juridik, ndërsa, për të
punësuarit, absolvim i të gjitha sfidave në punën e tyre të përditshme si dhe “zvogëlimin e
rrezistencës së tyre” ndaj ndryshimeve permanente të mjedisit punues, duke i mundësuar
një zhvillim të pandërprerë në karierën e tyre profesionale.
Fenomeni i mësimit të përjetshëm, për të punësuarit që synojnë drejtë një
përsosjeje dhe përparim permanent në karierën e tyre profesionale, mund të rrjedhë nga
organizata (si kushtëzim për kushtet dhe vendin e tyre të punës), ose në bazë të
vetinisiativës së të punësuarëve. Këta të fundit (kushtëzimi nga organizata dhe vetinisiativa)
paraqiten si faktorë kryesorë motivues për të punësuarit që të përcjellin ndonjë prej
formave të ndryshme të mësimit të përjetshëm që, kohëve të fundit, vazhdimisht
promovohet dhe konfitrmohet si “një strategji afatgjate dhe e domosdoshme” për zhvillimin
e resurseve njerëzore, në drejtim të shtimit dhe përforcimit të vazhdueshëm të kapaciteteve
367

European Council,2000,
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menaxherike dhe punuese, gjegjësishtë, të ngritjes së nivelit të njohurive dhe shkathtësive
të individit që janë parakushte për realizimin e suksesshëm të obligimeve në vendet e tyre
të punës.
Sektorët në kuadër të organizatës që kanë për preokupim “Menaxhmentin e
karierës” si dhe “Këshillimin për karierë”, përmes formave të ndryshme të ”mësimit të
përjetshëm”duhet, këtë fenomen bashkëkohor socio-ekonomik, ta afrojnë më afër të të
punësuarëve në organizatë dhe, përmes orientimit të individëve ndaj formës përkatëse
profesionale, të mundësojnë dhe të ndihmojnë planifikimin dhe zhvillimin në karierën e tyre
profesionale. Esenca dhe koncepti i mësimit të përjetshëm është një sferë me natyrë shumë
komplekse dhe me potenciale shumë të fuqishme inovative, e cila duhet të përkrahet në të
gjitha aspekte. Kjo për arsye se zhvillimi i resurseve njerëzore në një organizatë ka rolë të
rëndësishëm, jo vetëm në nivel të organizatës- për mbijetesën e saj, por edhe në nivel
kombëtar, duke iu mundësuar individëve pjesëmarrje aktive në të gjitha sferat e jetës
shoqërore-ekonomike dhe duke ju mundësuar një jetë më kualitative dhe duke e realizuar
një politikë të suksesshme fiskale.
Nëse organizata fokuson, në mënyrë serioze, vëmendjen e sajë mbi nevojat e të
punësuarëve dhe, kështu, duke ju mundësuar një zhvillim permanent në karierën e tyre,
përmes përmirësimit të nivelit të njohurive dhe shkathtësive të tyre profesionale, me
konceptin e edukimit dhe arsimimit permanent, donë të thotë, një manifestim të nivelit të
lartë të përgjegjësisë shoqërore, që nënkupton intencën e një organizate që të funksionojë
në një mjedis të qëndrueshëm socio-ekonomik, duke i patur parasysh interesat interne dhe
eksterne të organizatës. Kuptohet, në bazë të kësaj që është theksuar, mund të
konkludojmë se ekziston një veprim komplementar (sinergjik) nga aspekti i realizimit të
interesave të të gjithë pjesëmarrësve, në njërën anë, të të punësuarëve dhe, në anën tjetër,
të organizatës. Në këtë drejtim, nevojat permanente të organizatës që të jetë konkurente
dhe, kështu, të mbijetojë, në mënyrë të suksesshme, në një mjedis jostabil dhe në kushte të
tregut të konkurencës së plotë, është motivi kryesor dhe më i bindshëm, që t,i ndihmojë të
punësuaritë e vetë për absolvimin e çështjeve që kanë lidhshmëri kausale me karierën e tyre
dhe planifikimin e saj.
1. Çështja e karierës dhe mundësitë e përparimit të individit në karierën e tij profesionale
Nga këndëvështrimi tradicional, nocioni i Karierës nënkupton vetëm kategorinë e “të
punësuarëve që gjenden nëpër pozitat përkatëse menaxherike”, ndërsa , nga aspekti bashkëkohor,
kariera trajtohet si një “mundësi dhe element shoqërues për çdo një individ lidhur me rolin e tij në
procesin e punës”.
Kariera, më tepër nënkupton, një “sukcesivitet individual të qëndrimeve dhe të sjelljeve që
janë të lidhura, enkas, për procesin e punës dhe të cilat vlera kualitative individuale përcjellin
individin në të gjitha aktivitete të jetës”.
Duhet theksuar se qëllimi primar i zhvillimit të karierës së individit është “ndërlidhja e
nevojave, diturive dhe shkathtësive profesionale të të punësuarëve me nevojat e tanishme dhe në të
ardhmën e organizatës”.
“Zhvillimi i karierës” është një proces me karakter dinamik, i cili përbëhet prej dy nënprocese në
raporte të varëshmërisë reciproke:
1. Menaxhimi i Karierës dhe
2. Planifikimi i Karierës;
1. Menaxhimi i Karierës si nënproces i “zhvillimit të karierës” ka 3-qëllime kryesore:

412

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

1.1. Sigurimin për të punësuarit një “trajnim dhe përvojë” permanente si parakushte të nevojshme
për realizimin e suksesshëm të obligimeve dhe detyrave të punës, si dhe aftësi
përkatëse për realizimin e suksesshëm të funksionit që duhet ta realizojë;
1.2. Kurajim dhe motivim për të punësuarit për shfrytëzimin e potencialit të tyre me qëllim të
realizimit të zhvillimit në karierë të individit në organizatë, në përputhje me ambicjet dhe mundësitë
individuale;
Procesi i menaxhmentit të karierës bazohet mbi nevojat e organizatës por, nuk duhet nëkuptuar këtë
fakt se për interesat e organizatës duhet shkelen nevojat personale.368
Në këtë funksion duhet potencuar faktin që “të gjithë anëtarët e një organizate kanë nevojë
për pranimin e faktit që janë individë më vete (me nevojat, ambicjet, shkathtësi dhe aftësi të
caktuara), se më tepër motivohen për organizatën e cila mendon dhe plotëson aspiratat e tyre në
punë dhe, të punësuarit, munden t,i zhvillojnë aftësit dhe shkathtësitë e tyre, nëqoftë se ju jepen
mundësi përkatëse ose nkurajuese.
1.3. Përmbushjen e kënaqësive dhe nevojave të përgjithshme të organizatës, të lidhura në mënyrë
kausale, me çështjet e zhvillimit të karierës së të punësuarëve;
Ndërsa “Planifikimi i Karierës” paraqet një proces të karakterit individual, ku individi është
i vetëdijshëm për rolin dhe pozicionin e tij në organizatë, për kuantumin e diturive të veta, korpusin
e aftësive dhe shkathtësive, ambicjet, hendikepet etj. dhe duke i definuar këto oportunitet
individuale me të cilat disponon, bënë identifikimin e qëllimeve në karierën e tij duke e orientuar
zhvillimin dhe rrumbullaksimin e tij profesional, me të vetmin qëllim, që t,i realizojë qëllimet e
parashtruara.
Kuptohet se çështja e zhvillimit në karierë është e rëndësishme si për individin ashtu edhe për
organizatën. Në këtë korelacion, Individi, duke i realizuar ambicjet e veta në vendin e punës,
mundëson edhe realizimin e qëllimeve të organizatës- efikasitetin dhe produktiviteti më të madh.
Në varëshmëri prej asajë që organizata jep kujdesin e saj për nevojat e të punësurëve, duke i,u
mundësuar atyre një zhvillim permanent në karierën e tyre, nënkuptohet se organizata manifeston
një lloj “përgjegjësie shoqërore korporative”, që do të thotë, parashtrimi dhe adaptimi i suksesshëm
i organizatës, në aspektin funksional, ndaj mjedisit jostabil, duke i patur parasysh, vazhdimisht,
interesat e palëve të brendshme dhe të jashtme. Në këtë mënyrë, nevoja e organizatës që të jetë
konkurente dhe, kështu, të mbijetojë, është motivi kryesor i saj për t,i ndihmojë të punësuarit e vet
në rrugën e tyre të ndërtimit të karierës.
2. Domosdoshmëria për mësim të përjetshëm
Në bazë të mundësive që i ofron organizata, të punësuarëve, shpeshherë,
si
domosdoshmëri ju inponohet nevoja për përsosje të vazhdueshme profesionale të diturive, aftësive
dhe shkathtësive gjatë jetës të tyre profesionale. Të punësuarit, që synojnë përparimin në karierën e
tyre individuale (në horizontalë, vertikalë dhe diagonalë), munden të kushtëzohen (obligohen) nga
ana e organizatës, ose të në bazë të vetinisiativës së tyre, të përcjellin ndonjë nga format e
ndryshme të mësimit të përjetshëm.
Filozofia e mësimit të përjetshëm (life-long -learning) nënkupton çdo një aktivitet, që
ndërmerret me qëlim që të përmirësohet niveli i diturive, shkathtësive dhe aftësive kompetitive
nga aspekte individuale, të organizatës, aspekti i qytetarit, aspekti social ose, në fund, nga aspekti
i punësimit.369
Mësimi i përjetshëm nënkupton një proces me karakter kontinuel, i përbërë nga 3-nivele
të mësimit:
1. Niveli i mësimit formal ( arsimi fillor, i mesëm, i lartë, pasdiplomike të Masterit dhe të
Doktoraturës);
368
369

Armstrong M. 2005, Ahandbook of Human Resource Management Practice. London:Kogan Page,
Commission of The European Communities.-2000, A memorandum of Life-long learning, Brussels;

413

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

2. Niveli i Mësimit Joformal (trajnimet, seminaret, kurset, punëtoritë, këshillimet etj.);
3. Niveli i Mësimit që përfitohet nga aktivitetet e përditshme në bazë të metodave të
ndryshme;
Në këtë drejtim duhet theksuar se ekziston “një lidhshmëri kausale në mes zhvillimit të
karierës dhe mësimit të përjetshëm”, që mund të manifestohet përmes këtyre pikave të
përbashkëta:
1. Pjesëmarrje aktive e anëtarëve të organizatës në shoqëri-(Qytetarë aktiv) nënkupton që
anëtarët e një organizate, në përgjithësi, në një shoqëri, kanë obligime dhe përgjegjësi të caktuara, si
ndaj asaj shoqërie, të cilës i takojnë, poashtu, edhe ndaj mjedisit të përgjithshëm, që manifestohen
përmes pjesëmarrjes aktive në të gjitha sferat e jetës socio-ekonomike;
2. Satisfaksioni personal (Përmbushja personale)-në formë të satisfakcionit por edhe në
formë të plotësimit të dëshirave individuale si dhe ralizimi i ëndërrave personale në jetë, si
personalitet i dobishëm për shoqërinë;
3. Niveli i Kualitetit të jetesës, për arsye se arsimimi dhe zhvillimi në karierë ndikojnë, në
mënyrë pozitive, mbi statusin social dhe ekonomik të individit, përmirësojnë kushtet e jetës, si dhe
individi përfiton një vetëdije të nivelit më të lartë nga aspekti i zhfrytëzimit të resurseve, në mënyrë
më racionale dhe efikase, duke menduar për perspektivën dhe ardhmërinë e gjeneratave të më
vonshme për një shoqëri të mirëqenies socio-ekonomike;370
3. Klasifikimi i aftësive dhe shkathtësive
Aftësitë dhe Shkathtësitë kryesore, të cilat duhet të posedohen nga ana e individëve në
organizatë dhe, të cilat, vazhdimishtë duhet të përmirësohen dhe të përsosën, në bazë të
“Dokumenteve të Komisionit Evropian”, janë të ndara sipas këtij klasifikimi371:
I- Aftësitë dhe Shkathtësitë tradicionale:
-Shkrim-leximi elementar (në gjuhën amtare);
-Operacionet elementare matematikore;
-Dituria e përgjithshme;
II-Shkathtësitë Sociale (humane):
-Bashkëpunimi me njerëz;
-Bashkëpunimi me njerëz nga vendet tjera (kultura tjera);
-Mësim “për të mësuar”;
-Inisiativa;
-Bashkëbisedimet;
-Drejtimi(menaxhimi) me njerëz;
-Aftësitë organizative;
III-Aftësitë instrumentale
-Njohja e gjuhëve të huaja;
-Përdorimi i Kompjuterit;
-Përdorimi i Internetit;
-Përdorimi i Teknologjisë;

370

UNESCO-Education Sector-2006, Education for sustainable development toolkit,
The European civil society platform on lifelong learning,2004, Guide in good practice in basic skills in lifelong
learning;
371
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Nga klasifikimi më lartë, mundemi të konkludojmë se -nga ana e Komisionit Evropian të gjitha
aftësitë dhe shkathtësitë që kanë rëndësinë e tyre mbi karierën e individit dhe planifikimit të saj
janë të klasifikuara në tre grupe kryesore: Aftësi dhe Shkathtësi tradicionale; Shkathtësi Sociale
(Humane) dhe Aftësi Instrumentale;
4. Orientimin e individëve në karrierën e tyre profesionale (këshillimet për karierë)
Orientimin profesional të individëve (Këshillimet për karier) është një problematikë e cila
kërkon shkathtësi dhe aftësi të veçanta, edhepse një përqindje e Menaxherëve janë të njohur me
teknikat ekzistuese për këtë çështje por, një numër i konsiderueshëm i organizatave, që kanë
hartuar strategji të ndryshme për zhvillimin e tyre, angazhojnë ekspertë të jashtëm. Kur jemi tek kjo
çështje, këshillimet për karierë, duhet theksuar faktin se nuk ekzistojnë mundësi absolute për një
“parashikim të karierës”, për arsye se, e njëjta, paraqet proces individual, nën ndikimin e faktorëve
të ndryshëm që dominojnë në mjedisin përkatës të organizatës. Sido që të jetë, prap do ta
theksojmë faktin që çështja e zhvillimit të karierës është në varëshmëri më të madhe nga posedimi i
diturive dhe shkathtësive të nevojshme.
Në këtë drejtim, roli primar i këshillimit për karier është jo vetëm orientimin e të
punësuarëve në drejtim të përfitimit të shkathtësive dhe aftësive më të mëdha për ballafaqimin më
të suksesshëm me ndryshimet por, në të njëjën kohë, edhe për t,i ndihmuar të punësuarit që t,i
determinojnë aftësitë dhe shkathtësitë e nevojshme në mënyrë që do të munden, në mënyrë shumë
efikase t,i aplikojnë në përditshmëri. Kjo nënkupton që në të gjitha fazat nga zhvillimi në karierë, të
punësuarëve ju nevojitet përkrahje përkatëse.
5. Aspekti holistik i orientimeve dhe këshillimeve për mësim të përjetshëm (lll)
Sikur që është përmendur edhe më lartë, mësimi i përjetshëm është sferë e cila kërkon një
sistem të vetëm të përkrahjes që, në esencë, edhe bazohet mbi ekzistimin e një “Qasje Holistike” për
këshillimin e karierës.Kjo është platforma mbi të cilën edhe bazohen “Rekomandimet nga Deklarata
e UNESKO-së” si dhe “Memorandumi për Mësim të përjetshëm”, i inicuar nga qëllimet e Strategjisë
së Lisbonës, të cilët “Sugjerojnë Modelin Holistik” të këshillimit të karierës dhe dhe për orientim
ndaj konceptit të “mësimit të përjetshëm”, i cili është në funksion të “këshillimit dhe orientimit të
individit” nga aspekte të ndryshme-personale,l sociale, shëndetësore, edukative etj.
Qasja Holistike niset nga pozicionet se, individët që kërkojnë këshillime për karierë, së pari
duhet të bëjnë”vetëvlerësimin”, pastaj, prezantimin e më tepër të alternativave të mundshme për ta
vazhdojë arsimimin dhe, duhet orientuar individët në “mesazhet” e tregut, gjegjësishtë, për
kualifikimet për të cilat ka nevojë tregu. Pikërishtë, mbi këtë mundësi bazohet modeli holistik.
Në kuadër të “Modelit Holistik” munden të diferencohen 3-nivele të veprimit:
1. Niveli i veprimit që ka të bëjë me “njerëz” që kanë kontakt direkt me personin që kërkon
ndihmë në formë të këshillave për karier (për shembull-në këtë drejtim realizohet edhe roli i
profesorëve-mësimdhënësve në ambientin ku ata qëndrojnë dhe punojnë, që nënkupton “dhënien e
informacioneve dhe këshillave përkatëse individëve por, duke patur parasysh “tërësinë e
personalitetit dhe duke e definuar situatën përkatëse”.
2. Niveli i dytë i dytë i veprimit që ka të bëjë me një “sistem për orientim dhe këshillim
strukturor” i cili funksionon në brendësinë e organizatës ose të mjedisit, të cilit individi i takon dhe
kërkon ndihmën përkatëse(zakonisht bëhet fjalë për ekspertë internë që janë të kyçyrë në aktivitete
të ndryshme në organizatë, dhe që janë në dispozicion individëve që kanë nevojë për këshilla
përkatëse- përmes programeve zhvillimore, programeve për prevencion dhe diagnostikë etj.).
3. Niveli i veprimit që ka të bëjë me “ekspertë me specializime të larta”, që, zakonishtë,
nuk kanë kontakte direkte me individë që kanë nevojë për ndihmë dhe përkrahje, dhe që punojnë në
organizata specializuese, pavarësishtë, nga mjedisi përkatës i klientit. Nevojat për ekzistimin e këtij
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niveli e prejudukojnë përgjegjësitë e 2-niveleve të mëparshme, dhe aktiviteti kryesor i këtij niveli
është që të absolvohen problemet konkrete dhe të izoluarë.

6. Përfundime
Biznesi global bashkëkohor, me karakter jostabil, me të gjitha konsekuencat e veta
përcjellëse, inponon domosdoshmërinë nga përsosja permanente profesionale të individëve
në kuadër të organizatës, në të cilën janë duke punuar, në formë të mësimit të përjetshëm
(life-long-learning), që është moment i rëndësishëm, si nga aspekti i individit në zhvillimin e
tij personal dhe profesional, poashtu edhe nga aspekti i organizatës-për të mbijetojë në
tregun e pamëshirshme të konkurencës së plotë por, kuptohet, edhe në interes të
shoqërisë, në përgjithësi. Gjitha këto momente nënkuptojnë mundësitë e zhfrytëzimit
maksimal të resurseve njerëzore që janë në dispozicion në organizatë, me qëllim të rritjes
permanente të efikasitetit të punës dhe të avantazheve konkurruese, ndërsa, për të
punësuarit, ballafaqim me të gjitha sfidat në punën e tyre të përditshme si dhe zvogëlimi i
rrezistencës së tyre ndaj ndryshimeve permanente, duke i mundësuar një zhvillim të
pandërprerë në karierën e tyre profesionale. Në këtë drejtim, qëllimi i punimit ishte që ta
elaborojë dhe ta arsyetojë rolin e mësimit të përjetshëm mbi menaxhmentin e karierës së
individit dhe planifikimit të saj, në përputhje me dokumentet dhe “Strategjinë e Lisbonës”, e
cila strategji në qendër të vëmendjes ka dimensionin socio-ekonomik të mësimit të
përjetshëm (lifelong learning).
Çështja e Menaxhimit të karierës si dhe planifikimi i karierës për të punësuarit në një
organizatë, që është në korealacion me mundësitë që i ofron organizata, paraqitet si një
domosdoshmëri reale, e cila iu inponohet punëtorëve të kolektivit, me të vetmin qëllim që
ta mbajnë kondicionin e tyre për kryerjen kualitative të të gjitha obligimeve në vendet e tyre
të punës.Duhet theksuar se kjo sfidë për mësim të përjetshëm për të punësuarit, që synojnë
drejtë një përsosje dhe përparim permanent në karierën e tyre profesionale, mund të
rrjedhë nga organizata (si kushtëzim për kushtet dhe vendin e tyre të punës), ose në bazë të
vetëinisiativës së të punësuarëve. Këta faktorë të fundit (kushtëzimi nga organizata dhe
vetëinisiativa), paraqiten si faktorë kryesor motivuesë për të punësuarit, që të përcjellin
ndonjë prej formave të ndryshme të mësimit të përjetshëm që, kohëve të fundit,
vazhdimisht promovohet dhe konfitrmohet si “një strategji afatgjate dhe e domosdoshme”
për zhvillimin e resurseve njerëzore. Koncepti i mësimit të përjetshëm ka për qëllim shtimin
dhe përforcimin e vazhdueshëm të kapaciteteve menaxherike dhe punuese të të
punësuarëve, gjegjësishtë, të ngritjes së nivelit të njohurive dhe shkathtësive të individit që
janë parakushte për realizimin e suksesshëm të obligimeve në vendet e tyre të punës.
“Menaxhimi i karierës” si dhe “Këshillimi për karierë” përmes formave të ndryshme
të ”mësimit të përjetshëm”duhet, këtë fenomen bashkëkohor socio-ekonomik, ta afrojnë
më afër të punësuarëve në organizatë dhe, përmes orientimit të individëve ndaj formës
përkatëse profesionale të mësimit, të mundësojnë dhe të ndihmojnë planifikimin dhe
zhvillimin në karierën e tyre profesionale. Koncepti i mësimit të përjetshëm është një sferë
shumë komplekse e cila duhet të përkrahet në të gjitha aspekte, për arsye se zhvillimi i
resurseve njerëzore në një organizatë ka rolë të rëndësishëm, jo vetëm në nivel të
organizatës- për mbijetesën e saj, por edhe në nivel kombëtar, duke iu mundësuar
individëve pjesëmarrje aktive në të gjitha sferat e jetës shoqërore-ekonomike, absorbon
fuqinë e paangazhuar punëtore, duke ju mundësuar jo vetëm individëve, një jetë më
kualitative dhe perspektivore, por edhe shoqërisë, si në nivel lokal ashtu edhe në nivel
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qendror, përmes mundësive të kontributeve dhe tatimeve të ndryshme, me qëllim të
realizimit të një politike të suksesshme fiskale.
8. Referenca
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Ndikimi i ankthit ndaj testeve në arritjet shkollore
Flutura Dervishi
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Abstrakt
Ky studim paraqet rezultatet e një pune kërkimore, e cila synon vënien në dukje të ankthit
ndaj testeve në rezultatet shkollore të nxënësve.
Ky studim synon të vërtetojë hipotezën se ankthi ndaj testeve është një faktor i rëndësishëm që
ndikon në uljen e rezultateve shkollore të nxënësve.
Qëllimi i këtij studimi është pasqyrimi i gjendjes reale të ankthit që testet shkaktojnë te
nxënësit dhe ndikimi i tij në rezultatet e arritjeve të nxënësve. Për të vërtetuar këtë hipotezë, kemi
ngritur pyetjen kërkimore të hulumtimit: Si ndikon ankthi ndaj testeve në arritjet shkollore? Këtë
problem e kemi vërtetuar nga nxënësit e intervistuar, nga të cilët kemi mundur të kuptojmë se
nxënësit përjetojnë simptoma ankthi para ose gjatë zhvillimit të testimeve, madje, në persona të
vecantë, të cilët e kanë ankthin tipar të personalitetit të tyre, edhe pas zhvillimit të testimit. Nga
rezultatet e hulumtimit, kemi arritur në përfundimin se ankthi ndaj testeve ul pritshmëritë në
rezultatet shkollore të nxënësve.
Të dhënat empirike u morën nëpërmjet metodës së fokus – grupit, te nxënësit e shkollës
“Abdulla Hida”, në Elbasan. Në studim u përzgjodhën 6 nxënës të klasës së nëntë. Nga këta, 3 femra
dhe 3 meshkuj. Nxënësit u përzgjodhën nga nivele të ndryshme të arritjeve.
Fjalët kyçe: teste kontrolli, ankth, arritje shkollore

1. Hyrja
Për të realizuar matjen dhe vlerësimin e njohurive të nxënësve në shkollë përdoren lloje të
ndryshme teknikash, instrumentesh dhe procedurash. Në këtë sistem të gjerë matjesh, në të
gjitha nivelet e shkollimit, një vend të veçantë zënë testet, të cilat nëpërmjet procedurës së
testimit matin njohuritë, aftësitë, suksesin e nxënësve për grup temash, kapitujsh apo për të
gjithë lëndën. Sipas Dispozitave Normative, per Sistemin Arsimor Parauniversitar Shqiptar
(2013), vlerësimi me teste zë 50 % në llogaritjen e vlerësimit përfundimtar të nxënësit, në
raport me 40 % të vlerësimit të vazhduar dhe 10 % të vlerësimit të projekteve lëndore ose
ndërlëndore të nxënësit.
Arritja shkollore është e lidhur drejtpërdrejt apo tërthorazi me shumë faktorë, si interesi i
nxënësve në mësime, vullneti i tyre për të mësuar, motivimi, i cili parashikon sukses
akademik (Oliver dhe Simpson, 1988), faktorët emocionalë, të cilët mund të konsiderohen si
faktorët themelorë, që ndikojnë në rritjen e interesit për shkollën apo dhe në dështimet
shkollore.
Nga njëra anë, për shkak të shpeshtësisë së përdorimit të kësaj metode vlerësuese, duket
sikur nxënësit janë familjarizuar me natyrën e testeve. Por, pavarësisht se të testuarit e
njohurive me metodën e testimit është i rëndësishëm dhe i zakonshëm, shumë nxënës
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vuajnë nga ankthi ndaj testeve, nga e panjohura e pyetjeve që përmbahen në test, apo sic
quhet ndryshe ankthi nga e panjohura apo ankthi situativ (Speilberger, 1966).
2. Qëllimi i kërkimit
Qëllimi kryesor që na shtyri të merremi me këtë problem është se metoda e vlerësimit me
anë të testeve, vërtet është një metodë bashkëkohore që përdoret për vlerësimin e njohurive të
nxënësve, por është një metodë vlerësuese që sjell shpeshherë situata ankthioze te nxënësit, duke
ndikuar në pritshmërinë e rezultateve të tyre. Nga njëra anë, për sa i përket ankthit, mund të jetë
tipar i personalitetit të vetë nxënësit, por, nga ana tjetër, përqindja në llogaritjen e pikëzimit për
vlerësimin përfundimtar të vlerësimit të marrë në punët me shkrim (siç janë dhe testet), sjell situata
ankthioze, duke ulur, shpeshherë, vlerësimin e pritshëm.
3. Metodologjia e hulumtimit
Gjatë hulumtimit të këtij punimi, kemi përdorur metodën cilësore të fokus – grupit, përmes
të cilit kemi hulumtuar këtë problem mjaft të ndjeshëm, duke përgjithësuar dhe analizuar punimin
rreth ndikimit të ankthit ndaj testeve në arritjet shkollore.
Të dhënat empirike u morën nëpërmjet metodës së intervistës gjysmë të strukturuar, te nxënësit e
shkollës “Abdulla Hida”, në Elbasan. Në studim u përzgjodhën 6 nxënës të klasës së nëntë. Nga këta,
3 femra dhe 3 meshkuj. Nxënësit u përzgjodhën nga nivele të ndryshme të arritjeve. Përzgjedhja e
nxënësve u bë në klasën e nëntë, pasi në fund të klasës së nëntë nxënësit do t’u nënshtrohen
testimit për Provimet e Lirimit, si provime përmbyllëse të ciklit të arsimit të mesëm të ulët.
Nga të dhënat e hulumtimit, kemi nxjerrë rezultate përfundimtare nga nxënësit e intervistuar, duke i
specifikuar sipas tematikave më të prekshme.
4. Gjetjet praktike
Gjetjet nga teoria na ndihmojnë të orientohemi dhe të fokusohemi te gjetjet nga puna me
rastet. Nisur nga puna me rastet, na rezultojnë këto gjetje, të cilat kontribuojnë në vërtetimin e
hipotezës se ankthi ndaj testeve është një faktor i rëndësishëm që ndikon në uljen e rezultateve
shkollore të nxënësve. Rastet hedhin dritë nëpërmjet përmbajtjes së tyre. Nëpërmjet intervistës
gjysmë të strukturuar të zhvilluar me nxënësit e përzgjedhur në kampionim, në fokus – grup, na
rezulton se këta nxënës përjetojnë simptoma ankthi, si dhimbje stomaku, marramendje, te vjella,
djersitje duarsh, shtrëngim në kraharor, dobësim të përkohshëm të kujtesës.
5. Analiza dhe interpretimi i rezultateve të hulumtimit
Përmes këtij hulumtimi, analiza e të dhënave tregon se të gjithë nxënësit, para dhe gjatë
zhvillimit të testimit, kishin përjetuar simptoma ankthi, duke bërë që shpeshherë të kishte pasur
rënie në performancë, krahasuar me përgatitjen ditore. Prandaj, në vazhdim do të përpiqemi që këtë
problem ta sjellim të ilustruar me të dhëna të grumbulluara nga të intervistuarit. për një interesim
mjaft të madh të nxënësve rreth vlerësimit të tyre me anë të pikëve:
➢ Përjetimi i simptomave ankthioze para dhe gjatë zhvillimit të testimit
Në shumicën e studimeve gjejmë se nxënësit para dhe gjatë zhvillimit të testimit përjetojnë
simptoma ankthioze, si: djersitje duarsh, dhimbje koke, provokim të vjellash, humbje oreksi,
shtrëngim në kraharor, hutim. Gjatë intervistave, u vu re se:- djersitje duarsh dhe dhimbje koke
kishin përjetuar të gjashtë të intervistuarit; - provokim të vjellash kishin përjetuar katër prej tyre; humbje oreksi dhe shtrëngim në kraharor kishin përjetuar tre prej tyre. Ajo që u vu re ishte se janë
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vajzat ato që përjetojnë simptomën e humbjes së oreksit para provimit dhe shtrëngim në kraharor si
para testimit, ashtu edhe gjatë testimit. Madje, siç pohojnë ato, nëse nuk kanë mundur të
performojnë në testim shumë mirë, e vuajnë edhe pasi është zhvilluar testimi, humbjen e oreksit.
Përmes intervistave me nxënësit, gjetëm se te të gjithë ishte shfaqur simptoma e hutimit. Ajo që u
vu re ishte se hutimi më tepër prekte nxënësit, të të dyja gjinive, dhe sidomos kur ata ishin të sigurtë
që përgatitja e tyre nuk ishte në nivelin e kërkuar, siç del përmes përgjigjeve të tyre: “Më tepër
hutohem, kur nuk përgatitem aq sa duhet. Duke e menduar se s’do jem e zonja t’i kujtoj të gjitha,
hutohem më tepër”; “Hutohem nga frika se mos ngatërroj formulat në matematikë apo fizikë. Sado
që përpiqem t’i mbaj mend përmendësh, hutohem dhe dua kohë ta mbledh veten”.
➢ Faktorët që sjellin ankth ndaj testimeve
Salend (2012) thekson se janë shumë variabla që shkaktojnë ankthin ndaj provimeve, ndër të cilët ai
përmend vetëvlerësimin e ulët të nxënësit, motivimin dobët, mungesën e besimit, performancën e
dobët para provimeve, presionin nga grupi i moshatarëve, familja e mësuesit për arritjen e
rezultateve të larta në provime, ambientet jo të favorshme të provimit.(Salend, 2012, 20 – 25).
- Frika nga dështimi
Gjatë hulumtimit tonë, përmes intervistave, frika nga dështimi në testim, përbënte faktorin kryesor
që sillte ankth te nxënësit. Kjo u vu re te të gjithë të intervistuarit, madje edhe te nxënësit me
rezultate të larta në mësime. Këtë e shohim përmes shprehjeve të tyre “Kam frikë se mos ngatërroj
ndonjë detaj dhe kjo më penalizon në pikëzim”. Kjo vjen edhe nga natyra e testeve, ku pikëzimi
është i përcaktuar, sidomos në pyetjet me përgjigje me alternativa, ku një hutim i lehtë, mund të të
çonte në përgjigje të gabuar. “E kam më të lehtë të shprehem me fjalë, duke argumentuar rreth asaj
që di,- është përgjigjja e njërës prej të intervistuarave. Pikët që humbas në testim janë pikët e
pyetjeve me alternativa”. “Ndodh që nga hutimi, pa u thelluar, qarkoj alternativën e gabuar. Kur i
rikthehem testit në fund për verifikimin e përgjigjeve, vërej që kam gabuar. Kjo ma shton akoma më
shumë stresin. Te punimi i pyetjeve me zhvillim jam më i qetë. E argumentoj me fjalët e mia idenë që
kam rreth koncepteve të dhëna ”.
- Presioni nga grupi i moshatarëve
Studimet tregojnë se moshatarët kanë një ndikim të madh në fillimet dhe gjatë adoleshencës,
veçanërisht në atë sferë që i përket arritjeve shkollore. (Dragoti, 2005; Howard, 2004, 11). Për t’u
pranuar në grup dhe për të qenë në qendër të vëmendjes së bashkëmoshatarëve, adoleshenti e vë
veten çdo ditë në garë me ta, qoftë në aspektin social, atë emocional, qoftë ne aspektin e arritjes së
rezultateve mësimore. Mosarritja e performancës së njëjtë me moshatarët, në cilëndo sferë, sjell
stres e ankth te ta. E njëjta gjë ndodh edhe me mosarritjen e rezultateve të duhura në provime. Kjo
gjë u vu re edhe në hulumtimin tonë, në katër prej tyre, duke u shprehur se ankthin më tepër
shtohej, kur mendonin se mund të vlerësoheshin më ulët se shokët e grupit, me të cilët cdo ditë
bashkëndanin mendime, ide rreth tematikave të ndryshme nga temat e mësimit apo dhe nga tema
të tjera të trajtuara në media.
- Presioni nga pritshmëritë e prindërve dhe mësuesve
Gjatë hulumtimit tonë, tre nga të intervistuarit (dy vajza dhe një djalë) u shprehën se situata bëhet
më tepër ankthioze, kur mendojnë premtimin që u kanë bërë prindërve e mësuesve për arritjen e
rezultatit maksimal në provimin me shkrim. Frika nga dështimi në provim vjen jo vetëm, sipas tyre,
nga rezultati i pakënaqshëm, por edhe ndëshkimi për ta nga ana e prindërve dhe mësuesve.
- Volumi i materialit për testim rrit presionin e ankthit
Një tjetër faktor, që rrit presionin e ankthit ndaj testeve është sasia e madhe e materialit për t’u
përgatitur për një testim. Nxënësit shprehen se, në rastet kur testimet në një lëndë të caktuar kanë
qenë më afër njëri tjetrit, para provimit dhe gjatë provimit, kanë qenë më të qetë nga ana
emocionale, më të përqendruar dhe, sigurisht që kanë arritur ta përvetësojnë më mirë materialin e
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dhënë për testim. Ndryshe ka ndodhur kur testimet përmbajnë shumë tema (në kapitujt e gjatë) dhe
sidomos në provimet përfundimtare lëndore, ku arritja e rezultateve nga ana e nxënësve është
poshtë nivelit të arritur përgjatë vitit mësimor.
➢ Ndikimi i ankthit ndaj testeve në rezultatet e pritshme
Nga të dhënat e grumbulluara nga të intervistuarit tanë, ashtu siç konkludohet në studimet e Jan
Hambree (1988), Zeidner (1998), gjejmë se në pesë prej tyre, në situata ankthioze s’kanë mundur të
arrijnë rezultatet e dëshiruara. Nxënësit tregojnë raste kur, nën presionin e ankthit s’kanë mundur
dot të përqendrohen për të mbajtur mend materialin e lexuar, duke u përpjekur drejt mësimit
përmendësh të formulimeve. Kjo ka sjellë mosthellim në të kuptuarin e materialit të lexuar.
Gjithashtu, ata tregojnë edhe raste, kur pavarësisht se janë përgatitur paraprakisht, hutimi ka
bllokuar kujtesën e tyre, sidomos në mbajtjen mend të shifrave, datave e formulave. Në të dyja
rastet, situatat ankthioze kanë çuar në marrjen e rezultateve më të ulëta se vlerësimi i vazhduar
(vlerësimi me gojë).
Situatat ankthioze bëjnë që nxënësit të mos përqendrohen në kërkesat e pyetjeve të testeve, duke
sjellë përgjigje të tjetërsuara nga të duhurat, siç edhe vetë nxënësit thonë: “Aq e hutuar isha, saqë
në vend që të listoja, në provimin e gjuhës, të veçantat dhe të përbashkëtat ndërmjet përrallave dhe
legjendave, kam folur ç’dija për përrallat dhe për legjendat, në përgjithësi. Unë përshkrova në
përgjithësi dhe jo specifikova” apo “Frika se mos nuk përqendrohem te kërkesat e ushtrimeve më
shoqëron gjithmonë para provimit”.
Jo gjithmonë emocionet negative e pengojnë individin të përballojë me sukses një veprimtari. Mc
Donald(2001) pohon se, nëse dikush është shumë i përgatitur dhe ka besim të plotë te vetja e tij,
ndjenjat, emocionet negative zhduken. Kjo, në studimin tonë, del në pah përmes asaj ç’ka shprehet
një vajzë, nxënëse me rezultate shumë të mira, e cila thotë :“ Ngaqë nuk e di se ç’pyetje do të
përmbajë testi, ndjehem paksa e frikësuar, por kjo nuk më pengon të mësoj. Jemi mësuar me
zhvillimin e testimeve. Në çdo lëndë testohemi. I marr me seriozitet testimet, kam mësuar dhe kam
arritur të marr po të njëjtat rezultate si edhe në vlerësimin me gojë”.

6. Përfundime
Përfundimet e punës empirike
Nga rezultatet e këtij studimi empirik dhe shfrytëzimit të literaturës, konstatohet se
testimet, si instrument matës të njohurive, sjellin ankth te nxënësit;
- Ankthi, i shkaktuar nga testimet, shpeshherë ndikon në uljen e rezultateve të
pritshme të nxënësve në një lëndë të caktuar.
- Nxënësit që përgatiten rregullisht në mësime, pavarësisht situatave ankthioze para
testimeve, arrijnë ta menaxhojnë ankthin e të mos kenë luhatje në rezultatet e tyre
në lëndë të ndryshme.
-

7. Rekomandime
Nisur nga rezultatet e këtij hulumtimin, nxjerrim disa rekomandime që do të vlenin
për të mirën e nxënësve, në aspektin emocional e akademik të tyre, si dhe për të mirën e
shoqërisë:
- Testimet duhet të zhvillohen sa më shpesh, në mënyrë që të përmbajnë më pak
material, për të mos shkaktuar ankth për shkak të volumit të madh, që nxënësi të
arrijë ta përthithë materialin e dhënë;
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-

Punonjësit e shërbimit psiko – social, mësuesit dhe prindërit të bëjnë punë
parapërgatitore me nxënësit për të reduktuar stresin dhe ankthin para provimeve.
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Nga kufij me tela me gjemba dhe bunker, në kufij të hapur, por të kontrolluar – Shqipëria
një model unik
MSC : Drejtues Fran Kaçorri,
Akademia e Sigurisë, Tiranë ,Shqipëri, fran.kacorri@asp.gov.al

Abstrakt
Kufijtë shtetëror në mes shteteve kanë shërbyer shpeshherë jo vetëm “de juro” si kufij ndarës
administrative të shteteve, por “de facto” si kufij për të ndarë popujt nga njeri tjetri.
Shqipëria është një rast unik në botë, ku nga viti 1945-1991, kufijtë e saj, të rrethuar me tela me
gjemba e bunkerë, kanë shërbyer për të izoluar popullin e saj nga popujt e tjerë dhe në numër të
konsiderueshëm, për t’ju marrë jetën atyre që guxuan ta kalojnë atë, për shumë motive dhe arsye që
lidheshin pikërisht me shpresën e shpëtimit të jetës duke ikur nga persekutimi i regjimit.
Shqipëri është gjithashtu një model, ku në një periudhë prej rreth 20 vitesh, arriti ti
shndërronte kufijtë e saj në kufij të hapur por të sigurtë dhe të kontrolluar.
Ky punim tenton të sjelle një analize te gjithë procesit të shndërrimit të kufjeve nga kufij të
mbyllur me tela me gjemba e bunkerë, në kufij të hapur, por të sigurtë e të kontrolluar, falë
implementimit të standardeve të MIK.
Fjalët e rëndësishme: “Kufij – izolim = diktaturë“, “Kufij-liri lëvizje-siguri = MIK“(menaxhim i
integruar i kufijve).
JEL Klasifikimi:

1. Hyrja

Kufijtë shtetëror të Republikës se Shqipërisë të përcaktuar në vitin 1913 nga
Konferenca e Paqes së Londrës, kanë një histori sa të dhimbshme dhe dramatike, po aq dhe
të veçante në studimin e tyre, veçanërisht në drejtim të rolit që ata kanë luajtur në raport
me qarkullimin e njerëzve, mallrave dhe ideve nëpërmjet tyre.
Sistemet totalitare, Lufta e Ftohtë, etj, padyshim kanë luajtur rolin e tyre në mbarë
botën, në diktimin e koncepteve ekstremisht konservatore mbi kufijtë, por Shqipëria përbën
ekstremin e zbatimit të këtij ekstremiteti në drejtim të kufirit dhe jo pak, por për rreth 50
vjet.
Rënia e sistemit totalitar në Shqipëri, por dhe atij në gjithë Europën Juglindore,
proceset demokratike dhe reformat drejt anëtarësimeve Euroatlantike, rruga e përbashkët e
të gjitha vendeve të Ballkanit drejt familjes evropiane, kanë luajtur rolin kryesor që kufijtë të
shndërrohesh nga kufijve që ndanin popujt në mes tyre, në ura bashkimi të këtyre popujve.
Objekt themelor i këtij studimi do të jetë një analize e evoluimit të rolit të kufirit të
Republikës së Shqipërisë në raport me qarkullimin e njerëzve, mallrave, kulturave dhe ideve,
fokusuar specifikisht në faktorët që kanë ndikuar në këtë evoluim.
2. Vështrim historik
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Ndër vite, kufijtë shtetëror kanë shërbyer jo vetëm për të ndarë gjeografikisht, politikisht
dhe administrativisht vendet nga njeri tjetri, por fatkeqësisht shërbyen edhe për të ndarë dhe izoluar
popujt nga njeri tjetri, kulturat dhe qytetërimet nga njëri tjetri.
Shqipëria është një nder vendet unike jo vetëm në Europe, por dhe më gjerë, në mbarë
globin, që për rreth 50 vite, përjetoj një izolim total me popujt e vendeve fqinje, megjithëse në anën
tjetër të të gjithë kufirit të saj të rrethuar me tela me gjemba e bunker, jetonin popullsi me kombësi
shqiptare, por që Konferenca e Paqes në vitin 1913 i ndau nga kombi i tyre .
Në se përfundimi i Luftës së Parë Botërore, pasuar nga Konferenca e Paqes së Londrës në
vitin 1913 la jashtë kufijve të Shqipërisë rreth 30%-40% të popullsisë së saj, të ndarë nga kombi i
tyre, përfundimi i Luftës së Dytë Botërore në vitin 1945, pasuar nga një regjim ekstremisht totalitar i
vendosur në Shqipëri, ndau dhe izoloj popullin Shqiptar nga e gjithë bota deri në vitin 1991, vit që
shënon revolucionin demokratik në Shqipëri372.
Shqipëria është gjithashtu një ndqr vendet unike, që në një kohe relativisht të shkurtër, 1525 vjeçare, i shndërroi kufijtë e saj nga kufi të izoluar me tela me gjemba dhe mbrojtur me bunkerë,
në kufi të hapur dhe menaxhuar në mënyre të integruar.
Periudha 1945-1991 shënon një ndër periudhat më famëkeqe në raport me kufirin. Me
mijëra shtetas shqiptar janë vrarë në tentative për të kaluar ilegalisht kufirin, me qellim shpëtimi nga
përndjekja politike dhe sistemi diktatorial i asaj kohe373. Me mijëra të tjerë janë burgosur, ose pse u
kapën në tentative duke kaluar kufirin, ose vetëm pse mund të kishin guxuar ta mendonin një gjë të
tille. Sipas burimeve nga arkivat, për periudhat 1948-1990 janë vrarë nga strukturat ushtarake në
kufi, në tentativë për të kaluar kufirin 5,157 vetë, u burgosën si të dënuar politikë 17,900 vetë, prej
të cilëve 450 ishin gra, si dhe vdiqën në burgje 9052 prej tyre.374
Gjate këtyre viteve, nga 627 km që është kufiri tokësor, rreth 80% e tij ishte e rrethuar me
tela me gjemba, mbrohej me armë nga struktura të kufirit, por dhe të ushtrisë, etj. Askush nuk kishte
të drejtë të kalonte kufirin as nëpërmjet atyre pak Pikave të Kalimit Kufitar, përveç me autorizime
speciale nga pushtetit, madje mund të dënoheshe vetëm nëse mendoje apo shpreheshe lidhur me
vendin fqinje përtej kufirit. Shërbimet e kufirit të vendeve fqinje konsideroheshin si armiq. Kufiri
cilësohej në atë kohë si “vija ndarëse në mes 2 botëve”;- tonës në Shqipëri dhe asaj që na rrethonte.
Kalimi i paligjshëm i kufirit klasifikohej në kodin penal të asaj kohe një ndër krimet më të rënda dhe
dënohej deri me vdekje.375
Vitet 1991 -1992 shënojnë vitet e ndryshimeve demokratike në Shqipëri, duke ndryshuar
dhe regjimin ekzistues. Nga ana tjetër, lëvizjet e brendshme ndaj regjimit u shoqëruan me një eksod
masiv të shtetasve shqiptarë drejt ambasadave dhe vendeve fqinje ku rreth gjysmë milioni shqiptarë
u larguan nga territori. Në vitin 1991 forcat e kufirit kaluan në vartësi të Ministrisë së Mbrojtjes, për
tu rikthyer përsëri në vitin 1993 në vartësi të Ministrisë së Rendit Publik. Megjithëse në vitet 1990
me ndryshimet që ju bënë Kodit Penal, kalimi i kufirit u hoq si krim i rëndë kundër shtetit dhe
ndalonte vrasjet në kufi, deri në vitin 1991 me qindra vetë u vranë në kufi. Lëvizjet e popullatës, të
pakontrolluara në kufij, e kryesisht me vendet e ish Jugosllavisë, u shoqëruan me një numër
incidentesh në kufi deri me pasojë vdekje pa ndonjë shkak, por thjeshte sepse ishin emigrante që
kalonin kufirin në mënyre te paligjshme.
Në vitet 1993-2000 shënohen tentativat e para për të vendosur kontakte dhe bashkëpunim
me vendet fqinje, por në më së shumti për të zgjidhur incidente në kufi. Në këto vite, nisur nga
problematika dhe incidentet e rënda, kufiri shqiptar me vendet e ish Jugosllavise u mor nën
monitorim nga forcat e UN.
Vendet e rajonit të Ballkanit Perendimor, gjatë viteve 1999-2000 ndërmorën disa programe
binjakëzimi të policive kufitare ku më shumë synonin aktivitetet të përbashketa kulturore, sportive
372

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 1946
Arkiva e Ministrisë së Punëve të Brendshme
374 Arkiva e Ministrisë së Punëve të Brendshme
375 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 1976
373
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apo takime formale të tyre, me qellim vendosjen e kontakteve njerëzore në mes shërbimeve të
kufirit të vendeve fqinjë.
Vitet 2000-2005, shënojne vitet e kthesës në fushën e kufirit jo vetëm në Shqipëri, por dhe në të
gjithë rajonin. Në këtë kohë, vendet e rajonit kishin
nisur proceset integruese në BE. Në vitin 2003, iniciuar nga partnere si BE, NATO, OSCE,dhe Pakti i
Stabilitetit u miratua platforma e parë e përbashkët për Menaxhimin dhe Sigurimin e Kufijve në mes
vendeve të rajonit te ballkanit, e quajtur iniciativa e Ohrit376. Kjo paltforme synonte në:
Terma afatgjatë;
- demilitarizimin e shërbimeve që merren me kontrollin e kufirit dhe aktiviteteve kundër
trafiqeve;
- sigurimi i një koordinimi dhe bashkëpunimi në një shkalle tepër të lartë në mes axhensive që
do të operojnë në kufi;
- forcat ushtarake mund të kryejnë detyra specifike të survejimit, por vetëm nën kontrollin e
autoriteteve civile, për një periudhe kalimtare dhe të përcaktuara me ligj;
- sigurimi i një koordinimi dhe bashkëpunimi në një shkallë tepër të lartë në mes axhensive që
do të operojnë në kufi.
Si dhe në terma afatmesem;
- përkufizimin e politikave kombëtare dhe strategjive për Menaxhimin e Integruar të Kufirit,
pasuar nga Planet Kombëtare te Veprimit.
- vendosjen e procedurave dhe strukturave kombëtare të koordinimit,
- identifikimi i vendosjes se Komandës se Kontrollit ( K2 ).
Konferenca e Ohrit e vitit 2003, menjëherë u pasua me aktivitete të përbashkëta në mes
vendeve, ku shkëmbimi i informacioneve nëpërmjet takimeve të rregullta si në nivel operacional
ashtu dhe qendror, përbente thelbin e bashkëpunimit.
Në po të njëjtën kohë, në vitin 2004 dalin rekomandimet e para të BE-së mbi MIK për
vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, të cilat shërbyen si bazë për hartimin e strategjive të MIK
dhe Planeve të Veprimit. Për Shqipërinë, viti 2005 shënon hapjen e negociatave për MSA-në. Një rol
të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve, luajti mbështetja financiare e iniciuar nga BE nëpërmjet
programeve CARDS377.
Vitet 2005-2008 konsiderohen vitet me dinamike në përpjekjet për të ndryshuar tërësisht
menaxhimin e kufirit, mbi bazën e koncepteve të reja, ato të MIK. Angazhimi i Shqipërisë për
integrim në strukturat euro atlantike dhe plotësimi i kritereve të kërkuara për anëtarësim në këto
struktura ka qenë një ndër shtysat kryesore në rritjen e standarteve në Policinë Kufitare dhe
Migracionit.
Në vazhdim, në vitet 2008-2015 Policia Kufitare dhe Migracionit orientohet në vendosjen e
standarteve të Shengenit në menaxhimin e integruar të kufirit. Standartet e arritura në këtë drejtim
ishin ndër me të vleresuarit në procesin e anetarësimit të Shqiperisë në NATO e vecanerisht atë të
liberalizimit të vizave. Gjithashtu, në kuadër të plotësimit të standarteve të vendit kandidat, MIK u
vlerësua pozitiv që në procesin e parë të vlerësimit nga ekspertet e BE-së.

3. Orientimi i reformave
Reforma e Policisë Kufitare dhe Migracionit, vecanërisht gjatë viteve 2005-2015 u orientua drejt;
(a) përafrimit të legjislacionit;
376
377

Strategjia për kontrollin e kufirit dhe menaxhimin e integruar te tij, 2003-2006.
Strategjia për kontrollin e kufirit dhe menaxhimin e integruar te tij, 2003-2006.
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(b) organizimit dhe funksionimit;
(c) përmirësimit të teknologjise së informacionit;
(d) modernizimit të pajisjeve dhe logjistikës, si dhe
(e) edukimit dhe trajnimit.
a) Përafrimi i legjislacionit.
I gjithë legjislacioni bazë mbi të cilin mbështet punën policia kufitare dhe migracionit, pas një analize
të mangësive të bërë në bashkepunim me ekspert te huaj dhe vendas, të mundësuar nga programet
e mbeshtetjes finaciare të BE-së, u përafruan 100% gjatë viteve 2007-2013.
b) Organizimi dhe funksionimi.
Mbështetur në legjislacionin e sipërpërmendur, Policia Kufitare dhe Migracionit, që nga 2008,
është një strukture e pavarur në Policinë e Shtetit, me një linjë vertikale komande e kontrolli, e cila
menaxhon në mënyrë të pavarur buxhetin e saj logjistikën dhe burimet njerëzore.
E organizuar në nivel qendror , rajonal dhe lokal, PKM përbëhet nga strukturat për
kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve, struktura e njësisë se lëvizshme territoriale, strukturat e
migracionit , struktura e hetimi, struktura analiza e riskut , Delta Force të veçantë për ndërhyrje dhe
operacionet , struktura mbështetje ( financës , logjistikës , IT , etj), si dhe qendra të mbyllura për të
huajt subjekt i kthimit të detyruar.
c) Përmirësimi i teknologjisë së informacionit.
Arma e re që po përdor sot PKM në luftën kundër krimit ndërkufitar është ajo e Teknologjisë
së Informacioni. Sot PKM ka në përdorim sistemet më të avancuara të IT, siç janë, sistemi TIMS,
Regjistrin elektronik kombëtar për të huajt (i integruar me sistemin TIMS), sistemin RIMS (i integruar
në sistemin TIMS), sistemin MEMEX, sistemi i mbikëqyrjes me kamera SMARDEC, sistemin kombëtar
të vëzhgimit të hapësirës detare, etj.
TIMS- është sistemi menaxhimit total të informacionit për Policinë e Shtetit Shqiptar. Ky sistem
bën në mënyrë automatike hedhje dhe konsultimin e informacioneve me interes për policinë. Ky
sistem është instaluar në të gjitha strukturat e Policisë Kufitare dhe Migracionit dhe patjetër në të
gjitha Pikat e kalimit Kufitar. Sistemi TIMS është i integruar deri tani me disa sisteme kombëtare dhe
ndërkombëtare si ; bazën e të dhënave të pasaportave kombëtare, bazën e të dhënave të
automjeteve , bazës së të dhënave kombëtare të patentës së shoferit , sistemit Assycuda ++ të
doganave , sistemin e Interpol , sistemin e monitorimit me kamera, sistemi i personave të kërkuar
dhe dokumente të zhdukur , sistemin AFIS , etj .
d) Modernizimi i pajisjeve dhe logjistikes.
Policia Kufitare dhe Migracionit në Shqipëri i ka kushtuar rëndësi të madhe mbështetjes së
shërbimeve me mjetet e nevojshme për mbikëqyrjen e kufirit dhe kontrollin e kufirit. Shqipëria ka
një sistem të kontrollit të hapësirës detare, e cila mundëson imazhe nga kjo hapësirë dhe i
transmeton këto imazhe në një qendër operative ndërinstitucional, e përbërë nga përfaqësues të
MPB , të Rojës Bregdetare (MM) , shërbimin doganore, shërbimet e peshkimit etj. Policia Kufitare
dhe Migracionit ka një flotë me pajisje të vogla dhe të shpejta për kontrollin e hapësirës detare në
afërsi të bregdetit , por ajo përdor në rast të ngjarjeve edhe mjete detare të Rojës Bregdetare
,koordinuar nëpërmjet Qendre Operative Ndërinstitucionale. Mbështetur nga programet financiare
te BE-se, por dhe nga buxheti i brendshëm, sot shërbimet e policisë kufitare dhe migracionit kanë në
përdorim; automjete me kalueshmëri të lartë terreni për të gjitha patrullat në kufirin tokësor dhe në
territorin , pajisjet optike për natën dhe ditën, radio personale komunikimi dhe radio stacionare në
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automjeteve, qentë e shërbimit, anijet, kamera survejimi SMARDEC, sistemit të komunikimit TETRA
në kufirin detar , etj .
e) Edukimi dhe trajnimi.
Një vëmendje e veçantë në procesin e reformimit i është kushtuar edukimit dhe trajnimit.
Bindja jonë ka qenë dhe eksperienca na ka provuar se mund të kemi pajisjet më moderne, mund të
hartojmë legjislacionin me bashkëkohor, mund të keni teknologjinë me të përsosur, por nëse
punonjësi më i thjeshte nuk di të përdorë ato, nuk njeh këtë legjislacion dhe procedurat në fuqi, ne
nuk kemi arritur asgjë. Për këtë arsye, janë hartuar kurikula specifike për kufirin dhe migracionin, në
përputhje me kurrikulat e FRONTEX . Çdo vit, Policia Kufitare dhe Migracionit bën planifikimin e
trajnimit në bazë të nevojave. Sipas këtyre planifikimeve, 10 % -20 % e personelit të Policisë Kufitare
dhe Migracionit gjatë gjithë vitit ndodhet në trajnim. Prioriteti ka qenë trajnimi në vendin e punës.
Trajnimet e përbashkëta me agjencitë e tjera si dhe me shërbimet homologe të vendeve fqinje ju
është kushtuar një vëmendje e posaçme dhe kanë përbërë një ndër risitë e kësaj fushe.
4. MIK (menaxhim i integruar i kufijve) - Çelësi i suksesit për të garantuar kufij të hapur, por
të sigurtë.
Shqipëria implementoi me sukses gjate viteve 2007-2013 Strategjinë e saj të MIK378 dhe
një Plan të detajuar veprimi, si dhe në vazhdim përgatiti, miratoi dhe po implementon Strategjinë e
re dhe Planin e ri të Veprimit 2013-2018. MIK, i mbështetur në tre shtyllat e saj, atë te;
(a) bashkëpunimi brenda shërbimit;
(b) bashkëpunimi ndër- agjenci;
(c) bashkëpunimin ndërkombëtar,
ka provuar të jetë forma më e mirë e kontrollit dhe mbikëqyrjes së kufirit , për sa i përket forcimit të
sigurisë dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët .
a) Bashkëpunimi brenda shërbimit.
Bashkëpunimi brenda shërbimit është bazuar në;
- shkëmbimin e përditshme të informacionit me të gjitha nivelet për veprimtarinë 24 orësh te PKMse ;
- shkëmbimin e raporteve analitike mbi ngjarjet ;
-shkëmbimin e raporteve të analizave të rrezikut , javore, mujore,vjetore etj.
Menaxhimi i informacionit nëpërmjet sistemeve të IT ka mundësuar internet konsultim me
çdo përdorues të sistemeve, të të gjitha aktiviteteve të organizatës së PKM në bazë të linjës direkt të
komandës dhe kontrollit sipas nivelit të eksesit, duke lehtësuar kështu bashkëpunimin brenda
shërbimit
b) Bashkëpunimi ndër- agjenci
Bashkëpunimi ndër- agjenci, ka qenë një ndër elementet më me shumë ndikim në rritjen e
cilësisë së shërbimit ndaj qytetareve, por dhe të forcimit të luftës ndaj krimit ndërkufitar. Shqipëria
është i vetmi vend në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku që prej vitit 2008, zbatohet parimi “Një
ndalese – Një kontroll” në të gjitha Pikat e Kalimit Kufitar. Përveç përgjysmimit të kohës së kontrollit
në kufi, ky bashkëpunim ka rritur eficencën e kontrollit, si dhe ka ulur shkallën e korrupsionit.
Bashkëpunimi ndër- agjenci në Shqipëri konsiston në një sere aktivitetesh si;
- përdorimi i përbashkët i pajisjeve ;
- trajnime të përbashkët ;
378

Strategjia per Manaxhimin e Integruar te Kufirit 2005-2010
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- analiza e rrezikut të përbashkët ;
- integrimin e sistemeve ( doganore , MPMR , MPJ , Policisë së Shtetit , SHISH, Zyra e Prokurorit, etj.)
- organizimin dhe kryerjen e operacioneve të përbashkëta ; - hetimi i përbashkët , etj .
c) Bashkëpunimi ndërkombëtar
Nëse ne te dy shtyllat e para te MIK vlerësohet një evolucion i dallueshëm, ne shtyllën e trete
te MIK, atë te bashkëpunimi ndërkombëtar, Shqipëria dhe vendet e rajonit te Ballkanit Perëndimor
kane bere një revolucion ne vetvete. Nëse para 20 vitesh Shqipëria kishte kufij qe e ndanin me
vendet fqinje jo si vende fqinje, por si vende “armike”, nëse para 10 vitesh kishim kufij me incidente
te renda, sot me këto vende kemi kufij te cilët na bashkojnë. Ajo qe na bashkon, se pari është
pikërisht ndjenja e përbashkët e përgjegjësive ne garantimin e sigurisë ne kufij. Me vendet fqinje nuk
menaxhojmë me 2 anët e një kufiri. Tashme se bashku, menaxhojmë zona te përbashkëta te cilat
shtrihen deri ne 10 km ne secilën ane te kufirit apo me tepër. Nga vende qe ne vitin 2003 ju kërkohej
stabilitet, vendet e rajonit janë shndërruar ne vende qe ofrojnë partneritet.
Bashkëpunimin ndërkufitar ne mes Shqipërisë dhe vendeve te Ballkanit Perëndimor kryesisht
është mbështetur ne :
- Rekomandimet e BE-së "Për Menaxhimin e Integruar të Kufirit.
- Deklarata e Ohrit në kuadër të Paktit të Stabilitetit "Për Menaxhimin e Integruar të Kufirit ".
- Deklarata e Ministrave të Brendshëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor, Sarajevë 2006, e ne
vazhdim .
- Strategjia "Mbi Menaxhimin e Integruar të Kufirit "2007-2014 e ajo 2014-2018.
- Konventa "Mbi Bashkëpunimin Policor për Evropën Juglindore " 2005.
Harmonizimi i strategjive te MIK në vendet e rajonit ka sjelle harmonizimin e objektivave dhe
angazhimeve konkrete në fushën e bashkëpunimit operacional379. Prandaj, Shqipëria dhe vendet e
rajonit, duke u bazuar edhe në dokumentet e përmendura më lart, të cilat janë baza e
bashkëpunimit ndërkufitar, kanë rënë dakord dhe janë marrë parasysh faktin se bashkëpunimi
ndërkufitar duhet të përfshijë:
▪ Ngritja dhe funksionimi i Pikave Kombëtare të Kontaktit pranë niveleve
qëndrore të Policive Kufitare dhe Migracionit.
▪ Organizimi dhe mbajtja e takimeve midis krerëve të Policisë Kufitare dhe
Migracionit në nivel lokal, rajonal dhe qendror.
▪ Ngritja e pikave të përbashkëta të Kalimit Kufitar dhe Zyrat e përbashkëta
për shkëmbimin e menjëhershëm të informacionit.
▪ Organizimi i patrullimeve te përbashkët në kufi.
▪ Shkëmbimi i të dhënave për analizën e rrezikut .
▪ Ngritja e rrjetit të oficerit ndërlidhës midis vendeve.
▪ Kryerja e inteligjencës së përbashkët dhe hetimit në kufi.
▪ Kryerja e operacioneve të përbashkëta në kufi.
▪ Shkëmbimi i informacionit midis vendeve.
Bazuar në vullnetin e përbashkët, interes të përbashkët dhe besimin e ndërsjellë,
Shqipëria ka implementuar me vendet fqinje disa fusha të bashkëpunimit si :
Me Malin e Zi

379

Konventa e bashkëpunimit policor ne mes vendeve te Europës Juglindore, nënshkrua me 5 maj 2006, ratifikuar nga
Republika e Shqipërisë me ane te Ligjit nr. 9604, date 11.09.2006.
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- Pika Kombëtare e kontaktit pranë Drejtorive të Policisë Kufitare është ngritur dhe funksionon që
nga 22 shkurti 2008 .
- Takimi i rregullt midis drejtuesve të policisë kufitare në tre nivele ( nivel lokal- një herë në muaj ,
nivel - rajonale tre herë në muaj , nivel - qëndror një herë në vit ( që nga shkurti 2008 ) .
- Patrullimin e përbashkët në kufi, që nga 1 janar 2009.
- Pikën e Përbashkët të Kalimit Kufitar në Muriqan -Sukobinë, operacional që nga qershori 2009 .
- Shkëmbimi i të dhënave statistikore për emigracionin e paligjshëm ( nga janari 2009 ) .
- Trajnimi i përbashkët .
Me Maqedoninë
- Pika Kombëtare e kontaktit pranë Drejtorive të Policisë Kufitare është ngritur dhe funksionon që
nga 22 shkurt 2008.
- Takimi i rregullt midis drejtuesve të policisë kufitare në tre nivele (shkurt 2008).
- Patrulluat e përbashkëta në kufi, (janar 2008).
- Pikën e Përbashkët të KK Trebisht-Xhepisht, operacionale që nga maji 2013.
- Shkëmbimi i të dhënave statistikore për emigracionin e paligjshëm (janari 2009).
- Qendra e përbashkët për shkëmbimin e menjëhershëm të informacionit.(maj 2013).
- Trajnimi i përbashkët.
Me Kosovën
- Pika Kombëtare e kontaktit pranë Drejtorive të Policisë Kufitare është ngritur dhe është funksionale
(që nga 22 janar 2010)
- Takimi i rregullt midis drejtuesve të policisë kufitare në tre nivele (nivel - lokale një herë në muaj,
nivel - Rajonale herë në tre muaj, nivel - qendrore një herë në vit (që nga janari 2010).
- Patrullimin e përbashkët në kufi, (që nga 1 janar 2012).
- PKK me shërbim të përbashkët, bazuar në parimin "one stop-kontroll" (që nga qershori 2011).
- Qendra e përbashkët për shkëmbimin e menjëhershëm të informacionit, (që nga maji 2013).
- Operacionet e përbashkëta në kufi (që nga qershori 2010).,
- Trajnimi i përbashkët
Me Italinë
- Patrullimi i përbashkët në det së bashku me "Guardia di Financa".
- Operacionet e përbashkëta në det (që nga qershori 2010).
- Shkëmbimi i informacionit përmes rrjetit të zyrtarëve ndërlidhës në
aeroportet dhe portet.
- Bashkëpunimi me oficerët e kontaktit.
- Operacionet e përbashkëta në aeroportet.
Me Greqinë
- Patrullimi i përbashkët në det së bashku me Detare Greke.
- Operacionet e përbashkëta në kufi (e bashkëpunimit me FRONTEX, si dhe).
- Koordinuar patrullojnë në kufi.
- Bashkëpunimi me oficerët e kontaktit.
- Takimet e rregullta në tre nivele në mes krerëve të policisë kufitare (lokale,
rajonale dhe qendrore).
5. Përfundime

▪

MIK ka provuar të jetë forma më e mirë e kontrollit dhe mbikëqyrjes së kufirit, për sa i
përket forcimit të sigurisë dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët.
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▪

▪

▪

▪

▪

MIK nuk është vetëm një detyrë e një ose më shumë strukturave, por ajo është një
përgjegjësi e shtetit, një proces i cili kërkon vëmendje të veçantë dhe mbështetje, si
politike dhe financiare, nga qeveritë përkatëse dhe partnerët ndërkombëtarë.
Bashkëpunimi ndërkufitar është i bazuar në vullnetin e palëve, por shumë shpesh ka
pasur nevojë për inkurajimin dhe mbështetjen e partnerëve për të garantuar fusha të
bashkëpunimit.
Përveç angazhimit për hartimin dhe nënshkrimin e akteve e bashkëpunimit, zbatimi i
tyre ka kërkuar edhe më shumë angazhim, duke përfshirë trajnimin, mësimin e gjuhës së
vendit fqinj, përdorimin e përbashkët të pajisjeve, etj.
Ndryshimet në MIK filluan me ndryshimet e koncepteve. Brenda një periudhe të
shkurtër kohore shumë koncepteve konservative mbi "kufijtë absolute" janë zhdukur për
shkak të shërbimeve të përbashkëta dhe patrullimin e përbashkët, të PPKK, operacionet
e përbashkëta etj. Asnjë incident është shënuar gjatë këtyre viteve të bashkëpunimit.
Në sajë të këtij bashkëpunimi, vendet e Ballkanit Perëndimor të cilat deri në vitin 2003 ju
është kërkuar dhe vete kane duke kërkuar stabilitet, janë bërë vende të cilat ofrojnë
partneritet.
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The standardization of technical terminology
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Abstract
One of the direct methods of the standardization of terminology is the unification of terms in
form and content from international terms. For the present time, the phenomenon of globalization is
oriented mainly on this specialized lexical layer, and relates in a particular way with the flux of
English words in it, mainly in new areas of science, of technology (informatics, genetics,
biotechnology), which have gained the status of internationalisations.
The problems of the norm and the unification and overall of the standardization of
terminology units, of the representation of this lexicon in language are treated and resolved within
the framework of issues regarding the standard of the language lexicon as a whole, thus its
observation is done from the viewpoint of linguistics and not terminological. The word of the general
language and the term as a special language unit at this level are included in the circle of the same
standard and the emergence of some features of words and their meanings find expression in the
relevant terms and concepts as well.
Key words: technical terminology, standardization of terminology, general language.

Introduction
The activity/procedure to register and design unique terminologies became widely
required since the time when special languages became discerned as separate observational
and study objects. With the progress of science and technology, the formation and
consolidation of national languages, in particular in precise areas and technical ones,
scientists and specialists in the field of knowledge tried to create terms for concepts of their
fields of study on the basis of Latin and Greek languages, to be understood internationally.
Individual scholars, scientists, researchers, engineers since from the fifteenth century
onwards were interested in the development of terminology and precise definition of the
concepts for disciplines and works of their products, such as: engineers Alberti, Leonardo da
Vinci, mathematician Leibnitz, Dürer in geometry, in chemistry Berthollet, Berzelius,
Lavoisier and others380.
In the eighteenth century the great scholars and scientists established systems of
terms, which have served their purpose and which have remained until today. Thus, for
example, we can mention systems of terms for biology, established by Linne (1735) and for
chemistry by Morveau (1782). For the formation of a unified terminology in botany, zoology
and chemistry, served principles and rules for the formation of nominators approved also in
international congresses. The first Congress for botanists was held in 1867, the one for
zoologists in 1889 and the one for chemists’ in 1892381.
380
381

H. Felber,“Terminology manual”, UNESCO and Infoterm, Paris, 1984, p. 27.
Wüster, E.: “Internationale Sprachnormung in der Technik", UDI, Berlin, 1931, p. 11-13.
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Work with technical terminology in the world
The progress in technology made a special approach necessary towards terminology.
Individual specialists of knowledge fields, and linguists and lexicographers have made great efforts in
the twentieth century to prepare special one-language dictionaries and multilingual ones. In the
early twentieth century the growth of international cooperation between specialists in science,
technology and economics made the preparation for reliable dictionaries and special bilingual and
multilingual ones necessary. Thanks to the great need of registered terminologies, individual
lexicographers compiled dictionaries, by using a rough lexicographical approach in terminology, to
that applied in the preparation of philology dictionaries (of language). They focused, above all, in the
preparation of translation dictionaries, the credibility of which was often questioned by the experts
in the field. Also the publication of special dictionaries, prepared by specialist subject teachers, has
not always been satisfactory. The obstacle of special dictionaries prepared by individual specialists of
the subject fields in a sense was that the prepared terminology reflects only the opinion of the
specialist in the field who prepared the dictionary. Therefore the team approach and project work
was considered most appropriate for the activities in the field of terminology. Since the late
nineteenth century, committees of terminology to specific areas of knowledge, especially technical
ones, began working within specific scientific organizations becoming responsible for the
preparation of terminological dictionaries of relevant subject areas. In the twentieth century these
committees also extended to organizations of technical and professional fields. In many countries
with developed terminologies - Academies of Sciences have created committees also for
terminologies of narrow fields for a thorough analytical processing, led mainly by subject specialists.
From this point of view dominates the idea that systematic terminologies on the basis of priority
treatment of concepts before terms can be prepared only by specialists of narrow fields of subjects.
Wüster stressed "that the systemic work must be a field of terminology, i.e. of the subject
specialists, with additional training in terminology. "
The German Association of Engineers (VDI) in 1900 decided to start a major project called
Technolexikon. This project aimed to register the existing term particle of science and technology.
For this project, were processed from 1902 to 1905, 3.6 million units collected from a young linguist
assigned by VDI. Technolexikon terms were supposed to be placed in alphabetical order. In 1906 the
young German engineer Alfred Schlomann382 published a small dictionary of terms of machines,
presented in a classified way, into six languages and figures. The Steering Board of VDI's, which
declared in 1907 that Technolexikon will need another forty years for its completion, considered
Schlomann's work as well. Aware that the new method of Schlomann's classified and systematic
ranking was superior before the lexicographical traditional method with an alphabetically order used
in Technolexikon, the management board of VDI's stopped work on Technolexikon and supported
Schlomann's practice. Up to 1932 Schlomann published 17 full technical dictionaries called The
Illustrated Technical dictionaries (Illustrierte Technische Wöreterbücher-ITW) for 17 different subject
areas. These dictionaries are prepared by a team of terminologists based on guidelines developed by
Schlomann.
Besides this the work in the involved encyclopedic committees continued, especially in multilingual
encyclopedia project.
Terminology work in developed countries
Terminology work in developed countries today is performed in terminology offices for the
creation of databases and compiling terminology banks. Their collections serve for the preparation
of systematic terminology dictionaries by committees composed of specialists of fields and
382

Pllana, G., “KRIJIMI I LEKSIKUT SHQIP TË TERMINOLOGJIVE TEKNIKE” (Procese të krijimit, të pasqyrimit në
gjuhë dhe të standardizimit) (dorëshkrim), dis. QSA, Tiranë, 2015, p. 147.
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terminology linguists according to today's terminology. Modern terminology work is a team work.
The time of individual terminologists or modern terminographers who prepare a special vocabulary
of a subject field is gone, even though such a dictionary is a valuable basis for joint work in a
committee.
Modern terminology work
Modern terminology work requires the work of terminology committees which should
consist of the following types of specialist383s:
1. Subject area specialists, who are responsible for systems of concepts, definitions and terms
of terminologies to be prepared.
2. One specialist in the application of terminological principles and methods of terminography of a professionist terminologist-, who advises subject specialists, how to organize terminology work
in the best way and how to apply the most appropriate methods for building systems of concepts,
the selection of terms or the formation of new terms for new concepts. From a professional
terminologist is expected that he coordinates special training of specialists for the establishment of
terminology principles. At least one member of the committee is required to have a degree of
training in the implementation of the principles and methods of terminology.
Regarding the construction of encyclopedic thesaurus, subject specialists are guided by a
Documentalist (archivist/librarian), specializing in the application of the principles for the
composition of encyclopedic treasure and the organizing of encyclopedic work.
The Documentalist (archivist/librarian) serves as a consultant for the literature terminology,
as well as provides the Committee with existing terminology, terminology studies and other
terminology literature. Literature should also include classification schemes for encyclopedic
treasure as well.
Commission’s terminology in the future
In the future, the terminology committees will be directed more and more towards
terminology studies in thesis form prepared in universities which will lead to the introduction of
lectures on the theory and practice of terminology in universities.

Conclusion
In special languages (specific), because of the rapid progress in science and the
pressure in technology, with the creation of an abundance of concepts and terms (millions
of concepts in a single subject area), free developing of terminology, since the terminology
in the twentieth century began to create committees of terminology in order to unify and
standardize concepts and terms. In science, the standardization of terminology has already
begun as early as the nineteenth-century. In technology, standardization of terminology
began in the early twentieth-century.
Terminology as a comprehensive techniques’ vocabulary of standard language contains a
huge mass of units, infinite and nearly defined, that represents all areas of knowledge (so
far around 1,500 identified fields) with approximately 3,000,000 units (one word terms,
compound words and terminological nomenclature). This is an impossible mass to
encompass as a whole except only through its division, according to hierarchy structuring
383

Pllana, G., “KRIJIMI I LEKSIKUT SHQIP TË TERMINOLOGJIVE TEKNIKE” (Procese të krijimit, të pasqyrimit në
gjuhë dhe të standardizimit) (dorëshkrim), dis. QSA, Tiranë, 2015, p. 150.
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from broad fields to those narrower ones, to enable by all means its research from parts
(fields) to the whole. Today we achieve this platform through the research in structured
fields in conceptual entities on the basis of conceptual connections.
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Smjernice održivog razvija turizma
Husnija Bibuljica, Universiteti “ Haxhi Zeka” – Peje/Kosovo , Fakultet Biznisa
h_bibuljica@hotmail.com

Abstrakt
Pojmovi održivi razvoj i održivost danas se često koristi u naučnj i stručnoj literaturi u
rauličitim kontekstima.Poznato je da se javlja u literaturi početkom 70- tih godina dvadesetog vijeka ,
ovi pojmvi se veoma često koristi posljednja dva vijeka. Danas u dvadeset prvom vijeku , oni čine
neizostavni dio svih razvojnih koncepcija u turizmu.Koncepcija mogućnosti održivog razvoja javila se
kao specifična reakcija na činjenicu da ljudske aktivnosti imaju bitne uticaje na procese u prirodi i
društvena zbivanja ,čak i u slučajevima kada se preduzimaju u korist i na dobrobit društva pa i države
u cjelini. Primjena koncepcia održivog razvoja turizma je vrlo zahtjevan proces u kojeg moraju biti
aktivno ključene različie grupe, organizacije i pojedinci.
Ključne riječi: održivi razvoj,turistički azvoj,indikatori,zaštita okoliša.
1. Uvod

Održivi razvoj turizma obuhvata koncepciju razvoja turizma koja uspostavlja u
korelaciji odnosa ekonomije i ekologije pozitivan odnos.
Održivi razvoj turizma zahtijeva čuvanje i očuvanje kako fizičkog tako i društvenog
okruženja.Upravo je za turiza primjena ove koncepcije vrlo važna posebno sa aspekta
poslovanja državnih subjekata i iz drugih djelatnosti ne zavisi direktno o očuvanoj prirodi,
dok za turizam očuvanje okoliša predstavlja osnovni resurs i predstavlja najistakntiji motiv
turističkog putovanja.
Da bismo bili u mogućnosti raspravljati o ovoj temi, potrebno je prvo definisati sam
pojam održivog razvoja turizma.
Održivi razvoj turizma nije ništa drugo do razvoj koji zadovoljava sadašnje potrebe turista i
lokalne zajednice, dok se istovremeno čuvaju resursi za njihovo buduće korištenje.
Od strane ISNKEEP (1991), održivi razvoj turizma se razmatra kao menadžment svih
resursa na načn da su ostvarene, ekonomske, društvene i estetske potrebe istovremeno
održavajući kulturni integritet, osnovne ekološke procese, biološku raznolikost i uredjenje za
održavanje života.
Održivi turistički razvoj predstavlja više od zaštite prirode, pogotovo njezine konzervacije.To
je aktivan odnos prema prirodi i čovjekovom nasledju, prema ukupnom ljudskom okružnju,
prema cjelokupnom turističkom resursu, ali trezveni odnos, koji će omogućiti i stalnost
resursa i razvoj svih oblika turističkog života.To je moguće samo sinergijskim učinkom
nudioca turističkih usluga i svih ostalih aktera na strani turističke ponude, kao i svih
segmenata turističkih posjetioca s druge strane.
Vukonić (1995) navodi da pod pojmom održivi turistički razvoj podrazumijeva se
odnos turista i turističke prirode prema vrijednostima koje j stvorio čovjek prema ukupnoj
čovjekovoj baštini, prema likovnoj i muzičkoj kulturi, prema arhitektonskoj baštini, prema
autohtonim vrijednostima pojedinih lokalnih sredina pa i čitavih naroda, prema občajima,
folkloru i nošnji.
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Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava sadašnje potrebe, a da se pri tome ne
umanjuje mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Održivi razvoj nije
fiksno stanje harmonije, već process promjene u kojem su eksplotacija resursa,
usmjeravanje investicija, orijentacija tehnološkog razvoja I institucionalne promjene
učinjene u kladu s budućim kao I sadašnjim potrebama.
Mnogi naučnici koji se bave tumačenjem ovog pojma smatraju da je čovjekov razvoj
održiv u slučaju ako se prirodni ekosastavi korite kao resursi rasta proizvodnje I potrošnje, ali
se sljedećim generacijama ostavljaju neumanjene kakvoće I iskoristivost.
Održivi razvoj turizma pretpostavlja da će resursi iz okoline biti korišteni I razvijani u cilju
zadovoljavanja turista, ali I da će biti očuvani u korist budućih turista I lokalnog
stanovništva.U ovom kontekstu sam pojam okolina obuhvata fizičke resurse kao što je
krajolik I izgrađene resurse kao što su istorijke građevine.
Klarić govori da je suština održivog turizma, dovođenje u sklad ukupne lokaln
situacije s regionalnim I nacionalnim interesima, objektivizacija privlačne snage resursa I
planiranih turističkih aktivnosti s pozicije tržišta I profila turističkog proizvoda te uvažavanje
zadanih ograničenja u sferi okoliša te socio-kulturnog i ekonomsko političkog aspekta.
Istraživanja i intervjui provedeni u sklopu međunarodnog projekta na području
Evrope, a na temu održivog turizma, ukazuje na o mogućim shvatanjima i shodno tome
definišu održivi turizam od strane učesnika u turizmu(turustička preduzeća, turističke
zadruge, obrazovne industrije, udruženja za zaštitu okoliša i dr.). Kao primjer Klarić (1994),
navode se samo neki od prikupljenih definicija, tj objašnjenja održivog turizma.
Održivi turizam je odovorni turizam, koji se razvija vodeći brigu o smještajnim kapacitetima,
lokalnom stanovništvu i okolišu.
Održivi razvini turizam kao oblik ravoja, upravljanja i djelatnost vezana uz turizam
omogućava dug život kulturnoj djekatnosti koju nazivamo turizmom, jer uključuje u sebi niz
turistilkih proizvoda koji su usklađeni sa stalnim održavanjem zašićenih resursa kako
prirodene tako i izgrađene baštine, čime se omogućava razvoj zurizma.
2. Globalni okvir i ciljevi razvoja održivog turizma

U naučnim i stručnim krugovima vode se brojne rasprave o turizmu i njegovoj ulozi,
njegovom potencijalnom doprinosu održivom razvoju.Izrađene su brojne studije slučaja i održane
brojne konferencije na tu temu, ali još uvijek je ostalo mnogo spornih pitanja za naučnu javnost.
Održivi razvoj je usmjeren ka očuvanju okoliša, udovoljavanju ljudskim potrebama,
promovisanju inter generacijske jednakosti,kao i u povećanju kvaliteta života ljudi.Koncepcija
održivog razvoja jasno ukazuje na odnos između problem zaštite okoliša i ekonomskih pitanja i
politike.
Pojam održivog razvoja ne samo u turizmu,nego i uopšte u teoriji rzvoja izazvao je brojne
rasprave.Pristupi su bili različiti u zavinosti od onih koji je vide kao jedinu prihvatljivu koncepciju
budućeg razvoja, do onihkoji je prihvaćaju kao teoretski zamišljenu koncepciju,filozofsku paradigmu,
nego i usporavaju njenu primjenjivost u praksi.
Kao što turizam ima multidisciplinarni karakter, te se njime bave osim ekonomista, sociolozi
,geografi, etnolozi, ekolozi i ostala područja nauke, održivi razvoj turizma zahtjeva još bolji pristup u
toj mjeri. Održivi razvoj zuruzma treba usaglasati ekonomska, sociološka, kulturna i druga gledišta s
pozicije zaštite okoliša, socio kulturnog identiteta i kvaliteta života lokalne zajednice.
Koncepciju održivog azvoja moguće je raščlanii na:
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•
•
•
•

Ekološku održivost(mora biti prihvaćena kako za lokalne proizvodne poduhvate tako i za
dugoročnu proizvodnju na nivou države),
Ekonosku održivost (kapital uložen u zaštitu okoliša mora se vratiti),
Društvenu održiost ( proizvodni poduhvati se smiju nepovoljno remetiti društvenu zajednicu
u kojoj se odvijajau, treba podizati socijalnu mobilnost, treba manjivati društvenu
nejadnakost),
Tehnološku održivost (primjena tehnologije koja uzima iz prirode i prerauje na način da
otpada ne bude ili da bude neškodljiv ).

Turizam pojačava interes javnog korištenja okoliša što će dodatno uticati na privatni sektor,
regionalne i državne vlasti, posebno lokalne zajednice koje su osjetljivije na probleme očuvanja
okoliša pa se ti interesi već uključuju u politike rzvoja mnogih zemalja u smislu podupiranja
integralnog pristupanja korištenju pojedinih područja i zaštiti okoliša, razvojne politike s
menadžmenta te klasifikaciju prirodnih resursa.
Od strane Cocosiss navodi se međuzavisnost turizma i okoliša u cilju dostizanja održivog razvoja
uključuje:
• Povezivanje razvojne politike s menadžmentom prirodnih resursa na temelju projekata,
planova i programa,
• Ravoj menadžmenta prirodnih resursa na regionalnj razini koja će stvarati okvire za
programe menadžmenta prirodnh resursa na lokalnoj razini,
• Povezivanje razvoja turizma i politike menadžmenta prirodnih resursa na lokalnoj,
regionalnoj i državnoj razini,
• Povećanje lokalnih kapaciteta u skladu s realnim mogućnostima okoliša.
Turizam kao i svaka ekonomska aktivnost ima specifična obilježja.Turisti putuju, prilaze
proizvodu, dolaze u destinaciju.Turizam je kao aktivnost koje se odvija kroz niz različitih subjekata
koji pripadaju različitim granama privrede i kao takva treba maksimzirati korist od turizma i
istovremeno minimizirati štete ili troškove, te usmjeriti i limitirati turistički razvoj skladno zahtjevima
održivog razvoja turizma.
Koncepcija održivog razvoja ne dovodi u pitanje ekonomski razvoj.U pravo suprotno, ona cijeni
ekonomsku vitalnost, budući je nužna za bolji životni standard i kvalitetniji život ljudi, a to je jedan od
osnovnih ciljeva održiog razvoja.Ovom se koncepcijom želi osigurati dugoročno blagostanje svih
subjekata, od pojedinca do države, no nužno je prijeći na racionalno korištenje resursa u turizmu.Da
bi se koncepcija održivog razoja turizma mogla realizovati nužno je da u odlučivanju, planiranju i
razvitku sudeluju svi subjekti pojedine turistički atraktivne cjeline, turističke destinacije.
Očuvanje ekoloških vrijednosti (u funkciji razvoja turizma, ali i šire u cilju unapređenja kvaliteta
života) zadatak je pojednaca, društvenih subjekata, lokalne zajednice, države i globalne svjetske
zajednice.
Društveni subjekti trebaju usvojit tehničko tehnološke procese kojima se smanjuje zagađenje i
količina otpada.U skladu s time potrebno je i obučavati kadrove.Nažalost u obrazovnom sistemu
dosta se ne pridaje važnost za zaštitu okoliša i ekološkog satava, šo je potrebno mijenjati u skladu sa
svjetskim trendovima i imperativnom vremenu. U okviru velikih hotelskih preduzeća i na nivou
turističkih destinacija potrebno je ekipirati kadrove za menadžment okoliša.
Zadatak pojedinaca, kako lokalnog stanovništva, tako i turista je da svojim ponašanjem
djeluju kao uzor, jer je očuvanje prostora njihov interes.Strategija malih koraka, odnosno
pojedinačne akcije najbolji su put do uspjeha. Zadatak države je da donese propise i standarde
prema kojima će se rigorozno kontrolisati i kažnjavati eventualni prekršioci. Uz to je potrebno
primjenjivati stimulativne mjere državne intervencije. Preporučuje se kombinovani pristup zaštiti
(regulativni i ekonomsko tržišni). Poreskom politikom potrebno je stimulisati ekološki prihatljive
projekte, kako u turizmu tako i u cjelokupnom društvu.
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Kao naredni uslov održivog razvoja turizma možemo sa pravom navesti globalnu Svjetsku
zajednicu, budući da ekološki incidenti u jednoj državi mogu posljedice na eko sastav druge susjedne
države ili šireg područja.
U cijelom svijetu, veliku zabrinutost izazivaju klimatske promjene nastale zbog promjene
tzv.rupa u ozonskom omotaču. Ovakve pojave bitno utiču na razvoj društva a posebno na razvoj i
trendove u Svjetskom turizmu.
Analizom mogućih realnih dostignuća koncepcije održivog razvoja možemo definisati sljedeće ciljeve:
➢ Zadovoljiti potrebe i unaprijediti kvalitet života lokalnog stanovništva,
➢ Očuvati socio-kulturni identitet lokalne zajednice,
➢ Razviti visoko kvalitetan turistički proizvod,
➢ Unaprijediti kvalitet došivljaja turista,
➢ Sačuvati resurse kako bi ih i buduće generacije mogle koristiti,
➢ Doprijnijeti blagostanju čovječanstva u cjelini.
Turizam se u skladu sa koncepcijom održivog razvoja mora razvijati na dobrobit prvenstveno
pripadnika lokalne zajednice. Pod tim podrazumijevamo njihov ekonomski prosperitet kao posljedicu
razvoja turizma. Naime, savremena turistička potražnja cijeni autohtone kulture i tokom turističkog
putovanja želi upoznati običaje i tradicijsku kulturu. Turisti postaju osjetljiviji na društvene
razlitičosti, nastoje ih upoznati i djelomično im se prilagođavati, a ne isključivo nametati svoj način
života i kulturu ophođenja. Stoga, je očuvanje socio-kulturnog identite pozitivna društvena pojava
koja se kroz turizam može plasirati na turističko tržište kao dio integralnog turističkog proizvoda
turističke organizacije. Interes koji turisti iskazuju za određene tradicijske običaje pozitivno djeluje na
mlade organizacije koje uviđaju značaj i atraktivnost svojih tradicijskih vrijednosti, te ih nastoje
očuvati ili jednostavno zaboraviti.
3. Indikatori održivog razvoja turizma
Po navodu Hart (2007), indikatori su potrebni za praćenje primjene održivog razvoja turizma.
Različiti autori i organizacije definisali su veliki broj različitih indikatora, te se problem javlja pri
odabiru adekvatnih indikatora. Svrha indikatora je da na vrijeme i jasno upozore na promjene
određenih vrijednosti kako bi se na vrijeme preduzele korektivne mjere. Prvi je korak dakle selekcija i
odabir relevatnih indikatora, što zavisi o obilježjima destinacije i relativnom značenju tih obilježja za
turiste.
Preduslov za odabir indikatora koji će biti relevantni menadžmentu je dobro poznavanje obilježja
i prisutnih problema područja za koje se prate. Indikatori pomažu turističkim menadžerima da shvate
gdje su, kojim putem idu i koliko su dugo od cilja. Indikatori se mogu definisati kao empirijska,
kvantitativna i kvalitativna mjerenja kojima se detektira stanje i predstavljaju dragocjenu informaciju
prilikom donošenja razvojnih planova i odluka u vezi turizma. Podaci koje dobivaju menadžeri
isčitavajući pokazatelje indikatora omogućuju im da:
a) Lakše i bolje identificiraju vašne i hitne probleme I nastoje preduzeti mjere da do njih ne
dođe,
b) Identifikuju uticaje i preduzimaju akcije prije nego što dođe do ozbiljnih problema,
c) Temeljito podržavaju održivi razvoj identifikujući pri tome limite i mogućnosti,
d) Omogućuju menadžmentu bolju procjenu i odgovorno donošenje odluka temeljeno na
znanju i relevantnih informacija.
WTO organizacje navode se da osnovni indikatori održivog turizma istaknuti od strane Svjetske
turističke organizacije su:
1. Zaštita prostora,
2. Intenzitet korištenja,
3. Kontrola razvoja,
4. Zadovosljstvo turista,
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5. Zadovoljstvo lokalnog stanovništva,
6. Doprinos turizma loklanoj ekonomiji.

4. ZAKLJUČAK
Činjenica da turizam pored radno-intezivne djelatnosti, poprima i obilježja na znanju
zasnovane djelatnosti i podliježe jakoj međunarodnoj konkurenciji, povećava interes za
istraživanjima u ovom području. Razlog tome je propulzivnost djelatnosti kao i promjena
trendova u Svjetskim turističkim kretanjima.
Međutim, teorijska a posebna empirijska istraživanja na temu ekonomskog značaja
turizma kao faktora razvoja veoma su oskudna, a većina tih istraživanja jasno ukazuje da
veliki broj država ne shvata ozbiljno preporuke pojedinih eksperata i institucija koje se bave
turizmom u permanentnim konstatacijama a na osnovu sprovedenih istraživanja da je
turizam danas postao generatorom ekonomskog rasta i razvoja.
U relativno kratkom vremenskom razdoblju turizam je postao globalni fenomen,
sudeći po broju sudionika, zasigurno najmasovnija pojava u svjetskim relacijama.
Savremene razvojne koncepcije turizma danas se po pravilu temelje na načelima i
postavkama održivog razvoja. Održivi razvoj turizma je jedina moguća dugoročna razvojna
opcija, ali treba imati u vidu brojne prepreke i posebnosti koje se javljaju pri implementaciji
koncepcije u praksi. Primjena koncepcije održivog razvoja turizma uvažava i ravnopravno
tretira pitanja ekonomije, ekologije, etike, i posmatra napredak društva i članova lokalnog
društva u cjelini.
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Turizmi dhe hoteleria si faktor për zhvillim ekonomik
MA. Haqif Arifi, PhD kandidat
Kolegji “Pjetër Budi” ,Prishtinë, haqif_1960@hotmail.com

Dr. Sc. Ismail Mehmeti
Kolegji “Pjetër Budi” , Prishtinë, ismajlm@hotmail.com
Abstrakt
Në shumë vende të botës aktiviteti turistik konsiderohet shumë i rëndësishëm krahas
veprimtarisë prodhuese dhe tregtare. Turizmi përbën potencial të madh dhe konsiderohet si një
katalizator për rritje ekonomike dhe prandaj është sektor kyç në zhbillimin makro-ekonomik.
Industria e turizmit është e rëndësishme në krijimin e fuqisë punëtore dhe një burim kryesor i të
ardhurave të qeverisë lokale dhe qendrore. Kosova ka potenciale të pa shfrytëzuara turistike dhe
është një destinacioni turistik mjaft atraktiv. Në Kosovë mund të gjenden sekrete të çmuara dhe të
rralla të natyrës dhe trashëgimisë kulturore.
Edhe pse Kosova ka resurse të rëndësishme për një zhvillim të hovshëm të turizmit, shfrytëzimi
i këtyre kapaciteteve nuk është në nivelin e dëshiruar. Këto kapacitete paraqesin një tërësi të
mundësive për organizimin e turizmit dimëror, veror, individual dhe të turizmit rural. Duke i pasur
parasysh këto resurse në këtë punim do të mundohemi të paraqesim rrugën për zhvillimin e degës së
turizmit dhe hotelierisë, e cila do të jetë e ndërlidhur edhe me zhvillimin e veprimtarive të tjera dhe
kështu do të bëhet bartëse e joshjes së turistëve vendorë dhe të huaj që do të ndikonte
drejtëpërdrejtë në zhvillimin ekonomik dhe uljen e papunësisë.
Fjalë të rëndësishme: turizëm, hoteleri, zhvillim ekonomik, destinacion turistik, etj.
1. Hyrje
Turizmi është një veprimtari ekonomike shumë e rëndësishme për mbarë qytetërimin dhe
shumë i leverdishëm për ekonominë e një vendi. Por, fjala turist dhe turizëm në botë filloi të
përdorët në shekullin XVIII në Britani të Madhe në djepin e turistëve potencial, e edhe pse mungojnë
shumë terma për ta përcaktuar fazën zhvillimore të fenomenit turistik në botë. Akoma nuk dihet se
kush e ka “sajuar” fjalën turizëm. Por supozohet dhe sipas disa burimeve fjala turizëm është
përdorur në disa mjete publicistike që në vitin 1800384. Ne fillim udhëtimet në boten e jashtme i kan
gëzuar vetëm klasa aristokrate, natyrisht të rinjët e tyre.
Sipas definicionit të
AIEST (Association internationale d`Exprests Scientifigues du Turisme), i cili është definicion
përgjithësisht i pranuar për turizmin është “Turizmi është tërësi e dukurive dhe marrëdhënieve që
krijohen nga udhëtimet dhe qëndrimet e vizitorëve të një vendi, nëse me këtë qëndrim nuk
themelohet vendbanim i përhershëm dhe nëse me qëndrim të tillë nuk është ndërlidh asnjë aktivitet
ekonomik i tyre”385.
Sipas Organizatës Botërore të Turizmit (OBT), turist quhet gjithkush që udhëton në vende të
ndryshme nga ai në të cilin ka rezidencën aktuale, për një periudhë prej minimumi një natë por jo
më shumë se sa një vit dhe qëllimi i zakonshëm i tij të mos jetë asnjë lloj veprimtaria.

384

Armand Krasniqi” Ligjerata të autorizuara nga Administrimi turistik I”, fq. 13
International Association of Scientific Experts in Tourism. "The AIEST, its character and aims". Publikuar me 29 Mars
2008, fq. 3.
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1.1. Përkufizimet mbi turizmin
Turistët janë udhëtarë që vizitojnë vende të huaja për kurreshtje, argëtim duke bërë udhëtim
në vendet që janë vizituar më parë nga bashkëatdhetarët e tyre”.386
Përkufizim tjetër është ai i Guyer-Freuler që thotë ”Turizmi është dukuri e epokës tonë
rrjedhojë e një nevoje në rritje për kënaqësi, pushim, zhvillim të ndjenjës të së bukurës ndaj natyrës,
kontakteve mes popujve të ndryshëm, që sjell si pasojë rritje të tregtisë, të industrisë dhe përsosje të
mjeteve të transportit”387
Si përkufizim universal i turizmit mirret përkufizimi i Hunziker dhe Krapf në vitin 1942 dhe i
njëjti përkufizim u pranua nga Shoqata e Ekspertëve Shkencorë të turizmit më 1954 dhe thotë:
”Turizmi është një tërësi raportesh dhe dukurish që rrjedhin nga udhëtimi dhe qëndrimi i vizitorëve
në një vend, në qoftë se me këtë qëndrim nuk krijohet në vendbanim i përhershëm dhe në qoftë se
më këtë qëndrim nuk është e lidhur ndonjë veprimtari ekonomike.” Në vitin 1950 Qendra
Ndërkombëtare e Organizatave Turistike në kongresin e saj miratoi këto përcaktime të cilat vlejnë
edhe sot: Turizëm – quhet veprimi i marrë nga ata që udhëtojnë apo vizitojnë vende me qëllim
zbavitjeje, njohje apo mësimi - Organizata
1.2. Llojet e turizmit
Turizmi është një fenomen kompleks dhe tipik i qytetërimeve industriale që e kanë origjinën
nga udhëtimi dhe qëndrimi i përkohshëm i vendbanuesve të përhershëm. Edhe pse fenomeni i
turizmit është mjaft individual, llojet dhe format e tij janë të shumta, prandaj duhet të bëhet një
klasifikim i saktë i llojeve të turizmit. Kështu kemi388:
1. Turizmi sipas qëllimit të udhëtimit që mund të jetë : Turizmi për plazh, në mal, sportiv, kulturor,
kurativ, për pune, kongrese, fetar ,agroturizem etj.
2. Turizmi sipas mënyrës së udhëtimit – Turizmi vetiak, i organizuar dhe i pa organizuar.
3. Turizmi sipas vendit ë kryhet-kemi turizëm ndërkombëtar, kombëtare e ku lloj turizmi eshte lokal
dhe krahinor
4. Turizmi sipas kohës kur kryhet- turizëm veror, dimëror, i pushimeve shkollore, ditor, javor .
5. Turizmi sipas mjeteve të transportit-mund të bëhet me autovetura, anije, autobus, tren, avion,
biçiklet motorë, me ecje etj. 389
2. Turizmi dhe hotelieria në Kosovë
Kosova për shkak të pozitës së saj politike që kishte, nuk ka histori të mirë të zhvillimit të
turizmit dhe aktivitetit turistik. Prandaj, për zhvillim tpë turizmit mund të flasim vetëm pas qershorit
të vitit 1999.
Pozita e Kosovës në tregun turistik ishte e dobët pas vitit 1999-të, mungonin mjetet financiare,
produkti i përshtatshëm për tregun dhe personeli profesionalisht i kualifikuar. Ofertat ishin të
orientuara gati vetëm në tregun që ka mundësi të vogla pagimi (low-Budget). Edhe më tej ky mbetet
tregu kryesor, meqë ende mbetet të bëhet shumë punë që të krijohen produkte cilësore.
Pas përfundimit të luftës ekonomia turistike e Kosovës u gjend në një situatë tepër të
vështirë, sepse:
➢ hotelet e sektorit shoqëror që kishin rreth 70% të shtretërve në Kosovë ishin të vjetër, në
gjendje të keqe dhe të pajisur jo mirë,
386

Vita Koja dhe Klodiana Gorica, “Strategjia e turizmit”, Tiranë fq. 13-15.
Po aty
388 Po aty
389Edlira Popa, Anila Hado, Marketingu IV „Hotelieri dhe Turizëm“ Shtëpia Botuese e Librit Universitar, Tiranë, 2013, faqe 78
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➢ kanë qenë, por edhe tani janë të orientuar në turizmin transit dhe afarist që ka për bazë
çmimet,
➢ As më herët e as tani Kosova nuk e ka ndërtuar imazhin e saj turistik,
➢ Menaxhmenti i hoteleve nuk orientohej as në konkurrencë e as në ekonominë e tregut dhe nuk
kishte sisteme moderne komunikacioni dhe informacioni.
➢ Organizimi dhe udhëheqja e dobët e politikës turistike në nivel kombëtar,
➢ Lidhshmëria e dobët e ofertës turistike (mungesa e produktit atraktiv turistik),
➢ Mungesa e një strategjie të zhvillimit afatgjatë shoqëroro-ekonomik,
➢ Mungesa e planit hapësinor të Kosovës,
➢ Aftësimi i dobët i kuadrit menaxhues dhe moszhvillimi i sistemit menaxhues në ndërmarrjet
turistike dhe hoteliere të Kosovës,
➢ Problemet me energjinë, ujin dhe kanalizimin e ujërave të zeza dhe hedhurinat,
➢ Shkatërrimi i natyrës dhe i qendrave urbane nga ndërtimi ilegal.

2.1. Potencialet për zhvillimin e turizmit në Kosovë
Më lartë theksuam se vendi ynë ka potenciale të mira për zhvillimin e turizmit dhe aktivitetit
turistik në përgjithësi. Këto kapacitete turistike duhen zhvilluar përmes një strategjie konkrete dhe të
studiuar mirë. Në këtë aspekt në kuadër të këtij punimi do të përqendrohemi fillimisht në mundësitë
që ka Kosova për zhvillimin e këtij aktiviteti si dhe pengesat apo barrierat.
2.1.1. Mundësitë
Kosova konsiderohet se ka potenciale të shumta për zhvillimin e turizmit. Këto potenciale
nëse do të shfrytëzoheshin në mënyrën e duhur do të rritëshin investimet dhe me këtë edhe bruto
produkti shoqërore dhe do të kishte impakt të lartë në rritjen e punësimit.
Turizmi konsiderohet të ketë një ndikim pozitiv në punësimin dhe do të çojë në mirëmbajtjen
e peisazhit dhe mbrojtjen e zejtarisë. Bazuar në një studim të viteve shtatëdhjetë, Kosova posedon
35% të tërë pasurive për veprimtari sportive dimërore në ish-Jugosllavi dhe vendi është plot me pika
piktoreske dhe pamje natyrore. Në atë kohë kishte kapacitetet për të strehuar mbi 200.000
sportdashës gjatë stinës, ndërsa rreth 1.500 deri 2.000 shtretër gjeneronin përafërsisht 25 deri 30
milion Euro të ardhura.
Ndërtimet datojnë që nga koha e Ilirëve, Bizantit dhe ajo Austriake, janë tipike ndërtimet e
llojit të Kullave. Ka patur shumë shkatërrime gjatë luftës, por falë BE-së disa ekzemplarë të shquar
arkitektural janë rehabilituar.
Hamamet (banjot tradicionale) dhe ekspozitat e përjavshme (artistët nga Kosova dhe vendet fqinje)
vizitohen nga popullata
Gёrshetimi i kulturave tё ndryshme fetare luan njё rol tё rendёsishёm pёr zhvillim tё turizmit. Festat
fetare tёrheqin njё numёr tё madh vizitorёsh.
Mundësitë shihen në male, ujëra, çështjet e shëndetit, fshatra, kalimin e kohës së lirë, sportet
dimërore, familje, natyrë/eko-turizëm, gjueti/peshkim, kalёrim dhe turizëm tranzitor.
Turizmi mund të jetë një forcë lulëzuese për zhvillimin e Kosovës. Ka prioritet për
rehabilitimin e monumenteve historike, ringjalljen e folklorit tradicional, dhe hapjen e zyrave të
informacionit turistik në komuna.
Ekziston nevoja për sensibilizimin/vetëdijësimin lidhur me turizmin në mesin e popullatës lokale,
përmirësimin e mjeteve të komunikacionit dhe bashkëpunimin me autoritetet qendrore dhe
komunale si edhe me OJQ-të dhe vendet fqinjë të Kosovës.
“Eko-turizmi” shihet mbi të gjitha si një mjet për mbrojtjen e mjedisit – me një vëmendje të
veçantë për kafshët dhe bimët endemike pa qëllime komerciale. Ekzistojnë shtëpiza për pylltarët,
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gjuetarët dhe punëtorët e pyjeve, si edhe për ekskurzione, pikniqe, kampime, kalёrim, soditjen e
zogjve dhe të kafshëve të egra, gjë që mund të ofrojnë të gjitha kërkesat e nevojshme për turizmin e
“Robinson Kruzosë”.
Mundësi të tjera për të cilat nuk ofrohen programe të veçanta përfshijnë: gjueti
kafshësh/shpezësh dhe turizmi rural. Turizmi i banjave është një potencial i theksuar në perëndim
dhe jug të vendit dhe mbetet ende për t’u zbuluar. Investues potencial të huaj, kryesisht nga Italia,
thuhet se kanë shprehur interesin e tyre për zonën.
Karakteristikë e Kosovës e pa vënë re deri tani është elementi në turizmin rajonal që lidh
qytetet turistike nё rajon. Privatizimi dhe renovimi i Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, hapja e
tij për fluturime çarter,Autostrada Ibrahim Rugova dhe revitalizimi i transportit hekurudhor po
krijojnë mundësi të reja për fuqizimin e turizmit390.
Si përfundim, ekzistojnë mundësi të mira për turizëm të brendshëm dhe për tërheqjen e të
huajve në vend. Agjensitë turistike, të cilat pothuajse të gjitha fokusohen në turizmin e jashtëm,
duhet të mendohen.
2.1.2. Pengesat (barrierat)
Situata e përgjithshme ekonomike, infrastruktura e dobët, mungesa e legjislacionit,
përgjegjësitë e paqarta, situata e paqartë pronësore, mungesa e garancisë për pronësinë; menaxhimi
i dobët (të burimeve natyrore), klimën e keqe për investime, ndotja e ambientit në rritje janë disa
nga faktorët të cilët ndikojnë negativisht në zhvillimin e turizmit.
Pos kësaj, një numër i konsiderueshëm i vendeve mbahen nga AKP-ja meqë ato janë pjesë e
ndërmarrjeve shoqërore dhe publike. Këto janë pengesë për zhvillimin e cilësdo pike turistike
potenciale, gjithashtu disa vende turistike mbahen nga KFOR-i.
Për më tepër ekziston mungesë e vetëdijes për potencialin turistik, mungesë e stafit të
arsimuar, mungesë e menaxhimit dhe marketingut turistik, mungesë e materialeve
promovuese/informative, dhe faqeve elektronike. Ndërtesat janë të rrënuara, shkatërruara ose të
prishura krejt nga lufta391.
Në pyetje është edhe ekologjia: ka ndotje nga industritë e vjetra, ujrat e zeza, mbeturinat e ngurta, si
edhe nga industria aktuale dhe individët - menaxhimi efikas i mbeturinave si edhe sistemet e filtrimit
të ajrit janë shumë të nevojshme.
2.2. Zhvillimi
Meqë turizmi përfshin në vetvete edhe fuksionet e qeverisë lokale, zhvillimi i turizmit është i
lidhur në mënyrë të drejtpërdrejt me:
- pronësinë e pasurisë së patundshme,
- rregullimet në vendndodhje (në komunat përkatëse) të bizneseve investuese,
- bashkëpunimin mes sektorit publik dhe atij privat,
- detyrat civile dhe kulturore,
- turizmin e bazuar në komunitet/komuna,
- funsione të tjera lokale dhe kombëtare për menaxhimin e destinacionit dhe
- marketingun e destinacionit.
Bazuar në një analizë mbi fizibilitetin (që mund të përfshihet në një master-plan të ardhshëm
për zhvillimin e turizmit), financimi vendas duhet të merret në konsideratë para se të kërkohen
mjete finaciare ndërkombëtare.

390
391

Asociacioni i Komunave të Kosovës “Deklarata Parimore mbi Turizmin”, Qershor 2004.
Asociacioni i Komunave të Kosovës “Deklarata Parimore mbi Turizmin”, Qershor 2004.
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Financimi nga ana e partneritetit publik-privat mund të jetë një rrugëzgjidhje nga qorrsokaku i
mundshëm. Organet fiskale, legjislative dhe administrative duhet ta mbështesin projektet. Duhet të
ofrohen nxitje për të tërhequr investime (vendase/të huaja).
Ka potencialet me të rëndësishme për zhvillimin e turizmit në Kosovë, për momentin, dhe
zhvillimin ekonomik392. Nevojitet përmirësimi i infrastrukturës rrugore, hapja e kufijve për udhëtim
të lirë në përmirësimin e cilësisë së restoranteve përgjatë rrugëve, etj, të gjitha këto do të shtojnë
udhëtimet nëpër Kosovë. Duhen: rrugë të mira, siguri publike, siguri personale; tarifa tranziti për
makinat e rënda të mallrave, etj. Vendet turistike dhe ndërtimet e vendosura përgjatë rrugëve do të
përfitonin nga turizmi tranzit.
2.3. Turizmi në natyrë
Në natyre duhet të ndërtohen apo të riparohen shtëpizat për të ofruar akomodim adekuat; nuk
mund të shiten 50 shtretër në një shtëpizë malore, pra në një dhomë. Duhen krijuar/ndrequr shtigjet
për shëtitje dhe shenjat në to, duhet të botohen harta të besueshme (p.sh. në Prizren, emrat e
vendeve/rrugëve dhe tregimi i tyre në harta thuhet të jenë korrekte dhe përputhen, gjë që fuqizon
shoqatën e turizmit). Promovimi mund të bazohet në: potencimin e vlerave klimatike/shëndetësore
të ajrit në male; mundësitë për kampim nga qershori deri në gusht, mundësitë për kalërim, etj.
2.4.Turizmi ujor
Turizmi ujor që përfshin notin, hedhjen nga urat, peshkimin në liqen apo lumenj është një
pasuri për kalimin e fundjavës; mundësitë janë të mira por duhet të kihet parasysh nevoja e krijimit
të vendparkimeve.
2.5. Turizmi shëndetësor
Banjën e Kllokotit, Mitrovicë, Shakovicë, Dobёrçan-Gjilan, Malishevë dhe burimet e ujit mineral
nё Deçan.
2.6. Turizmi dimëror
Turizmi dimëror zhvillohet në Bjeshkёt e Nemuna (Alpet Shqiptare), në malet e Sharrit dhe në
malet e Shalёs. Disa nga këto kanë lifte për ski, por në të shumtën e rasteve mungon infrastruktura
për zhvillimin e sporteve dimërore. Numri i hoteleve dhe restoranteve do të duhet të rritet.
Fatmirësisht, mjediset për sportet dimërore janë aktivizuar menjëherë pas lufte, liftet janë
duke punuar, por hotelet janë të prishura (përveç në Rugovë). Ka dëborë nga muaji nёntor deri vonë
në qershor; shtigjet e skijimit janë të lokalizuara në përgjithësi afër qyteteve. Në analizën zvicerane
të dëborës të vitit 1984, Kosova u shpërblye me vendin e parë në Ballkan për qëndrueshmërinë e
borës.
2.7. Turizmi aventuristik
Kosova ka të gjithë përbërësit për turizmin aventuristik, prandaj edhe duhet t’i shfrytëzojë ato.
P.sh. vlen të përmendet turizmi avanturistik në Bjeshkët e Rugovës.
Caktohet referimi në datat, ngjarjet dhe personat historik me famë në rajon, si dhe
hulumtuesit/vizitorët evropiano-perëndimor dhe shkrimet e tyre, duke vendosur në këtë mënyrë
bazat për ‘temën’ e paketave turistike të udhëtimit.
392

Bedri Millaku “Determinantet themelore dhe perspektiva e zhvillimit të turizmit në Kosovë”, Revista Shkencore LOGOS,
KU Pjetër Budi, Prishtinë, fq. 12.
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3. Trendët e zhvillimit të turizmit në Kosovë
Kosova do të ketë hotelerin dhe turizmin si degë me ardhmëri dhe kushte të përshtatshme
natyrore për zhvillimin e përgjithshëm të vendit.
Për zhvillimin e kësaj lëmi ekonomike interesimi nga ana e investuesve është mjaft e madhe,
sidomos në periudhën e pasluftës.
Kjo është bazuar në specifikat e pozitës gjeografike të Kosovës.
Ekzistojnë mundësi reale për realizimin e projekteve të shumta në këtë drejtim duke u bazuar
në zhvillimin e turizmit dimëror në bjeshkët e Nemuna (duke përfshirë bjeshkët e Rugovës, ato të
Deçanit e deri në pjesët kryesore të Sharrit). Në disa prej tyre edhe tani ekziston një infrastrukturë e
pamjaftueshme për zhvillimin e llojeve të shumta të turizmit dimëror. Zhvillimi i turizmit në ketë
pjesë të Kosovës nuk do të jetë i kufizuar vetëm në turizmin dimëror por ato do të orientohen edhe
në turizmin veror për të cilin ka interes kërkesa dhe kushtet optimale (terrenet sportive, ushqimi
natyral dhe klima e cila është e kërkuara nga grupmoshat e ndryshme dhe për një periudhë më të
gjatë kohore).
Krijimi i qendrave të tilla sportive dhe rehabilituese (duke u bazuar në kushte natyrale dhe
kërkesat për ketë lloj turizmi) mund të jenë të shfrytëzuara deri në 10 muaj gjatë vitit duke ofruar
shërbime jo vetëm sportive por edhe shëndetësore për të gjitha grupmoshat sportdashësit dhe
adhuruesit e natyrës.
Burim i mirë për zhvillimin e turizmit janë edhe ujëvarat termale të njohura dhe funksionale Banja e
Luzhanit dhe Banja e Ilixhes së Pejës. Një shfrytëzim më të mirë të këtyre kapaciteteve e garanton
edhe vetë dendësia e popullsisë kosovare ndërkohë që afërsia mes qendrave të mëdha të banimit
është e atillë e cila mundëson qëndrim ditor të vizitoreve
Rrjeti rrugor në tërë Kosovën mundëson qasje të pakufishme gjatë tërë vitit kalendarik dhe
për tërë territorin e vendit. Nuk mund të mendohen rastet të cilat për shkaqe të ndryshme
atmosferike apo të ngjashme të ketë vende të izoluara për arsye metodologjike, që të ndikonin në
mosshfrytëzimin e objekteve turistike.
Mundësitë e lehta të komunikimit të cilat janë në Kosovë (aeroporti dhe telefonia mobile),
qendrat e ardhshme turistike së shpejti do të radhiteshin në radhët e qendrave ndërkombëtar. Është
me interes të theksohet se të gjitha këto bukuri natyrore të cilat presin një ditë më të mirë për
shfrytëzim kanë një largësi mbidetare 2200m – 2420m. Varësisht prej interesit dhe të terreneve
ekzistuese mund të përpunohen shtigjet e skijimit me gjatësi të ndryshme.
Hapësirat mundësojnë ngritjen e objekteve të tilla duke filluar prej Bjeshkëve të Kaçanikut. Pra
ekzistojnë zgjidhje të mjaftueshme për investime në ketë sferë. Varësisht prej interesit që ekzistojnë
kushtet e futura edhe për ngritjen e teleferikut me dy në katër ulëse me mundësi dhe vija të
ndryshme.
Vendet e tilla sportive të cilat krijojnë kushte cilësore për zhvillimin e aktiviteteve të caktuara
mundësojnë një konkurrim serioz në zonat ndërkombëtare për organizimin e manifestimeve sportive
dhe garave ndërkombëtar në të gjitha kategoritë e sporteve dimërore deri tek organizimi i
kampionatit botëror në skijim.
Një qendër e këtillë do të jetë mjaftë tërheqëse për nivelin kombëtar. Rezultatet e
hulumtimeve shkencore në fushën e turizmit malor, sporteve të dimrit dhe bjeshkëve, kanë
vërtetuar se turizmi do t’iu ofrojë mundësi për arritjen e rezultateve kulminanate në sportet e
caktuara.
Përveç kësaj në Kosovë ekzistojnë kushte dhe përvoja për ngritjen e pushimoreve për fëmijë
siç ishte Pushimorja në Deçan e cila është e hapur në vitin 1932, për rehabilitimin e fëmijëve të
sëmurë. Kapacitete e kësaj pushimore ishin 525 deri në 600 shtretër me të gjitha objektet
përcjellëse (restorantin me 500 vende, kuzhinën me amfiteatër të hapur, ambulancën shëndetësore,
terrenet për sport etj). Kjo pushimore ishte njëkohësisht banja klimatike e cila ndikon pozitivisht në
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shëndetin mental dhe fizik të fëmijëve dhe të rinjve. Kjo pushimore për shkak të shkatërrimit nga
lufta nuk funksionon, me përfundimin e luftës, për shkak të traumatizmit të shumë të rinjve, një
kërkesë për ngritjen e objekteve të këtilla është e domosdoshme dhe urgjente.

3.1. Perspektiva e zhvillimit të turizmit në Kosovë
Kosova duhet të ndryshohet me një prioritet në degët më profitabile, për të cilat ekzistojnë
kushtet natyrore që të arrihet një zhvillim më i qëndrueshëm në periudhën e ardhshme. Pa dyshim,
në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës, vend meritor duhet të ketë edhe zhvillimi i
hotelierisë dhe turizmit, të cilat për momentin vlerësohen si degë mjaft profitabile393.
Për një zhvillim më intenziv të kësaj lëmie interesimi i investitorëve të jashtëm dhe atyre
vendor është gjithnjë e më i madh. Janë bërë edhe studime të shumta për shfrytëzimin e resurseve
natyrore si parakusht për realizimin me sukses të zhvillimit të degëve të ndryshme të turizmit.
Zhvillimi i turizmit në Kosovë është i lidhur ngushtë me faktorët determinues, të cilët ndikojnë
qarkullimin turistik. Faktorët determinues kryesor përmbajnë në vete këto elemente394:
a) Disponon me begatitë e shumta kulturore dhe historike.
b) Pozita qendrore e Kosovës në Gadishullin Ballkanik, paraqet përparësi dhe ndërlidhje me
vendet e regjionit, në të cilat ndërtimi i rrugëve është në evoluim.
c) Për zhvillimin e turizmit malor me të gjitha specifikat, Kosova disponon potenciale të mëdha,
të cilat vetëm duhet shfrytëzuar, si dhe disponon burime të shumta termominerale.
d) Është i domosdoshëm shfrytëzimi i kapaciteteve receptive dhe përmirësimi i kushteve, sipas
standardeve turistike, dhe vënia e tyre në funksion të ofertës turistike.

4. Përfundime
Nga i gjithë ky punim si dhe nga analizat e ndryshme të bëra shkencëtarisht dhe
profesionalisht mbi turizmin, bazuar edhe në të dhënat e ofruara nga Organizata Botërore e
Turizmit mund të përfundojmë se turizmi dhe hoteleria janë veprimtari ekonomike
specifike, dinamike dhe heterogjene të cilat bizneseve dhe buxhetit të vendeve të cilat e
kultivojnë këtë degë u siguron të hyra domëdhënëse dhe ndikon drejtpërdrejtë në zhvillimin
e tyre.
Gjithashtu, dëshmuam se turizmi dhe hoteleria përfshijnë një gamë të madhe të
ndërmarrjeve, nga ato mikro deri tek korporatat ndërkombëtare, sepse turizmi dhe
hoteleria janë sektor me efekte të gjera ndërsektoriale. Pikëpamja se turizmi dhe hoteleria
mund të përbëjnë një kontribut thelbësor në zhvillimin ekonomik dhe social të vendeve në
zhvillim po fiton vrull për shkak të asaj që është përshkruar si një “ linje e qetë, por e
rëndësishme”, për shkak të potencialit që mund të ketë në rritjen ekonomike dhe uljen e
varfërisë.
Gjithashtu turizmi është një industri ku, pasi biznesi ka filluar, të ardhurat mund të
rrjedhin relativisht shpejtë dhe në aktivitetet e tjera ekonomike. Nga ana tjetër, turizmi
është një sektor jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj goditjeve të jashtme, qoftë ekonomike,
mjedisore apo politike. Por, turizmi ka dhe efekte negative. Efektet negative të turizmit në
komunitet mund të jenë drastike. Vendet në zhvillim siç është Kosova duhet të nxjerrin një
393

Fetah Reqica, “Komunikacioni dhe udhëtimet turistike” Pjesa I dhe II, Prishtinë 2006, fq. 4.
Bedri Millaku “Determinantet themelore dhe perspektiva e zhvillimit të turizmit në Kosovë”, Revista LOGOS, nr. 1,
Prishtinë 2008, fq. 11.
394

446

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

mësim se turizmi duhet të menaxhohet me kujdes, nëse ai duhet që të kontribuojë në
krijimin e vendeve të reja të punës dhe të të ardhurave dhe të luajë një rol në eleminimin e
varfërisë, pa cënuar ekonominë lokale, mjedisin, traditat dhe burimet kulturore.
Turizmi rezulton me një shumëllojshmëri të ndikimeve ekonomike, të drejtpërdrejta dhe të
tërthorta. Turistët kontribuojnë për shitjet, fitimet, punësimin, të ardhurat nga taksat, dhe
të ardhurat e një zone.
Pa dyshim që territori i Kosovës ka potenciale dhe mundësi që të zhvillojë një turizëm të
qëndrueshëm, por përveç strategjisë me aktorë institucional dhe joinstitucional, për të
garantuar sukses, baza ligjore dhe vullneti janë vendimtare për zhvillim.
5. Rekomandimet
Më poshtë do të jap disa rekomandime që mendoj se duhen marrë menjëherë
parasysh në mënyrë që rritja të përshkoj rrugën e duhur. Turizmi dhe trashëgimia kulturore
e natyrore përveç që sjellin përfitime ekonomike njëkohësisht pasqyrojnë imazhin dhe vlerat
e një kombi.
• Menaxhimi i turizmit duhet të bazohet në politikat e zhvillimit të turizmit, si pjesë e
politikave të përgjithshme makroekonomike të vendit dhe të specifikohet me anë të
strategjisë kombëtare për zhvillimin e turizmit.
• Forcuar në zhvillimet më të reja në marketing kombëtar.
• Është e nevojshme të bëhet hulumtim intensiv për risitë dhe ndodhitë në tregjet
turistike, në mënyrë që hulumtimi t’i paraprijë zhvillimit të turizmit, dhe zhvillimi i
turizmit të jetë shtytës që të bëhen hulumtime të vazhdueshme për përsosjen e
produktit turistik të ofruar
• Krijimi i një gjenerate të menaxherëve, të cilët janë të përgatitur për të zhvilluar
biznes ndërkombëtar, do të jetë përparësi drejt njohjes dhe segmentimit përkatës të
tregjeve turistike në kuadër të tregut global.
• Mbrojtjen e Trashëgimisë kulturore e natyrore të Kosovës duhet mbrojtur me Ligjë
e nuk duhet që të bazohet vetëm në konventa ndërkombëtare.
• Marketingu historik malor kodrinor – që në një formë do të shërbejë si katalizator si
instruktor ose impuls për zhvillimin e turizmit në vendin tonë, duke pasur parasysh
pasuritë qe i ka toka mbrenda saj te mëdha me të cilat disponojmë.
• Botimin e librave dhe broshurave që paraqesin vendet atraktive dhe interesante për
mbarë klientët që do të vizitojnë këto vende.
• Duhet të udhëhiqen programe për ti informuar popullatën për përfitimet nga turizmi
dhe se si kanë ata mundësi që në mënyrë efikase të marrin pjesë në programet
turistike duke marrë përgjegjësi si mikpritës të turizmit.
• Legjislacioni vendor në fushën e turizmit dhe hotelerisë në Republikën e Kosovës
duhet të harmonizohet plotësisht me Direktivën e Këshillit të Unionit Evropian nr.
95/57 EC, e 23 Nëntorit të vitit 1995 “Mbi mbledhjen dhe raportimin e informacionit
statistikor në fushën e turizmit” dhe me Direktivën e Këshillit të Unionit Evropian
90/314 EC e 13 Qershorit 1990 “Mbi paketën e udhëtimeve, pushimeve dhe të
tureve”.
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Performanca e tregut të sigurimeve – rast studimi tregu i sigurimeve në Kosovë për
periudhen 2013-2014
Dr. Hashim Rexhepi, Kolegji “Pjeter Budi”, Prishtinë, Kosovë
rexhepih@gmail.com
Dr. Sherif Gashi, Kolegji “ Iliria”
sherifgashi@live.com
Abstrakt
Kompanitë e sigurimeve duhet të kenë vizion të qartë për të ardhmen, duke pasur parasysh
qëllimet e tyre strategjike, menaxhimin e mirë të rrezikut, vlerësim adekuat të dëmeve, solvencën,
plan strategjik të investimeve dhe transparencën. Kjo mund të arrihet vetëm duke iu përshtatur
rregullave ndërkombëtare të sigurimeve, sidomos menaxhimit të bazuar në rrezik dhe kornizës
rregullative Solvency II, e cila tanimë është kornizë globale rregullative, për menaxhimin dhe
mbikëqyrjen e bazuar ne rrezik të sigurimeve. Kompanitë të cilat nuk munden t’u përshtaten këtyre
rregullave pritet të dështojnë. Tregu i sigurimeve nuk do të dështojë, por kompanitë po, nga se
kompanitë të cilat janë të afta që t’u përshtaten këtyre rregullave shumë lehtë do të mund të
depërtojnë në treg, ndërsa ato të cilat nuk mund t’u përshtaten këtyre rregullave janë të prira të
dështojnë. Tregu i sigurimeve në Kosovë është një treg i ri, mjaft i koncentruar ku dominojnë
sigurimet e detyrueshme te autopergjegjesisë, i cili po përballet me rreziqe tipike te tranziacionit te
ngadalshëm drejt implementimit te kornizës rregullative Solvency II. Banka Qendrore e Kosovës
rregullon, licencon dhe mbikëqyrë kompanitë e sigurimeve dhe tregun e sigurimeve në Kosovë.
Fjalë kyçe: performancë, solvencë, tregu i sigurimeve, sigurimet e detyrueshme, licencim,
mbikëqyrje, Banka Qendrore e Kosovës.

Hyrje
Performanca e një kompanie sigurimesh në teori dhe në praktikë kupton kualitetin e
afarizmit të kompanisë, efikasitetin, suksesin, apo profitabilitetin në kuptimin e gjerë. Nga
kjo vlen të kuptohet se përfshin një analizë dinamike të zhvillimit, produktivitetit, efikasitetit
afarist, likuiditetit dhe profitabilitetit, që do të thotë një analizë komplekse financiare të
kompanive siguruese.
Analiza e veprimtarisë së një njësie ekonomike ka si qëllimi që në bazë të raporteve që
shërbimi i kontabilitetit paraqet për një periudhë kohore të caktuar të jetë në gjendje të
shohë sjelljen e faktorëve të prodhimit të angazhuar (pajisjeve, lëndës së parë dhe fuqisë
punëtore) në mënyrë që me kohë dhe në mënyrë cilësore të merren vendimet për të
ardhmen e biznesit. Analiza e bilancit dhe e të ardhurës është teknikë e krahasimit të të
dhënave, e cila mund të bëhet si nga subjektet që veprojnë brenda firmës, ashtu edhe nga
subjektet e jashtme. Analiza të cilat janë të prira drejt kontrollit të aspekteve të ndryshme të
drejtimit, aspekte që megjithatë janë të lidhura në mes tyre, analiza financiare, analiza të
ardhurash dhe analiza pronësie. Analiza bëhet në një situatë të caktuar, mund t`u referohet
operacioneve që parashikohen se do të ndodhin në të ardhmen, analiza të cilat bëhen për të
njohur realitetin e tregut.
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Organizimi dhe funksionimi i tregut të sigurimeve në Kosovë
Është treg shumë i ri i cili në mënyrë të organizuar fillon veprimtarinë me rregulloren e
UNMIK-U 2001/25. Në Kosovë para luftës ka pasur organizim të sigurimeve në forma të ndryshme,
qoftë si bashkësi e sigurimeve dhe bashkësi e rreziqeve, bashkësi risigurimesh, si bashkësi e
rreziqeve të risigurimeve. Lufta i shkatërron të gjitha, Kosova gjendet në një situatë që duhet të
fillojë një rimëkëmbje e ekonomisë në të gjitha fushat, zhvillimin e një sistemi financiar dhe
ekonomik, në mungesë të një legjislacioni të mirëfilltë.
Tregu i sigurimeve në Kosovë është treg i ri por me tendencë zhvillimi shumë të shpejtë, ka
mundësi, hapësirë, për subjekte të ndryshme sigurimesh, për produkte të reja dhe për shfrytëzim
kapacitetesh.
Rregullorja e parë, me të cilin fillon funksionimi i sigurimeve në Kosovë, është Rregullorja nr.3 e
UNMIK-ut, vitit 1999 . 395
Kurse, urdhëresa për zbatimin e kësaj rregulloreje bëhet më 19 nëntor 1999. Në bazë të kësaj,
rregullorja e UNMIK-ut përcakton kriteret ekonomike dhe juridike në bazë të të cilave personat e
interesuar apo kompanitë e interesuara mund ta zhvillojnë aktivitetin e sigurimeve. Pas kësaj
urdhërese, në Kosovë regjistrohen kompani të ndryshme për ushtrimin e veprimtarisë siguruese.
Kuvendi I Kosoves miraton Ligji Nr. 04/L-018, ligj i cili rregullon funksionimin e sigurimeve në Kosovë,
(Gazeta zyrtare 4/04, 2011).396
Tani në tregun e sigurimeve janë të regjistruara pesëmbdhjet kompani sigurimesh si dhe
Buroja e Sigurimeve. Shtatë kompani janë me kapital të jashtëm, kurse gjashtë kompani me kapital
vendor. Përpos kompanive të tilla, në tregun e sigurimeve në Kosovë veprojnë edhe ndërmjetësit
financiarë si: agjentë, brokerë, ekspertë të dëmeve, etj.
Tabela nr. 1 Organizmi i tregut të sigurimeve në Kosovë
Kompanitë e sigurimit jetë
Kompanitë e sigurimit jojetë
KS Sigal Life Uniqa Grup Austria
KS Siguria sh.a.
Safe Life L.L.C.. Kosova
KS Illyria sh.a.
KS Illyria Life sh.a
Institui i Sigurimeve Insing
KS Croatia Sigurimi sh.a.
KS Sigma sh.a.
KS Sigkos sh.a.
KS Kosova e RE sh.a.
KS Dardania sh.a.
KS Elsig sh.a.
KS Sigal Uniqa grup sh.a.
Byroja e Sigurimeve të
Kosovës
KS “Prising” Sh.A.
KS “Skardian JSC”

Kopani të perziera

Burimi: BQK raporti vjetor 2014, qershor 2015, www.bqk-kos.org
Segmentimi i tregut të sigurimeve në Kosovë viti 2014
Tabela nr. 2 Segmentimi i tregut të sigurimeve në Kosovë për vitin 2014, shprehur në euro
Emri I kompanisë
Viti 2014
Pjesmarrja në premin bruto
395

396

Gazeta Zyrtare e UNMIK-ut /Dir/1999/3 19 nëntor 1999 faqe 448-450 volumi 2/99.
Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 4/04, korrik 2011
450

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

KS Illyria
8.891.082
KS Siguria
9.246.000
KS Insing
4.188.000
KS Croatia Sigurimi
3.926.039
KS Sigma
11.051.592
KS Sigkos
1.992.977
KS Kosova e Re
6.816.000
KS. Sigal Life
338.738
KS Dardania
10.437.000
KS. Elsig
6.309.725
KS Sigal
12.392.300
Byroja e Sigurimeve
5.870.545
KS Safe Life
KS Prising Sh.A.
KS Skardian JSC
Totali
82.000.000
Burimi: BQK, raporti vjetor 2014, qershor 2015, www.bqk-kos.org

10.84%
11.27%
5.11%
4.78%
13.48%
2.43%
8.31%
0.41%
12.73%
7.69%
15.11%
4.16%

100%

Në bazë të të dhenave të mesiperme shihet sap o thuasje tregu i sigurimeve në Kosovë është i ndar
në proporcionale. Udhheq KS Sigal me 15.11%, pastaj KS Sigma me 13.48% e keshtu me radhë.
Treguesit makroekonomikë që vlersojnë afarizmin e një tregu sigurimesh
• Përqindja e premisë në produktin shoqëror, është raport i cili tregon se sa marrin pjesë në
totalin e produktit shoqëror të një vendi të hyrat nga sigurimet për një periudhë kohore (të
hyrat nga premia/ produkti shoqëror). Nga tabela e mëposhtme konstatojmë:
Të hyrat nga premia/ produkti shoqëror
= 82.000.000/ 5.469.802.000 = 0.02% normë shumë e ulet krahasuar me vendet tjera qoftë
vendet e rajonit apo vendet e zhvilluara.
• Premia për kokë banori, është raport i cili tregon se sa është premia për kokë të banorit397.
Premia për kokë banori = premai / numrin e banorëve
= 82.000.000/ 1.804.944 = 45.43 euro për kokë banori.
P.sh. kemi Luksemburgun me premi më të lartë në Botë për kokë banori, pastaj vijnë Holanda,
Japonia, Danimarka, Finlanda, SHBA etj. Ky raport njëherësh tregon edhe shkallën e zhvillimit të
sigurimeve në shtete të ndryshme. Shtetet e zhvilluara kanë premi për kokë banori shumë më të
lartë se sa shtetet në zhvillim dhe shtetet e pazhvilluara.
Tabela nr. 3 Disa të dhena në vlersimin e afarizmit në tregu e sigurimeve, shprehur në euro
Raportet
Viti 2014
Viri 2013
Raporti 2014/2013
Bruto premia
82.000.000
79.070.000
3.7%
BPV
5.469.802.0
5.326.000.000
00
Nr. e banorëve
1.804.944
1.804.944
Premia neto
62.830.537
64.854.754
Demet e paguara
33.400.000
39.078.000
-17%
Shpenzimet operative
50.072.440
50.372.469
Rezervat teknike
48.930.361
40.988.693
11.94%

397

Dr. Radoje Lukic, “ Racunovodstvo osiguravajuci kompanija”, Beograd, 2008, faqe 75
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Pasuria totale
Fitimi (humbja)
Të hyrat nga intersi

140.400.000
(318.000)
1.790.440

132.703.200
(754.600)

10.58%

Indikatorët që zakonisht përdoren për të treguar performancen e tregut të sigurimeve, varen
shumë nga rregullimi legjislativ i organizimit dhe funksionimit e tregut të sigurimeve brenda shtetit.
Shtetet varësisht nga rregullimi legjislativ paraqesin matësit e aktivitetit të sigurueve.
Në Kosovë zakonisht përdoren këta indikatorë në bazë të të cilëve, matet performanca e një
kompanie:
• Margjina minimale e solvencies
• Fuqia financiare – likuiditeti
• Kapitali variabël i mjaftueshëm (risku sigurues)
• Raporti i humbjes
• Raporti i shpenzimeve
• Raporti i kthimit mbi aktive
• Raporti i kthimit mbi ekuitet
Margjina e solvencës
Margjina e solvencës nënkupton margjinën minimale të solvencës, e kalkuluar si total i aktivit
duke zbritur aktivet e papranueshme, humbjen, obligimet (duke pasur parasysh edhe rezervat
matematikore) si dhe preminë e bartur për humbjet e rezervuara të cilat llogariten veçmas për
sigurimet jetë dhe veçmas për sigurimet jo jetë. Rezervat e garantuara janë më të mëdha se sa
margjina e solvencës.
MS= TA-AP-H-O
= 140.400.000-12.244.164 – 318.000 - 91.297.874
= 36.857.962
Raporti i likuiditetit
Raporti i likuiditetit qoftë për subjektet ekonomike tregtare, bankare apo për shoqëritë e
sigurimeve, tregon raportin e mjeteve operative afatshkurta me obligimet afatshkurta:
RL= MOASH/OASH
= 114.622.296/ 81.635.546= 1.41 herë
Raporti i likuiditetit është në shkallë shumë më të lartë në tregun e sigurimeve sesa te
subjektet ekonomike tregtare apo te bankat. Kjo ndodh për arsye se të hyrat e kompanisë së
sigurimeve janë premitë e paguara të cilat paguhen përpara, ndërsa obligimet rrjedhin më vonë, që
do të thotë se dëmet nuk ndodhin në të njëjtën kohë, por edhe nëse ndodhin ato nuk paguhen
menjëherë, nganjëherë dhjetë ditë, nganjëherë një muaj e më shumë.
Analiza e premisë së realizuar (analiza e normës së primit)
Norma e primit është një indikator mjaftë i rëndësishëm sepse tregon indeksin e rritjes apo të
zvogëlimit të primit. Këtu kemi të bëjmë me analizë horizontale dhe analizë standarde, që do të
thotë se analizohet primi i rritur apo i zvogëluar në krahasim me periudhën e mëhershme, apo në
krahasim me primet e normës standarde në tregun e sigurimeve. Norma e primeve të shkruara gjatë
kësaj periudhe arriti 82.0 milion euro, që krahasuar me vitin 2013 paraqet një rritje prej 3.7%..
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Struktura e primit ishte siq vijon: sigurimet jo jetë kanë gjeneruar 79.6 milion euro, nderësa ati të
sigurimit jetë 2.4 milion euro398.
Raporti i dëmeve ( raporti i humbjes) apo raporti i kërkesave
Vetë veprimtaria e kompanive të sigurimeve është karakteristike andaj edhe raportet financiare
janë karakteristike. Raporti i humbjes është kategori e veçantë, sepse humbja nuk tregon se si është
rezultati financiar, por paraqitet shuma e dëmeve të shkaktuara brenda një periudhe të caktuar
kohore. Është raporti më kryesor në kompani, sepse këto janë shpenzimet me peshë më të
ndjeshme në rezultat. Andaj këtu duhet të kihet parasysh që raportet të jenë sa më reale. Nëse nuk
kemi pasqyrë reale nuk mund të kemi një realitet për përcaktimin dhe matjen e rreziqeve.
Raporti i humbjes në tregun kosovar është:
Raporti i dëmeve = Dëmet e pësuara / primin e shkruar
=33.400.000/ 82.000.000
= 40.74%
Dëmet e pësuara janë humbjet e siguruara që kompenson një sigurues, plus shpenzimet që janë
krijuar gjatë trajtimit të humbjes (verifikimi, matja, njohja e saj).
Ky raport tregon se sa njësi prime duhet të ndahen për mbulimin e një njësie humbje. Raporti i
humbjes apo i dëmeve në shtetet në zhvillim është prej 60-80% varësisht nga klasat e sigurimit.
Sigurimet afatshkurta kanë humbje më të vogla, ndërsa shpenzimet më të larta, kështu që
koeficienti sillet 50-80%, por nëse koeficienti i humbjes është nën 50%, tregon se tregu nuk
funksionon si duhet, apo nuk ka rezerva të mjaftueshme për dëmet. Sigurimet afatgjata kanë
mjete në dispozicion më të shumta për investime, ku krijimi i të ardhurave nga investimet krijon
një nivel të mjaftueshëm fitimi.
Nga organizimi e deri më tani tregu i sigurimeve në Kosovë ka pasur një raport të humbjeve
shumë të ulët në krahasim me vendet në rajon dhe vendet në zhvillim, por një analizë e hollësishme
nuk është bërë për të caktuar se çka ka ndikuar, por kjo vjen ngase:
• Shumë dëme të ndodhura nuk lajmërohen fare.
• Shumë dëme kompensohen paushall nga palët që kanë qenë shkaktarë të
humbjes.
• Shërbimi jocilësor i siguruesit gjatë marrjes në trajtim të dëmit dhe vlerësimit të
dëmit.
Raporti i shpenzimeve operative
Raporti i shpenzimeve operative shpreh raportin në mes shpenzimeve operative dhe primit
neto apo : RSHO = SHO/ PN399
RSHO= 50.072.440/ 82.000.000 = 63.75%
Për shkak të veprimtarisë specifike që kanë kompanitë e sigurimeve, kërkohet një menaxhim
shumë i lartë i shpenzimeve operative nga se:
• Shpenzimet operative janë të kalkuluara në çmimin e premise
• Shpenzimet operative të larta shkaktojnë rritjen e çmimeve të sigurimeve
• Shpenzimet e larta zvogëlojnë likuiditetin e kompanisë
• Shpenzimet e larta zvogëlojnë aftësinë paguese

398

BQK, raporti financiar i viti 2014, qershor 2015

399

Dr. Sherif Gashi, “Analiza e tregut të sigurimeve” Prishtinë, ribotim 2015, faqe 312
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Raporti i kombinuar
Raporti i kombinuar është shuma e raportit të shpenzimeve operative dhe raportit të
humbjes apo dëmeve. Ky raport mund të jetë më i vogël se 100%, baras me 100%, apo më i madh se
100%. Nëse ky raport është mbi 100% atëherë kompania mbështetet mbi të ardhurën e investimeve.
Nëse kjo nuk mjafton atëherë kërkon burim në kapital dhe në tepricën e policës mbajtësve për të
mbuluar dëmet dhe shpenzimet. Raporti i kombinuar më i vogël se 100% është një shenjë e mirë për
afarizmin e kompanisë, që do të thotë se kompania shfrytëzon parimin në mbulimin e shpenzimeve
të tërësi-shme. Zakonisht raporti i kombinuar përdoret nga niveli i lartë i menaxhmentit për të bërë
përmirësime, në rast se raporti tregon tendencë të rritjes. Raporti i kombinuar është një
informacion, i cili mund të jetë udhëzues i mirë lidhure me atë nëse kompania e sigurimeve është në
rrezik që të kthehet në një kom-pani me vështirësi financiare apo jo.
Raporti i kombinuar është = raporti i shpenzimeve + raporti i humbjes
RK = 63.51% + 40.74% = 104.25%
Është me rëndësi të ceket: nëse koeficienti është më i vogël se 1 rezultati është pozitiv, por
nëse është më i madhe se 1 rezultati është negativ.
Raporti i të ardhurës nga investimet
Krahasuar me ndërmarrjet tregtare dhe bankat kompania e sigurimeve në çdo moment ka një
diferencë kohe nga marrja e primit dhe pagesa e humbjes. Mjetet të cilat janë të lira angazhohen, në
tregje monetare apo në tregje të kapitaleve, kështu që kompania do të fitojë qoftë në formë
devidente, apo në formë interesi, varësisht se si janë mjetet e angazhuara.
Raporti i së ardhurës nga interesi = Të ardhurat nga investimi / primi i fituar neto =
= 1.790.440/62.830.537= 2.85%
Me këtë raport konstatohet se sa është menaxhimi i kompanisë në mbledhjen e primeve dhe
investimin e të tyre i efektshëm deri sa paguhet humbja.
Fondet e mjeteve të tepërta kërkojnë të investohen, por ky investim përmban edhe rrezik
andaj shumë kompani të fuqishme si ato siguruese dhe risiguruese kanë sektor të veçantë i cili
merret vetë me investimin e këtyre mjeteve. Diverzifikimi i këtyre mjeteve do të jetë një mënyrë më
e mirë e menaxhimit. Angazhimi i këtyre mjeteve duhet të menaxhohet mirë, në mënyrë që në çdo
moment në rast nevoje, kompania të mund t’i ketë ato në disponim.
Në kushtet e një tregu konkurues raporti i së ardhurës nga investimet mund të jetë nga 4%
deri ne 8%. Një përqindje e tillë është e mjaftueshme për të siguruar një fitim të mjaftueshëm, nëse
raporti i kombinuar është 100% apo mbi 100%.
Raporti i përgjithshëm i operimit
Është treguesi sintetik apo i mbarëvajtjes totale i tregut të sigurimeve duke marrë për bazë të
tërë operimin e primeve dhe të hyrat nga interesi.
Raporti i përgjithshëm është = Raporti i kombinuar – raporti i të ardhurës nga investimi
Raporti i kombinuar = 104.25% - 2.85% = 101.4%
Nga shembulli të cilin e kemi marrë në analizë rezulton se të gjitha raportet janë në kufij
standardë, me përjashtim të raportit të humbjes, që është shumë i ulët. Ndërkaq koeficienti i
raportit të shpenzimeve administrative është shumë i lartë.
Gjatë llogaritjes së këtij raporti duhet, zbritur aktivet e papranuara, pasi të jenë krijuar rezerva
të mjaftueshme.
Rentabiliteti është ndër raportet më të rëndësishme të kompanisë së sigurimeve. Qëllimi i
kompanisë është që të mbulojë të gjitha kërkesat (humbjet) dhe të rrisë kapitalin e investuar. Disa
kompani qëllim kanë zhvi-llimin afatgjatë, që kërkon çdo herë angazhim të hulumtojnë tregun,
produkte të reja me qëllim të rritjes së fitimit. Kompanitë e sigurimeve me të hyrat që krijojnë nga të
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hyrat nga primet, të hyrat nga investimi si dhe të hyrat e tjera duhet që të mbulojnë humbjet e
ndodhura, shpenzimet e provizioneve, shpen-zimet operative administrative dhe të krijojnë një fitim.
Raporti i kthimit të aktiveve totale
ROA (Return on Assets) = Fitimin neto pas taksave / aktiva totale
ROA = humbja neto / aktiva totale (kur kompania është jorentabile)
ROA = 318.000/ 140.400.000 = - 0.23%
Koeficienti i kthyeshmërisë së aktiveve është mjaft i lartë. Raporti i tillë tregon se sa njësi fitimi
realizohen me angazhimin e mjeteve me të cilat disponon kompania.
Raporti i kthimit mbi kapitalin
Aksionarët me themelimin e kompanisë më së shumti u intereson se angazhimi i kapitalit të
tyre sa njësi fitimi do të realizojë për njësi kapitali të angazhuar, këtë e tregon raporti:
ROE (Return on Equity) = Fitimi neto pas taksave / kapitali aksionar
ROE = - 318.000/ 46.764.706 = -0.68%
Tregu I sigurimevev në Kosovë ka një kthyeshmeri shumë të ulet krahasuar me vendet e tjera të
rajonit, apo vendet të cilat kanë një treg sigurimesh të zhvilluar.

Konkluzione
Në tregun e sigurimeve në Kosovë dominon kapitali i huaj.
Në tregun e sigurimeve në Kosovë dominojnë sigurimet jo jetë. Nga produktet e sigurimit jo
jetë dominojnë sigurimet e dertyrueshme, me përmirësime të lehta në strukturë nga viti në
vit.
Në tregun e sigurimeve në Kosovë kemi një portofol joheterogjen produkte sigurimi, ka
vetëm 14 produkte. Tregu i sigurimeve në Kosovë ka potencial të madh për të zhvilluar
klasë të reja dhe produkte të reja si ato jetë dhe jo jetë.
Kompanitë e sigurimeve gjithnjë kanë tepricë të mjeteve e cila rezulton si rrjedhojë e kohës
kur paguhen primet e sigurimeve dhe kur kompensohen dëmet. Këto mjete janë kryesisht të
angazhuara në formë depozite në bankat komerciale nga të cilat kanë përfitim kompanitë
Kosova ka një penetrim të ulët krahasuar me vendet e tjera qoftë ato në zhvillim apo
me vendet e zhvilluara.
Hyrja e kompanive të mëdha të sigurimeve në tregun e sigurimeve në Kosovë
mundëson bartjen e një kulture dhe një kuadri të specializuar për këtë lloj aktiviteti.
Menaxhimi i kompanive të sigurimeve është menaxhim i bazuar në rrezik. Menaxhimi i mirë
bazohet në 5 funksione dhe ato përbëjnë esencën në procesin e mbikëqyrjes, siç janë
planifikimi, organizimi, personeli, udhëheqja dhe kontrolli.
Deshëm ne apo nuk deshëm duhet që edhe tregu i sigurimeve i Kosovës duhet të
marrë bazat e menaxhimi proevropian. Rrumbullakimi i Solvency2 që bazohet në qasjen e
bazuar në rrezik dhe planifikimi i implementimit të saj në vitin 2010, Kosoven e detyron të
zhvillojnë apo të adaptojnë një qasje të tillë së bashku me FMN si asistencë teknike.
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11. KS Elsig, raporti financiar 2013, 2014 www.kselsig.com
12. KS Dardania, raporti financiar 2013, 2014
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Pikëpamjet e Henrik Bariqit mbi gjuhën shqipe
Hatixhe Hoxha,
Universiteti “Hasan Prishtina”, Prishtinë, KOSOVË, Hatixhe_hoxha@hotmail.com
Abstrakt
Ashtu si edhe shumë studiues para tij, edhe Henrik Bariqi, ishte interesuar që herët për
gjuhën shqipe dhe për çështjet si: Origjina e gjuhës shqipe dhe raporti i kësaj gjuhe ndaj
gjuhëve të tjera të Ballkanit si: A është shqipja bijë e ilirishtes apo e trakishtës; Me cilën nga
këto dy gjuhë të lashta kishte marrëdhënie filiacioni shqipja; Në cilën pjesë të Ballkanit
banonin të parët e shqiptarëve,etj. Në lidhje me vendin që zë shqipja në mesin e gjuhëve
indoevropiane, Bariqi ishte i mendimit se gjuha shqipe bën pjesë në gjirin e gjuhëve
indoevropiane, dhe se i takon grupin e gjuhëve satem, dhe nese kjo është e vërtetë, atëherë,
mendonte ky studiues, dhe pasi që ilirishtja bën pjesë në grupin centum, ndëra trakishtja në
atë satem, vetevetiu sipas Bariqit, del në pah, se shqipja është vazhduese e drejtpërdrejtë e
trakishtes së lashtë. Në lidhje me origjinën e popullit shqiptar, Bariqi, nxori përfundimin se
populli shqiptar është pasardhës i popullit trak. Bariqi, mendon se populli shqiptar s’është
autokton në viset ku sot gjëllin, por ai erdhi në këto troje, diçka pak para sllavëve, dhe këtë
mendim mundohet ta argumentojë përmes fakteve gjuhësore.
Fjalët e rëndësishme: Shqipja, ilirishtja, trakishtja, satem, centum.

1. Hyrja
Që herët, me studimin e historisë së gjuhës shqipe, filluan të merren edhe studiuesit
sllavë të jugut, por përpjekjet e para serioze u bënë nga studiuesit si: Karl Oshtir, Petar Skok,
Henrik Bariq, etj. Rrethi i interesimit shkencorë të këtyre studiuesve përfshinte, ndër të
tjera, çështje të trashëgimisë me karakter indoevropian në leksikun e shqipes.
Duke pas parasysh faktin se Henrik Bariq, zinte një vend me rëndësi në kuadër të
studiuesve sllave, ne në këtë punim jemi ndalur tek studimet e tija dhe te teza qe lansoi ky
autor, brenda Teorisë trake.
Hanrik Bariq u lind në Dubrovnik, më 28 janar 1888, në një familje të varfër. Në qytetin e
lindjes mori mësimet e para dhe mbaroi shkollin e mesme. I paisur me njohuri solide nga
gjuhët klasike dhe ato moderne u nis më 1906 për në Grac e Vjenë të Austrisë, të studiojë
shkencat indoevropianistike. Kështu i ndoqi mësimet nga gjuhësia e përgjithshme dhe
gramatika krahasuese te prof. R. Meringer e I. Von Schroder, duke u përcaktuar për studimin
e gjuhëve romane, te prof. Ë. Meyer-Lubkea. Krahas tyre u morë edhe me studimin e
gjermanistikës dhe sllavistikës, si dhe me sociologjinë, duke qenë nxënës i prof.
Gumplovitza. Në vitet 1914-1918 iu desh të punojë si përkthyes i gjuhëve sllave, në ushtrinë
austriake.
2. Teksti kryesor
Po të marrim dhe analizojmë punën shkencore të Henrik Bariqit do të shohim se ai gjatë gjithë
jetës së tij, qe dhe mbeti nxënës besnik i mësuesve të tij dhe i shkollës së njohur austriake, kjo
vërehet sidomos në metodën e punës që përdorte ai. Puna e tij studimore u zhvillua në dy drejtime
kryesore. U mor me studimin krahasues të disa dialekteve indoevropiane, duke analizuar kështu,
pikat e veçanta që i largonin nga njëri-tjetri këto dialekte, si dhe pikat e përbashkëta, që i afronin
ato, me qëllim që të arrihet në këtë mënyrë tek gjuha mëmë indoevropiane.
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Bariqi u morë, gjithashtu, në mënyrë intensive edhe me problemet e bashkëmarrëdhënieve të
ndërsjella gjuhësore ballkanike, duke u thelluar veçanërisht në studimin e gjuhës shqipe dhe asaj
rumune, për këtë arsye iu desh të merret me studimin e gjuhës ilire dhe asaj trake. Këto preokupime
vihen re edhe në punimet e tija, si: Albanorumanische Studien, 1919 Sarajevo, Guturalni problemi, te
Zbornik Belic- 1921, po ilirskim tragovima I-II J.F.II-1912, Iz balkanskog recnika- J.F.II-1921, Iz
hronologije arbanskog vokalizma (Lozaniceva spomenica)- 1922, Ima li cakavski pozajmica u
arbanaskom jeziku, arhiv I- 1923, “Ilirske jezicne studije” Zagreb, 1948, “Lingvisticke studije”,
Sarajevo- 1954, “Hymje në historinë e gjuhës shqipe”, Prishtinë, 1955 etj., si dhe shumë kritika e
shënime, mbi punimet e autorëve të ndryshëm.
Me interes është të përmendet këtu edhe fakti se, me të ardhur në ish-Jugosllavi, më 1920, në
Universitetin e Beogradit, Bariqi zhvilloi një punë të ngjeshur shkencore, së shpejti, pikërisht në vitin
1922-23, në kuadrin e Degës studimore të gjuhëve indoevropiane, që e drejtonte ai vetë u hap
seminari për gjuhën shqipe, që zgjeroi një veprimtari shkencore dhe nxori revistën e parë e të vetme
albanologjike: Arhiv za arbanasku starinu, jezik i etnologiju 1923-1928. Në këtë revistë shkencore
Bariqi, afroi rreth kësaj tribune të studimeve albanologjike, punonjësit më të mirë e më të njohur në
fushën e kërkimeve albanologjike të Evropës, si: N. Joklin, K.Treimerin, Meyer-Lubken Vjenë: Alfredo
Trombetin e Carlo Tagliavinin Itali: P.Skokun, Zagreb; R. Nahtigalin, K. Oshtirin Lubljanë, M. Budimirin
Beograd, Gl. Elezoviqin Shkup, studiues këta të cilët në këtë revistë trajtuan shumë probleme me
rëndësi për albanologjinë.
Nxjerrja e “Arhiv za arbanasku starinu, jezik etnologiju”,knjiga I-IV 1923-1928, si dhe botimi i
“Biblioteka Arhiva” I-IV 1925-1927, “Lingvisticka biblioteka”, knjiga I 1938, “Godisnjak Balkanskog
Instituta Naucnog Drustva B i H”, të gjitha këto tregojnë për punën e palodhshme redaktuese e
organizative të H. Bariq.
3. Prejardhja e gjuhës shqipe
Në lidhje me prejardhjen e gjuhës shqipe, H. Bariq, nxori përfundimin se gjuha shqipe është
vazhduese e drejtpërdrejtë e trakishtes, dhe në një përfundim të këtillë ai erdhi pasi që mbështetej
në parimin e ndarjes së madhe të gjuhëve, në centum e satem. Në bazë të kësaj ndarjeje u tha se
shqipja i takon grupit satem, ndërsa ilirishtja atij centum, Pasi që trakishtja e shqipja i takojnë të
njëjtit grup, pra atij satem, atëherë ato të dyja, shprehej Bariq, pashmangshëm kanë lidhje parente
në mes vete.
Pasi merr e studion marrëdhëniet e shqipes me disa gjuhë të tjera të trungut indoevropian,
Bariqi nxjerr përfundimin se shqipja lidhet shumë më ngushtë me trakishten, vazhdim i së cilës është
si dhe me frigishten e armenishten, sesa ka pika afrimi me togun tjetër të gjuhëve centum.
Bariqi, në një rast shprehej se, “ndryshimi midis pikëpamjes sime dhe pikëpamjes së
Pedersenit është se ai mohon grupin shqiptaro-trako-frigjiko-armen, kurse unë mendoj si e kam
provuar me argumente të reja, se vendin ndërmjetës midis shqipes dhe armenishtes e zë trakishtja,
sepse gjuha shqipe përputhet me trakishten në të gjitha ato vetina, të cilat e ndajnë prej frigjikoarmenishtes.
Për ta bërë sa më të qëndrueshëm mendimin e tij, Bariqi mundohet ta ilustrojë me shembuj
të ndryshëm, p.sh. për t’i treguar lidhjet shqiptaro-armene, ai merr disa izoglosa nga këto dy gjuhë,
izoglosë shqiptaro-armene është në të vërtetë edhe zëvendësimi i grupit indoevropian rn, të cilit në
gjihën shqipe i përgjigjet grupi rr, krahaso gr. pherno, shq.: barrë, faza ndërmjetëse midis rn dhe rr,
thotë Bariqi është ruajtur në gjuhën armene, ku n-ja pas r-së bije e mbetet vetëm r-ja, p.sh. darnam
(kthehem) aoristi bën darjay.
Për të treguar lidhjet shqiptaro-trake, Bariqi sjell disa shembuj, kështu ai thotë se
zëvendësimi i likuideve sonante indoev. përkon mes shqipes dhe trakishtes, zëvendësim ky që hedh
një urë lidhëse edhe mes shqipes e armenishtes. Zëvendësimi shqiptaro-trakas i r-së indoev. është ri,
p.sh. indishtja e vjetër ka krmi-h, ndërsa, në shqip dha krimb. Bariqi jelël edhe një fakt tjetër për të
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treguar lidhjen ndërmjetëse të trakishtes midis shqipes dhe frigjiko-armenishtes e ky është
palatalizimi i a-së indoev., kurse në gjuhët frigjishte e armenishte s’ka gjurmë të këtij ndryshimi; e-ja
për a-në indoev. është karakteristikë e gjuhës shqipe dhe trakishtes, kështu p.sh. gjermanishtja e
vjetër ka scalm (infektim), ndërsa shqip kemi: helm dhe trakishtja ka deva-dava; Nestos-Nastos.
Henrik Bariqi, gjithashtu mendon se ndarja e të tri radhëve të guturaleve indoevropiane është
karakteristikë konservative e përbashkët e gjuhëve shqipe, trakishte dhe armene e që kjo tregon,
thotë ai, për pozitën qëndrore të dikurshëm të këtij grupi, kurse palatalizimi i labiovelareve është një
nga inovacionet e përbashkëta shqiptaro-trake. Një element i përbashkët shqiptaro-trak thotë Bariqi
është edhe hasja e t-së në mes të s-së dhe r-së, si p.sh.:str, shqip shterpinj, ind. srpin: lat. serpens,
trak. emri i lumit Srymon.
4. Vendformimi i popullit shqiptar
Henrik Bariqi, shprehet se, nuk paraqet kurrfarë rëndësie fakti se populli shqiptar jeton në
territorin në të cilin jetonin dikur ilirët, sepse, thotë ky autor, ky identifikim nuk ka fuqi
argumentuese, sepse shqiptarët kanë mundur t’i vërshojnë dhe asimilojnë vendasit, pra janë shtrirë
në territorin ilir dhe për këtë historia nuk ka shkruar asgjë.
Henrik Bariqi tha se, pasi që në gjuhën shqipe ruhen elemente nga huazimet e lashta greke,
atëherë kjo gjë, mendon autori, na dëshmon se shqipja duhet të ketë qenë pranë greqishtes, për
këtë na jep lajme me rëndësi edhe toponomastika e në saje të këtyre fakteve ai nxjerr përfundimin
se vendformimi i popullit shqiptar është Dardania e lashtë. Për ta përforcuar këtë mendim ai sjellë
edhe shumë fakte të tjera, si sqarimin e shumë emrave antik të Dardanisë, përmes shqipes si p.sh.
emri i qytetit Nishi-Naissusi antik, mund të shpjegohet vetëm përmes ligjeve fonetike të
shqipes.Bariqi nxori përfundimin se atdheu ballkanik i popullit shqiptar ka qenë Dardania-Peonia
krahina këto ilire në të cilën u vendosën trako-shqiptarët. në të cilën u bë simbioza e parë shqiptarotrako-ilire. Bariqi thotë se për këtë na flasin edhe lidhjet shqiptaro-rumune e që këto lidhje janë
krijuar duke qenë këta dy popuj pranë e praën dhe kjo ka mundur të ndodhë vetëm në Dardani.
5. Lidhja e emrit të lashtë ilir, Albanoi dhe emrit të arbërve të sotëm
Edhe argumenti tjetër, pra lidhja e emrit të lashtë ilir - Albanoi dhe emrit të arbërve të
sotëm nuk ka ndonjë domethënje, thotë Bariqi, sepse shqiptarët si të ardhur që ishin kanë mundur
ta trashëgojnë këtë emër nga banorët e lashtë, nga ilirët, ashtu siç e kanë huazuar edhe italianët
emrin toskanë.
Bariqi thotë se edhe argumenti tjetër sipas të cilit thuhet se në gjuhën shqipe janë ruajtur
shumë fjalë ilire, nuk qëndron për arsye se këto fjalë, mendon ai, janë relikte të cilat ruhen në
gjuhën shqipe, ashtu si fjalët e keltishtes në frengjishte.
Në lidhje me kohën e vendosjes së shqiptarëve në atdheun e tyre historik, Bariqi thotë, se
vendosja e tyre në brendësi të Gadishullit Ballkanik duhet të ketë ndodhur valë-valë, por jo më vonë
se shekulli VI. Me këtë qëndrim, Bariqi rrëzoi mendimin e Selishqevit e autorëve të tjerë sllavë, që
thoshin se shqiptarët kanë ardhur vonë në këto troje dhe atë pas sllavëve.
Emri i lumit Buna, që në antikë, thotë Bariqi, ka qenë Barbanna e i cili përmes ligjeve të shqipes
ka kaluar në trajtën e sotme, Buna, kështu në fillim kishim: Barbanna-Buna, ndërsa në sllavishte
evoluoi kështu: Barbanna, supozohet se trajta ndërmjetëse e këtij emir ka qenë * bauana, prej të
cilës me kalimin sllav të a-së paratheksore në o, sin ë disa rastetë tjera p.sh. Salona-solin: si dhe
kalimi i v-së në j-në, sin ë rastet e Motavica-Motajica, kështu pra është krijuar trajta serbe Bojana.
Humbja e r-së në emrin Barbanna mund të shpjegohet me disimilimin e r-së nazale.

6. Përfundime
Çfarë mund të themi në fund për pikëpamjet e Henrik Bariqit mbi gjuhën shqipe?
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Prof. Çabej thoshte se “mënyra e trajtimit të palataleve indoevropiane nuk ka si përbën një
arsye për ta lidhur shqipen me trakishten, për ta shkëputur nga ilirishtja, sikurse nuk ka njëri
që ta ndaj spanishten nga latinishtja, vetëm sepse, bie fjala latinisht centum në të parën
gjuhë ka dhënë ciento (thiento) e në të dytën cent, sepse guturali latin në këtë gjuhë ka
përfunduar në spirant”.
Në lidhje me prejardhjen e gjuhës shqipe dhe lidhjen e saj me trakishten, gjuhëtarët
më në zë si G. Meyer ishin shprehur se:” jo ata që pranojnë burimin ilir të shqiptarëve duhet
ta vërtetonin atë, po ata që e mohojnë. Duke përmbledhur këto argumente historike, shihet
në një anë se shqiptarët nuk duhet të kenë ardhur vonë në vendbanimet e sotme, në anën
tjetër del se këtu në kohën e vjetër kanë qenë ilirët.
Ndërsa, P. Kretschmer, thoshte se:”Mendimi që gjuha shqipe paraqet fazën më të re
të ilirishtes së vjetër ose si shprehet më matur G. Meyer, të një dialekti ilir, është në bazë të
gjithë situacionit aq afër menç, sa duhet njeriu të sillte arsye shumë të rënda për ta hedhur
poshtë”.
Ne mendojmë se nga argumentet që kanë sjellë përkrahësit e Tezës ilire, të huaj e
shqiptarë, e kanë zbehur tejmase, Tezën mbi origjinën trake të popullit shqiptar. Në
kundërshtim me Tezën trake, flasin argumentet gjeografike, historike, gjuhësore etj.
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Roli i jurisprudencës në në mbrotjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në
Shqipëri
Prof.As.Dr. Ilir Berhani
Universiteti i Shkodrës “L.Gurakuqi” Fakulteti i Drejtësisë

Dr. Adrian Leka
Universiteti i Shkodrës “L.Gurakuqi” Fakulteti i Drejtësisë

LlM Andi Berhani
Axhensia Legalizimit Urbanizimit Zonave Ndërtimeve Informale
Abstract

Ndryshimi i sistemit të qeverisjes në vitin nëntëdhjetë në Shqipëri diktoi nevojën
urgjente për abrogimin e kushtetutës dhe realizimin e ndryshimeve ligjore dhe institucionale
me objekt njohjen dhe mbrotjen e të drejtave dhe lirive kryesore njerzore. Tre ishin aktet
konstitucionale kryesore bazë për njohjen e këtyre të drejtave dhe lirive: a-ligji “Për
dispozitat kryesore kushtetuese” të vitit 1991, b- amendamenti “Mbi të drejtat dhe liritë e
njeriut”, i vitit 1993 c- Kushtetuta e RSH e vitit 1998.U miratua një legjislacion i plotë për
mbrojtejn reale praktike të të drejtave të njeriut e lirive kryesore.U hartua dhe miratua
legjislacion i ri penal, civil dhe administrativ, që garanton mbrotjen dhe siguron ushtrimin e
të drejtave themelore të njeriut në vendin tonë.
Në njohjen dhe mbrotjen e të drejtave dhe lirive themelore njerzore në vendin tonë një
kontribut të rëndësishëm e të pazevendësueshëm luan jurisprudenca. Në jurisprudencën e
për mbrojtjen e të drejtave e lirive themelore njerëzore në vendin tonë përfshihen
jurisprudenca e gjykatës kushtetuese, jurisprudenca e gjyqësorit në Shqipëri. dhe
jurisprudenca e gjykatës europiane në fushën e njohjes dhe mbrojtjes së të drejtave të
njeriut.
Në trajtimin dhe analizën e rolit të jurisprudencës në mbrojtjen e tëdrejtave e lirive
themelore punimi përfshin tre çështje kryesore: 1- Jurisprudenca e gjykatës kushtetuese në
fushën e mbrojtjes së të drejtave e lirive themelore. Në këtë çështje trajtohet pozita që i ka
përcaktuar kushtetuta kësaj gjykate dhe procedurat që ndiqen. 2.Jurisprudenca e gjyqësorit
në mbrojtjen e të drejtave e lirive themelore.Në këtë aspekt do të anmalizohet pozita që
kushtetuta i përcakton gjykatave në Shqipëri për mbrojtjen e të drejtave e lirive themelore
dhe procedurat gjyqësore të mbrojtjes së këtyre të drejtave.3.Jurisprudenca e gjykatës
europiane të të drejtave të njeriut dhe influenca e vendimeve të kasaj gjykate për Shqipërinë
në fushën e mbrotjes së këtyre të drejtave lirive themelore.
Flalë kyçe: liritë dhe të drejtat themelore të njeriut, jurisprudenca e gjykatës kushtetuese,
jurisprudenca e gjykatës europiane,legjislacioni për mbrojtjen e të drejtave e
lirive themelore.
Hyrje
Të drejtat dhe liritë themelore të individitshprehin në mënyrë direkte thelbin e
sistemit politik dhe tiparet e qeverisjes së shtetit. Njohja dhe garantimi i këtyre të drejtave
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dallon qeverisjet demokratike nga ato totalitare dhe diktatoriale. Në kushtetutat e shteteve
të sotme demokratike të drejtat dhe liritë themelore individuale përbëjnë një pjesë të
domosdoshme të tyre. Në këtë aspekt dhe kushtetuta jonë e miratuar në vitin 1998
përmban një bllok të veçantë në të cilin parashikohen të drejtat dhe liritë themelore të
individividit dhe raporti i tyre me aktet kryesore ndërkombëtare që parashikojnë këto liri
dhe të drejta. Qeverisja demokratike e përcaktuar në kushtetutë 400 Qeverisjet e sotme
demokratike në botë bazohen në realizimin praktik të të drejtave dhe lirive të njeriut.
Shtetet sot janë të detyruara të respektojë të drejtat e liritë e njeriut. Kjo ndodh sot thuajse
të gjitha vendet demokratike të botës. Akti më i rëndësiahëm ndërkombëtar që përcaktoi
dhe përkufizoi qartë dhe saktë të drejtat e njeriut, është "Deklarata e Përgjithshme për të
Drejtat e Njeriut", e OKB.401 Miratimi i kësaj deklarate është pikënisja për universalizimin e
zbatimit politik dhe juridik të të drejtave të njeriut. Deklarata në fjalë, synon mënjanimin e
kontradiktës mes kërkesës për vlefshmëri universale të të drejtave të njeriut nga njëra anë,
dhe si të drejta kombëtare nga ana tjetër. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka nxitur
dialog mes kulturave dhe besimeve, me qëllim krijimin e vlerave të përbashkëta për tërë
njerëzimin në lidhej me shpalljen dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në botë. Shqipëria
që në fillim ka qenë e vetëdishme që baza e rendit të ri shoqëror e politik do të ishte
njohja,zbatimi dhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive të individit. Për këtë u bënë një sërë
ndryshimesh ligjore dhe institucionale. Kushtetuta e re dhe gjithë legjislacioni i miratuar pas
viteve nëtëdhjetë në vendin tonë kanë në bazament njohjen e këtyre të drejtave e lirive të
individit. Gjatë kësaj periudhe në vendin tonë u ndërtuan dhe institucionet politike që lidhen
me garantimin dhe mbrotjen e këtyre të drejtave dhe lirive themelore të individit.402
1.Gjykata Kushtetuese garante për mbrojtjen e të drejtave themelore të individit.
Një mjet për kontrollin e kushtetutshmëtrisë së ligjeve në kushtetutat moderne është
ushtrimi i drejtësisë kushtetuese. Dy janë modelet e ushtrimit të drejtësisë kushtetuese, modeli
amerikan, i përcaktuar nga një vendim i Gjykatës së Lartë Federale në fuillim të shek
nëntëmbëdhjetë403 dhe modeli europian i fillimit të shekullit të njëzet404. Kushtetuta jonë si organ të
ushtrimit të drejtësisë kushtetuese ka parashikuar gjykatën kushtetuese. Është ky organi i vetëm që
ka funksion kontrollin e kushtetutshmërisë së akteve dhe anullimin e akteve të cilat nuk përputhen
me kushtetutën. Në këtë aspekt kjo gjykatë është organi që mbron të drejtat dhe liritë themelore të
individit të parashikuar dhe të përcaktuara nga kushtetuta.
Gjykata Kushtetuese bëhet garante e të drejtave themelore njerzore përmes kontrollit
kushtetues të akteve. Duke ushtruar kontrollin mbi ligjet dhe aktet e tjera normative, që miratohen
dhe hyjnë në fuqi në Shqipëri, Gjykata Kushtetuese bëhet garante për një legjislacion kushtetues
edhe në fushën e mbrotjes së të drejtave dhe lirive themelore. Kushtetuta detyron të gjitha
pushtetet të respektojnë të drejtat e liritë themelore të individit . të drejtat dhe liritë e individit nuk

400

Kushtetuta e RSH 1998 neni 1, pika 3
Deklarat Universale e të drejtave dhe lirive njerzore e OKB 1946
402 Gjykata Kushtetuese, Avokati i Popullit, parlamenti, organet e drejtësisë: prokuroria dhe gjykatat.
403 A.Anastasi E drejta Kushtetuese Tiranë 2000 “…Kushtetuta amerikane nuk parashikonte një kontroll gjyqësor të
kushtetutshmërisë së akteve. Ai është vendosur në SHBA si rezultat i praktikës gjyqësore pas çështjes Marbury versus
Madison në vitin 1803”.f.113
404 A.Anastasi E drejta Kushtetuese Tiranë 2000 “përvoja europiane u shoqëruame krijimin e gjykatës kushtetuese si organ
që kontrollon kushtetutshmërinë e ligjit. … kjo gjykatëpër herë të parë paraqitet në Austrime kushtetutën e vitit 1920’.
F.114
401
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mund të cënohen nga asnjë pushtet.405 Në çdo rast gjykata bën shfuqizimin e akteve ligjore dhe
normative që vijnë në kundërshtim me parashikimet kushtetuese në fushën e të drejtave dhe lirive
themelore. Në librin “E drejta kushtetuese” profesorët Luan Omari dhe Aurela Anastasi nënvizojnë
se garancitë e siguruara nga drejtësia kushtetuese janë të gjitha ato garanci që na afrohen nga
kontrolli kushtetues i normave. Të gjitha format e kontrollit kushtetues ofrojnë garanci reale për
mbrotjen e të drejtave dhe lirive themelore. Këtu është fjala si në rastin kur ai na shfaqet si kontroll
abstrakt, ashtu edhe në rastin e kontrollit konkret.406
Në këtë aspekt të ushtrimit të kontrollit kushtetues abstrakt në mbrotje të të drejtave e
lirive themelore duhet të përmendet vendimi i kësaj gjykate për heqjen e dënimit me vdekje nga
dispozitat e kodit penal.407 Në vendimin e saj Gjykata kushtetuese konstaton se “janë pikërisht
nenet 3,5,17/2,21,116 dhe 122, të cilët sëbashku me preambulën dhe në tërësi me frymën e
kushtetutës, … nuk e lejojnë aplikimin e dënimit me vdekje në Shqipëri” 408
Kushtetuta ka parashikuar ligjin si mjetin e vetëm për kufizimin e të drejtave dhe lirive
themelore. Kufizimi i të drejtave e lirive themelore, sipas kushtetutës sonë, bëhet vetëm me ligj dhe
vetëm për interes publik dhe për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve dhe gjithnjë duhet të jetë në
proporcion me gjendjen që e ka shkaktuar këtë kufizim Kjo do të thotë se kufizimi nuk mund të
kapërcejë në proporcion gjendjen që e shkakton409 në jëtë sens Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë ka
anaulluar ligje të cilat kanë parashikuar kufizime të lirive dhe të drejtave të individit që nuk kanë
marrë në konsideratë parimin e proporcionalitetit në kufizimin e një të drejte dhe lirie dhe që kanë
shjelur parashikimet kushtetuese. Në kushtetutë parashikohet se Askujt nuk mund t’i hiqet liria
vetëm për shkak se nuk është në gjendje të përmbushë një detyrim kontraktor.410. Të tilla janë
vendimet e Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e disa dispozitave mbi masat e gjobave në ligjin
për procedurat tatimore dhe disa dispozita për armnajtjen pa leje në Kodin Penal, Sipas Gjykatë
Kushtetuese këto dispozita ishin në mospërputhje me parimin e proporcionalitetit në kufizimin e së
drejtës apo të lirive.
Kontrolli kushtetues nga gjykata kushtetuese në Shqipëri në mbrojtje të lirive dhe të drejtave
themelore realizohet edhe përmes procedurave të tjera që ajo ka në funsion të ushtrojë. Kushtetuta
ka parashikuar se është ky organ që ka në kompetencë të verifikojë vullnetin e zgjedhësve të
shprehur në zgjedhje apo në referendum.411
Nga subjektet që mund të venë në lëvizje gjykatën kushtetuese është edhe gjykata e
zakonshme përmes kontrollit incidental të kushtetutshmërisë së ligjeve dhe akteve, mbi të cilat do të
bazohet procesi i zakonshëm gjyqësor. Shprehimisht kushtetuta ka parashikuar se, kur gjyqtarët
çmojnë se ligjet vijnë në kundërshtim me kushtetutën nuk i zbatojnë ato. Në këtë rast ata pezullojnë
gjykimin dhe ia dërgojnë çështjen Gjykatës Kushtetuese412
Kushtetuta jonë parashikon që edhe individët mund t’i drejtohen drejtpërdrejt gjykatës
kushtetuese. Megjithëse kushtetuta të drejtën e individëve që t’i drejtohen kësaj gjykate e ka
kufizuar vetëm në rastin kur gjykata e zakonshme nuk zhvillon një proces të rregullt ligjor.413 Mjaft
studiues dhe juristë këtë kufizim të së drejtës së individëve për me kërku drejtpërdrejt në gjykatën
kushtetuese vetëm në rastin kur shkelet e drejta për një proces të rregullt ligjor e konsiderojnë një

405

Kushtetuta e RSH 1998 neni 15,pika2.”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”
406 L.Omari, A.Anastasi “E drejta Kushtetuese” Tiranë 2010 f. 117
407 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të RSH nr 65 datë 10.12.1999 “Dënimi me vdekje që parashikohet në disa dispozita të
Kodit Penal, është i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe për pasojë duhet të shfuqizohet”.
408 XH. Zaganjori “Jurisprudencë dhe praktikë ndërkombëtare” Tiranë 2012, f 78
409 Kushtetuta e RSH 1998 neni 17
410 Kushtetuta e RSH neni 27 pika 3.
411 Kushtetuta e RSH 1998 neni 131, ë.
412 Kushtetuta e RSH 1998 neni 145/2
413 Kushtetuta e RSH 1998 neni 131, f.

463

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

mangësi të kushtetutës.414 Kam mendimin se ky është një parashikim i drejtë në kushtetutën tonë.
Duke parashikuar këtë dispozitë kufizuese kushtetuta ka parashikur të drejtën e individëve që të
mbrojnë të drejtat e tyre themelore në gjykatën e zakonshme. Madje kushtetuta ka parashikuar
epërsinë dhe përparësinë e zbatimit të kushtetutës në raport me çdo akt tjetër. Dhe veçanërisht kjo
për mbrotjen e të drejtave dhe lirive themelore. Kushtetuta ka parashikuar detyrimin e gjykatës për
zbatimin e drejtpërdrejtë të kushtetutës.415
2. Mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut nga gjykatat e zakonshme.
Individët në çdo rast të shkeljes së të drejtave dhe lirive të tyre individuale kanë të drejtë t’ i
drejtohen gjykatës së zakonshme për të ndaluar shkeljen dhe për të rivendosur të drejtën dhe lirinë
e shkelur. Kushtetuta ka përcaktuar se pushtetet në Shqipëri janë të ndara dhe ushtrimi i tyre
bazohet në parimin e check and balance.416 Me ndarjen dhe ballancimin e pushteteve lidhet
realizimi dhe mbrojtja e lirive dhe të drejtave themelore të individit. Vetëm pushtetet e ndara
mund të kufizohen dhe të kontrollohen.
Janë gjykatat e zakonshme të shtetit ato të cilat bëjnë të mundur kufizimin e pushteteve të tjera
dhe që bëhen garant i mbrotjes së të drejtave e lirive themelore. Kushtetuta ka parashikuar se të
drejtat e liritë themelore të individit mbrohen përmes një procesi të rregullt ligjor në gjykatë.417 Kjo
dispozitë e kushtetutës ka parashikuar të drejtën e kujtdo, shtetas apo joshtetas ti drejtohet gjykatës
së zakonshme për çdo shkelje të të drejtave dhe të lirive të tij individuale, nga kushdo individ, organ
shtetëror ose subjekt, si dhe në rastin kur kundër individit apo subjektit shteti nge akuza për shkelje
ose veprimtari shoqërisht të rrezikshme dhe të paligjshme. Kushtetuta i njeh çdo individi dhe çdo
subjekti të drejtën t’i drejtohet gjykatës në çdo rat të cënimit të lirisë së tij personale. Askujt nuk
mund t’i hiqet liria, përveçse në rastet dhe sipas procedurave të parashikuara me ligj.418
Pushteti gjyqësor ka funksionin dhe kompetencën të shqyrtojë çdo shkelje të lirive dhe të
drejtave nga organe ose institucione shtetërore dhe nga individë apo subjekte të tjera me kërkesën e
subjekteve të cilave u është cënuar e drejta apo liria e tyre e parashikuar nga kushtetuta ose ligji.
Procesi i shqyrtimit gjyqësor është i rregulluar më ligj dhe shqyrtimi dhe zgjidhja e konfliktit është i
bazuar vetëm në kushtetutë dhe në ligj. Gjykatat e zakonshme përfshijnë në kompetencë tyre
jrdiksion; civil; penal dhe administrativ. Ndërsa çështjet e juridiksionit kushtetues në vendin tonë i
përkasin gjykatës kushtetuese.
Prandaj kushtetuta ka parashikuar që gjyqësori është një pushtet i pavarur dhe autonom në
organizimin e vet dhe në ushtrimin e funksionit të vet të dhënies së drejtësisë. Pushteti gjyqësor
përfaqëson një rend i përbërë vetëm nga gjykatës që në veprimtarinë e tyre janë të kushtëzuar
vetëm nga ligjet dhe nga kushtetuta. Në këtë aspekt kushtetuta jonë ka parashikuar të drejtën e
idndividit dhe subjekteve të tjera të mbrojnë çdo liri dhe të drejtë në gjykatën e zakonshme. Kjo ka
bërë të mundur që çdokush të mund të mbrohet në gjykatë nga çdo cënim i mundshëm i lirive dhe
të drejtave. Heqja e lirisë së personit është e rregulluar me ligj. Kjo do të thotë se personit mund t’i
kufizohet dhe mund t’i hiqet liria vetëm bazuar në ligj dhe vetëm bazuar në një proces ligjor
procedurial. Askujt nuk mund t’i hiqet liria, përveçse në rastet dhe sipas procedurave të
parashikuara me ligj. 419
Konkretisht në kushtetutë parashikohet se kushdo person të cilit i hiqet liria ka të drejtë të
njoftohet menjëherë në gjuhën që ai kupton, për shkaqet e kësaj mase, si dhe për akuzën që i bëhet,
414

L.Omari, A.Anastasi E drejta kushtetuese 2010 f.451.
Kushtetuta e RSH 1998 neni 4, pika3
416 Kushtetuta e RSH 1998 neni 7 “Sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen dhe ballancimin
ndërmjet pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor”.
417 Kushtetuta e RSH 1998 neni 42 “Liria, prona dhe të drejtat e njohura me kushtetutë e me ligj nuk mund të cënohen pa
një proces të rregullt ligjor”
418 Kushtetuta e RSH 1998 nen 21, nenet 27 -34.
419 Kushtetuta e RSH neni 27 pika1.
415
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individi duhet të dërgohet brenda 48 orëve përpara gjyqtarit, i cili vendos paraburgimin ose lirimin e
tij jo më vonë se 48 orë nga çasti i marrjes së dokumenteve për shqyrtim.420 Sistemi ynë ligjor, duke
qenë pjesë e familjes ligjore kontinetale, romano gjermanike, i përmbahet regullimit juridik përmes
kushtetutës dhe ligjit të lirive dhe të drejtave themelore të individit, duke i garantuar individit të
drejtën të mbrojë këto liri dhe të drejta përmes një procesi të rregullt ligjor para gjykatës së
zakonshme. Kjo gjykatë ka në juridiksionin e vet mbrotjen e të gjitha lirive dhe të drejtave
themelore. Kushtetuta dhe ligji nuk kanë parashikuar asnjë kufizim për juridiksionin gjyqësor në këtë
fushë.
3.Jurisprudenca e gjykatës europiane të të drejtave të njeriut në fushën e mbrotjes së të drejtave
lirive themelore.
Kushtetuta dhe legjislacioni, që janë në fuqi në Shqipëri, u garantojnë individëve ushtrimin
dhe mbrotjen e lirive dhe të drejtave themelore edhe në gjykatën e të drejtave të njeriut në
Strasburg. Kjo do të thotë, se çdo individ apo subjekt, i cili nuk e siguron dot të drejtën dhe lirinë e tij
nga jurispruudenca e gjykatës së zakonshme dhe nga jurisprudenca e drejtësisë kushtetuese në
vend, ka të drejtën t’i drejtohet gjykatës së Strasburgut që t’i mbrojë ato. Kushtetuta jonë ka
parashikuar një dispozitë të veçantë e cila përcakton se ligjet e dala për të kufizuar liri dhe të drejta
nuk mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut. Po
kështu kufizimet e vendosura me ligj nuk mundet të cënojnë asnjëherë thelbin e lirisë apo thelbin e
së drejtës.421 Kjo do thotë, se shteti me anë të akteve të veta, vetëm mund të kufizojë liri apo të
drejta konkrete, por nuk mundet kurrsesi dhe në asnjë rast të cënojë këto liri dhe të drejta
themelore, përtej asaj çfarë parashikon në minimum Konventa Europiane e të Drejtave dhe Lirive
Themelore. Pra të drejtat dhe liritë themelore janë të pacënueshme nga asnjë akt normativ
shtetëror dhe nga asnjë veprim i organeve të shtetit. Kur një akt shtetëror, apo një ligj, cënon të
drejta apo cënon liri të individit, duke i mohuar ato, ai bëhet objekt i kontrollit të kushtetutshmërisë
nga gjykata jonë kushtetuese. Ndërsa kur liri dhe të drejta konkrete të individit nuk garantohen të
vendosen nga jurisprudenca e gjykatave të zakonshme, këto liri dhe të drejta themelore të
parashikuara nga ligji themelor dhe nga Konventa Europiane bëhen objekt shqyrtimi në gjykatën e
Strasburgut. Vitet e fundit jemi dëshmitarë të një sërë kërkesash që individë të ndryshëm, shtetas
shqiptarë ose jo, kanë paraqitur në Gjykatën e Strasburgut. Kjo gjykatë deri sot ka dhënë mjaft
vendime për çështje që lidhen me cënim të lirive apo të drejtave themelore në vendin tonë nga ana
e organeve të shtetit.
Referimi drejtpërdrejt në kushtetutën tonë, miratuar në vitin 1998, i Konventës Europiane
do të thotë se të drejtat dhe liritë që përcakton Konventa Europiane patjetër duhet të zbatohen,
sepse ato janë standarti minimal i të drejtave dhe lirive themelore të individit. Shteti shqiptar e
ratifikoi Konventën Europiane në vitin 1996 por e botoi në fletoren zytrtare në tetor të vitit 2010.
Por, megjithëse është botuar me kaq shumë vonesë në fletoren zyrtare, zbatimi i Konventës
Europiane për vendin tonë është i detyrueshëm dhe Shqipërisë, si shtet që e ka ratifikuar këtë
konventë, duke qenë palë kontraktuese i lindin të gjitha detyrimet që burojnë drejtpërdrejt nga
konventa dhe nga protokollet shtesë të ratifikuara. Është kjo pozirë e Shqipërisë në raport me
Konventën Europiane që u kalejuar shtetasve të vendit tonë të dërgojnë për gjykim në Gjykatën
Europiane të të Drejtave të Njeriut një numër të konsiderueshëm çështjesh, kryesisht në mbrotje të
së drejtës së pronës. Për konsekuencë 80% e çështjeve që Strasburgu ka gjykuar lidhen me këtë të
drejtën e pronës.
Çështjet mund të paraqiten direkt nëpërmjet kërkesave individuale apo nga disa shtete që
besojnë se u janë cënuar të drejtat e tyre. Kështu, Konventa bën dallimin ndërmjet dy lloje
kërkesash: kërkesa individuale, që parashtrohen përpara gjykatës nga një individ, grup individësh,
420
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apo organizatë jo-qeveritare (OJQ) kundër një apo më shumë shtetesh; kërkesa ndërshtetërore që
paraqiten nga një shtet kundër një tjetri. Që me krijimin e Gjykatës, gati të gjithë kërkesat janë
paraqitur nga individë. Janë një sërë procedurash formale që gjykata zbaton. Gjykata fillimisht
shqyrton nëse kërkesa është e pranueshme.
Kërkesa duhet të plotësojë disa kushte të caktuara të parashtruara në Konventë për tu
konsideruar si e pranueshme. Për shembull, kërkuesit duhet të provojnë se i kanë “shteruar të gjitha
mjetet e brendshme ligjore” (në përgjithësi kjo nënkupton që gjykata më e lartë në vendin e tyre e
ka rrëzuar ankimimin e tyre) dhe ata duhet të paraqesin kërkesën e tyre brenda gjashtë muajve nga
vendimi përfundimtar i marrë në vendin e tyre. Nëse kërkesa konsiderohet e pranueshme, Gjykata
nxit palët (kërkuesin dhe shtetin e përfshirë në çështje) të arrijnë një zgjidhje me pajtim. Për
shembull, një shtet mund të bjerë dakord të paguajë kompensim, dhe kërkesa tërhiqet. Nëse nuk
arrihet zgjidhje me pajtim Gjykata në vijim shqyrton themelin e çështjes, pra konsideron nëse ka
pasur apo jo shkelje të të drejtave të Konventës.

Konkuzione
Shqipëria në vitin 1990 përmbysi sistemin e vjetër politik totalitar. Në vendin tonëu
krijua sistemi i ri politik pluralist demokratik. Në sistemin e ri politik në vendin tonë u
realizuan zhvillime edhe në aspektin e njohjes dhe mbrotjes së lirive dhe të drejtave
themelore të njeriut. U miratua kushtetuta e sistemit të ri politik demokratik dhe u miartua
dhe zbatohet një legjislacion demokratik në standartet e legjislacionit europian dhe
ndërkombëtar për mbrotjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. E veçantë është se kushtetuta
jonë e inkorporoi në përmbatje të vet Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, dhe
njëkohësisht parashikoi detyrimin kushtetues të zbatimi të së drejtës ndërkombëtare të
detyrueshme për të. Me këto dispozita kushtetuta ka detyruar zbatimin e drejtpërdrejtë të
të drejtës ndërkombëtare në aspektin e mbrotjes së të drejtave e lirive themelore.
Funksionin dhe kompetencën për mbrotjen e të drejtave dhe lirive themelore të
njeriut në vendin tonë e kanë organet e pushtetit gjyqësor dhe gjykata Kushtetuese. Me
krijimin e Gjykatës kushtetuese dhe me krijimin e nja pushteti gjyqësor të pavarur në vendin
tonë është garantuar njohja dhe mbrotja gjyqësore e këtyre lirive dhe të drejtave. Sistemi
ynë gjyqësor gëzon pushtetin e mbrojtjes me proces të rregullt ligjor të çdo të drejte të
parashikuar në kushtetutë dhe në Konventën Europiane. Megjithatë edhe pse sistemi
gjyqësor zotëron të gjitha kompetencat për të zgjidhur çdo shkelje dhe cënim të lirive dhe të
drejtave themelore, kushtetuta ka pashikuar dhe të drejtën e shtetasve t;i mbrojnë këto të
drejta në Gjykatën Europiane të Mbrojtjes të të Drejtave të Njeriut në Strasburg.. Në këtë
aspekt duhet të nënvizohet se veprimtaria e Gjykatës së Strasburgut garanton në standarte
europiane të konventës liritë dhe të drejtat themelore. Një vërtetim i kësaj janë një sërë
vendimesh që Gjykata Europiane e të Drejtave dhe lirive Themelore ka dhënë për një sërë
çështjes në të cila është paditur shteti shqiptar.
Në përfundim, duhet të nënvizohet, se sistemi i i ri politik, i vendosur në Shqipëri pas
viteve nëntëdhjetë, është një sistem demokratik, që siguron dhe garanton ushtrimin dhe
mbrotjen e lirive dhe të drejtave themelore të individit. Garanci për këtë janë institucionet
politike dhe legjislacioni në fuqi. Individët ,në vendin tonë, kanë të garantuar mbrotjen e të
drejtave e lirive themelore përmes anullimit të ligjeve dhe akteve normative
antikushtetuese, përmes drejtësisë kushtetuse, të ushtruar nga Gjykata Kushtetuese. Por,
individët dhe çdo subjekt tjetër në Shqipëri, kanë mundësi të mbrojnë të drejtat e liritë
themelore edhe përmes garantimit të një procesi të rregullt ligjor nga jurisprudenca
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gjyqësore e ushtruar nga gjykatat e zakonshme, në tre shkallë gjykimi. Individët i drejtohen
gjykatës për çdo cënim të lirive dhe të drejtave të tyre qoftë nga organet shtetërore qoftë
nga individë apo subjekte të tjera. Është gjykata që me vendim rivendos të drejtën dhe
ndalon çdo cënim dhe çdo shkelje të saj. Një mundësi tjetër, e mbrotjes individëve nga
cënimet që mund tu bëhen lirive dhe të drejtave themelore nga organet shtetërore dhe nga
individë e suubjekte që garanton në standart europian mbrojtjen e të drejtave e lirive
themelore, është e drejta e tyre t’i drejtohen Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut
në Strasburg.
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Roli dhe efektiviteti i investimeve në Polici, në procesin e integrimit të shoqërive
ballkanike pas Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit
MSC, Drejtues i parë: Ilo Keçka
Drejtoria e Policisë së Shtetit,
Tiranë.
Mobile: +355694102183
e-mail ilokecka@yahoo.com

Abstrakt
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit (MSA) midis Shqipërisë dhe BE në Qershor
2006, shënoi një hap përpara dhe një stad të ri në procesin e integrimit europian të Shqipërisë.
Në përputhje me detyrimet e ndërmarra me MSA si edhe me dokumente të tjera strategjikë si
progres raportet vjetore të Komisionit dhe Partneriteti Europian Shqipëria ka hartuar një kuadër të
gjerë masash për adresimin e prioriteteve – Plani Kombëtar për Zbatimin e MSA.
Ne Bruksel, me 24 qershor 2014 -, ministrat e shteteve anëtare të BE-së vendosën – bazuar
në rekomandimin e Komisionit Evropian- t’i japin Shqipërisë statusin e vendit kandidat në BE.
Prej vitit 2007 Shqipëria përfiton prej Instrumentit të Para Aderimit (IPA), që mbështet vendet
kandidate dhe kandidate potenciale të përfshira në Procesin e Stabilizim-Asociimit që të përmbushin
kriteret e anëtarësimit në Bashkimin Europian (BE).
Kontributi i BE nëpërmjet programit IPA për policinë shqiptare përfshin fushën e e asistencës
dhe këshillimit, si dhe financimin e shume projekteve te rëndësishme qe tashme janë implementuar
ne polici. Zbatimi i këtyre projekteve ka sjelle një përmirësim te ndjeshëm të performances së Policisë
së Shtetit, rritja e besimit për krijimin e një mjedisi të sigurte për qytetaret shqiptare nëpërmjet
asistencës teknike dhe standardeve te vendeve anëtare te BE, përmirësim i ndjeshëm i parametrave
të sigurisë publike në vend, rritje e treguesve të luftës kundër kriminalitetit sidomos të krimit te
organizuar, rritje e shkallës së reagimit dhe ndërhyrjes së forcave të policisë, rritje e bashkëpunimit
dhe shkëmbimit të informacionit me agjencitë ligjzbatuese të BE-së e më gjerë, rritje e numrit të
operacioneve policore me partneret tanë e kryesisht me vendet e Bashkimit Europian, si në fushën e
krimit të organizuar ashtu dhe të kufirit.
Fjalë kyçe: Partneriteti Europian; programit IPA; mjedisi i sigurtë; operacioneve policore; asistencës
teknike; MSA, IPA; logjistika.

Hyrje
1. Politika e BE mbi çështjet e brendëshme në realitetin shqiptar.
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit (MSA) midis Shqipërisë dhe BE në Qershor
2006, shënoi një hap përpara dhe një stad të ri në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. MSA
vendos nën një kuadër të ri ligjor marrëdhëniet kontraktuale të BE dhe Shqipërisë duke i dhënë një
shtysë të re bashkëpunimit ndërmjet dy palëve dhe përmbushjes së standardeve dhe kritereve të
nevojshme për anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Bashkëpunimi në fushat e drejtësisë, lirisë dhe
sigurisë përbën një objektiv të dallueshëm të MSA e cila vendos themelet për shtrirjen graduale të
kësaj zone edhe në territorin shqiptar nëpërmjet një sërë objektivash dhe detyrimesh që duhen
përmbushur.
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Në mënyrë të përmbledhur mund të thuhet se zbatimi i MSA-së për palën shqiptare nënkupton ndër
të tjera përafrimin e legjislacionit vendas me acquis communautaire dhe veçanërisht, zbatimin efikas
të tij. Titulli VII i MSA parashikon një sërë detyrimesh në këtë kuptim si:
➢ Forcimi i bashkëpunimit në fushën e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme - Një rol vendimtar
këtu luan forcimi i pavarësisë së gjyqësorit shqiptar dhe përmirësimi i funksionimit të tij.
Gjithashtu i rëndësishëm është përmirësimi i performancës së organeve të zbatimit të ligjit në
luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar etj.
➢ Përafrimi i legjislacionit në fushën e mbrojtjes të të dhënave personale dhe krijimi i kuadrit të
nevojshëm institucional për zbatimin e këtij legjislacioni.
➢ Konsolidimi i bashkëpunimit në çështjet e azilit, migracionit dhe menaxhimit të kufijve me qëllim
arritjen e standardeve për të akorduar në të ardhmen një lëvizje të lirë të personave në
territoret e të dyja palëve. Shqipëria është vendi i parë i rajonit që ka nënshkruar një
Marrëveshje Ripranimi me BE-në, në bazë të së cilës palët marrin përsipër të ripranojnë çdo
shtetas të tyre që qëndron në mënyrë të paligjshme në territorin respektiv, si dhe çdo shtetas të
një shteti të tretë ose pa shtetësi, që ka hyrë në territorin e një shteti anëtar të BE-së nëpërmjet
Shqipërisë ose anasjellas;
➢ Forcimi i bashkëpunimit në çështjet penale – Kjo veçanërisht përsa i përket veprave të tilla
penale si: kontrabanda dhe trafikimi i qenieve njerëzore; trafikimi i paligjshëm i drogave dhe i
armëve etj.
Në përputhje me detyrimet e ndërmarra me MSA si edhe me dokumente të tjera strategjikë si
progres raportet vjetore të Komisionit dhe Partneriteti Europian Shqipëria ka hartuar një kuadër të
gjerë masash për adresimin e prioriteteve – Plani Kombëtar për Zbatimin e MSA. Ky dokument
strategjik i kushton një kapitull të veçantë detyrimeve të vendit në fushën e drejtësisë dhe çështjeve
të brendshme ku janë përcaktuar qartë masat dhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e tyre. Disa
prej dispozitave të MSA në fushën e Çështjeve te Brendshme NENI 78 i MSA: Në bashkëpunimin e tyre
në fushën e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme Palët i kushtojnë rëndësi të veçantë forcimit të
shtetit të së drejtës, dhe forcimit të institucioneve në të gjitha nivelet në fushën e administratës në
përgjithësi, si edhe imponimit të ligjeve e administrimit të drejtësisë në veçanti. Bashkëpunimi synon
veçanërisht në fuqizimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe në përmirësimin e efikasitetit të tij, në
përmirësimin e funksionimit të policisë dhe organeve të tjera të imponimit të ligjeve duke siguruar
trajnime të mjaftueshme dhe duke luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.
NENI 79 i MSA Me hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshjeje, Shqipëria do të harmonizojë
legjislacionin për të dhënat personale me të drejtën komunitare, dhe me legjislacionin tjetër evropian
dhe ndërkombëtar mbi privatësinë. Shqipëria krijon organe mbikëqyrës të pavarur me burime të
mjaftueshme financiare dhe njerëzore për të monitoruar dhe garantuar në mënyrë efikase imponimin
e legjislacionit të brendshëm për mbrojtjen e të dhënave personale. Palët do të bashkëpunojnë për të
arritur këtë qëllim.
Ne Bruksel, me 24 qershor 2014 -, ministrat e shteteve anëtare të BE-së vendosën – bazuar në
rekomandimin e Komisionit Evropian- t’i japin Shqipërisë statusin e vendit kandidat në BE.
2. Instrumenti i Asistencës së se BE për Shqipërinë Para- anëtarësimit (IPA)
Reformat sjellin përfitime në vend, por shpesh kërkojnë investime të kushtueshme dhe
paraqesin sfida afat-shkurta për vendet në rrugën e tyre drejt anëtarësimit. Si përgjigje, BE ka ofruar
shumë forma të ndryshme të asistencës në para dhe ekspertizë për vendet që i marrin detyrat e
anëtarësimit. Që nga 2007, e gjithë asistenca e BE-së për vendet me perspektivë për anëtarësim në
BE- te vendeve te Ballkanit Perëndimor- është sjellë nën një titull, Instrumenti për Asistencë të ParaAnëtarësimit (IPA). Kjo ka sjellë një fokus të ri të BE-së për asistencë zgjerimit.
Instrumenti i Asistencëssë Para- anëtarësimit (IPA) është mjeti me të cilin BE-ja mbështet
reformat në vendet e zgjerimit me anë të ndihmës financiare dhe teknike.Duke filluar nga viti 2014,
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mbështetja financiare e BE për vendet kandidate dhe kandidate potenciale do të ofrohet nëpërmjet
Instrumentit të ri financiar IPA II, i cili do të zbatohet gjatë periudhës 2014- 2020.
Ky instrument synon reforma në kuadrin e sektorëve të paracaktuar te cilët mbulojnë fusha te
lidhura ngushtë me strategjinë e zgjerimit, të tilla si demokracia dhe qeverisja, sundimi i ligjit apo
zhvillimi dhe konkurrenca.
IPA II promovon reforma strukturore që do të ndihmojnë në transformimin e një sektori të
caktuar në përputhje me standardet e BE-ë dhe lejon një asistencë më të fokusuar duke siguruar
efikasitet, qëndrueshmëri dhe orientim ndaj rezultateve. Fondet e para-anëtarësimit janë një
investim i rendesishem në të ardhmen e vendeve të zgjerimit por edhe të vetë BE-së.
Prej vitit 2007 Shqipëria përfiton prej Instrumentit të Para Aderimit (IPA), që mbështet vendet
kandidate dhe kandidate potenciale të përfshira në Procesin e Stabilizim-Asociimit që të përmbushin
kriteret e anëtarësimit në Bashkimin Europian (BE). Ky instrument i unifikuar financiar pasoi
programin CARDS dhe një sere instrumentesh ekzistuese dhe është i organizuar në 5 komponentë.
Kjo mbështetje zakonisht është ofruar nëpërmjet: (i) asistencës teknike, (ii) investimeve në
infrastrukturë, (iii) granteve, (iv) instrumentit për përgatitjen e projekteve, (v) zbatimit të lehtësirave
financiare në bashkëpunim me institucionet financiare dhe (vi) mbështetjes buxhetore, në përputhje
me dispozitat e nenit 15(1) të Rregullores IPA. Me qëllim zbatimin e saj, shteti përfitues duhet të
ketë të miratuar bazën ligjore dhe institucionale, sikurse kërkohet nga BE.
Një element shumë i rëndësishëm për miratimin dhe zbatimin e projekteve është edhe
sigurimi i bashkëfinancimit nga institucioni përfitues shqiptar. Bashkëfinancimi varion nga 20% të
vlerës së kontratës për investime në infrastrukturë, në 15% për investimet në pajisje dhe 10% në
rastet kur projekti ka të bëjë me asistencë teknike.
Asistenca lidhet me përmirësimin e kushteve në vendet përfituese dhe afrimi i tyre dhe
qytetarëve të tyre me BE-në e cila është e shprehur konkeretosht ne: “Asistenca e ofruar do të
përdoret në fushat në vijim: forcimi i institucioneve demokratike, sikur edhe sundimit të ligjit,
përfshirë forcimin e tij; promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore dhe
respektin e rritur për të drejtat e pakicave, promovimin e barazisë gjinore dhe jo-diskriminimit;
reformën e administratës publike; reformën ekonomike; zhvillimin e shoqërisë civile; përfshirjen
sociale; pajtimin, masat për ndërtimin e besimit dhe rindërtimin; bashkëpunimin rajonal dhe ndërkufitar.”
3. Programi IPA dhe projektet qe financohen nga ky program për strukturat e Policisë se Shtetit ne
Shqipëri ”
Kontributi i BE nëpërmjet programit IPA për policinë e shtetit përfshin fushën e asistencës dhe
këshillimit, si dhe financimin e shume projekteve te rëndësishme qe tashme janë implementuar ne
polici.
Këto projekte kane patur një impakt tepër pozitiv, ne radhe te pare për rikonceptimin e rolit dhe
funksionit te policisë ne një shtet demokratik, te policimit te saj ne komunitet dhe përmbushjen e
përgjegjësive ligjore. Nëpërmjet futjes se teknologjisë është bere e mundur qe policia e shtetit te
arrije te shfrytëzoje ne kohe tepër te shkurtër dhe ne interes te misionit dhe detyrave te saj,
produktet qe sjellin teknologjia bashkëkohore.
Futja e konceptit te policimit nëpërmjet inteligjencës, është një nder arritjet e policisë, ndërtimi i
shërbimit policor sa me afër komunitetit i konkretizuar ky me shërbimin e patrullës se përgjithshme
dhe me zyrat e shërbimit policor ndaj qytetareve, është një konkretizim i kontributit te programeve
dhe misioneve te financuara nga BE. Te gjitha këto investime e programe kane çuar ne një qëndrim
me te drejte dhe ligjor te policisë ndaj respektimit te lirive dhe te drejtave themelore te njeriut.
Aktualisht, projektet e financuara nga asistenca teknike dhe financiare e Bashkimit Evropian për
vendet e Zgjerimit realizohet nëpërmjet IPA I, (IPA ekzistuese) që mbulon periudhën 2007-2013.
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I. IPA 2007 nëpërmjet këtij instrumenti janë realizuar disa projekte.
Misioni i Asistencës se Policisë se BE ne Shqipëri ( PAMECA III ). Projekti ka filluar ne Maj
2008 dhe ka përfunduar ne Maj 2012. Vlera totale ishte 6,500,000 Euro.
Qëllimi i përgjithshëm ka qene përmirësimi i performances se Policisë se Shtetit, rritja e besimit për
krijimin e një mjedisi te sigurte për qytetaret shqiptare nëpërmjet asistencës teknike dhe
standardeve te vendeve anëtare te BE.
Policia Shqiptare nga ky mision ka qene përfituese ne këto fusha:
➢ Përmirësimi i menaxhimit dhe planifikimit te burimeve financiare, njerëzore dhe teknike,
➢ Përmirësim i sistemit te trajnimit dhe funksionimit te Akademisë se Policisë;
➢ Asistence për Policinë Kufitare dhe te Migracionit, ne zbatimin e Strategjisë se Menaxhimit
te Integruar te Kufirit, alokimin e burimeve dhe procedurave te punës.
➢ Asistence ne zbatimin e modelit te Policimit ne Komunitet
➢ Përmirësim te strukturave kundër krimit te organizuar dhe terrorizmit, njësive qendrore dhe
atyre rajonale
➢ Asistence për strukturat e rendit, sistemi i patrullës se përgjithshme dhe zhvillimin e
burimeve njerëzore.
Projekti konsiderohet i suksesshëm, dhe ka përmbushur rezultatet e pritshme ne këto komponentë:
Komponenti 1: Standardet Profesionale: Asistence, këshillim ne hartimin e protokolleve dhe
dokumenteve kryesisht për rritjen e kapaciteteve te Policisë për antikorrupsionin.
Komponenti 2: Trajnimi: Përmirësim dhe zhvillim te kurrikulave trajnuese, u hartua një rregullore e re
për Rishikimin e Kurrikulave mësimor, vlerësim te metodave trajnuese te Policisë se Shtetit dhe
instruktoreve te Departamentit te trajnimit, hartim te manualit te Identifikimit te Nevojave për
Trajnim, krijim te një sistemi për trajnimin e strukturave rajonale dhe zhvillimin e trajnimeve kryesisht
për Policimin ne Komunitet, Antikorrupsionin, Policinë e Trafikut dhe Policinë e Kufirit dhe Migracionit.
Komponenti 3: Financa dhe Logjistika:Ngritja e një grupi koordinimi ne nivel te larte për koordinimin
e projekteve te financuara nga BE, vlerësim i aseteve te Policisë, pronat, automjetet dhe atyre
financiare me qellim përmirësimin e sistemit te raportimit, asistence për upgrade te sistemit Memex
dhe licencave si dhe trajnim te stafit .
Komponenti 4; Menaxhimi i Integruar i Kufijve: Asistence për ngritjen dhe funksionimin e Qendrën
Ndërinstitucionale Operacioneve Detare, zhvillimi i procedurave standarde për Menaxhimin e
Integruar te Kufirit, trajnim te oficereve te Policisë Kufitare Migracionin etj.
Komponenti 5; Rendi Publik dhe Siguria: Zhvillim te mëtejshëm te policimit ne komunitet, fuqizim te
sistemit te patrullës se përgjithshme, përmirësim te trafikut rrugor nëpërmjet një sistemi trajnimi
dhe hartimit te një programi për Sigurinë rrugore.
Komponenti 6; Krimi i organizuar dhe krimet e renda: Asistence ne hartimin e një strategjie
Antiterror dhe planit te veprimit, për rritjen e kapaciteteve te strukturave te analize dhe
inteligjencës kriminale, mbështetje për strukturat e Policisë Shkencore kryesisht për analizën e ADN:
Komponenti 7: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore: Asistence për fuqizimin e vendimmarrjes sipas
nivelit dhe gradës, hartim e përshkrimeve te punës dhe rezultateve te arritura, çështjet e diversitetit,
etj;
Komponenti 8; Asistence për Autoritetin Doganor: Rishikim te strategjisë se Memanxhimit te
Integruar te Kufirit, ne bashkëpunim me doganat dhe për përmirësimin e bashkëpunimit strategjik
polici – dogane.
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II. Projekti IPA 2009, i cili u fokusua ne këto komponente;
1. Rritja e kapaciteteve te strukturave te Mbrojtjes se Dëshmitareve dhe Personave te Veçante.
Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti ka qene forcimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe
terrorizmit në Shqipëri nëpërmjet përmirësimit te kapaciteteve te strukturave te Policisë së Shtetit
për garantimin e nivelit te duhur te sigurisë për dëshmitarët dhe bashkëpunëtoret e drejtësisë. Vlera
totale e projektit 1.050.000 Euro.
Projekti përfshinte: Marrëveshje Binjakëzimi, marrëveshja përfshinte rritje te kapaciteteve
nëpërmjet realizmit te trajnimeve dhe përmirësimit te procedurave te punës sipas standardeve te
BE, sigurimi i mjeteve dhe pajisjeve te duhura ne mjete kompjuterike për informatizimin e
veprimtarisë se kësaj strukture si dhe automjete ne funksion te forcimit te kushteve për sigurinë e
jetës se personave te mbrojtur .
Drejtoria e Mbrojtjes se Dëshmitareve është dhe përfituese e Projektit IPA 2012, (rajonal) me temë
Bashkëpunimi në Drejtësinë Penale, Mbrojtja e Dëshmitarëve në Luftën Kundër Krimeve të Rënda
dhe Terrorizmi (WINPRO), financuar nga Bashkimi Evropian, i cili implementohet nga një Kompani e
Irlandës së Veriut për Bashkëpunimin e huaj.
Projekti NI-CO, në vijim të Winpro 2009, vijon me dhënien e asistencës në burimet njerëzore dhe
teknike.
Ne saje te këtij projekti, policia e shtetit ka një strukture te konsoliduar për mbrojtjen e
dëshmitareve te drejtësisë, e cila menaxhon disa programe dëshmitarësh me rendësi ne fushën e
drejtësisë.
2. Modernizmi dhe rritja e kapaciteteve për sigurinë dhe mbikëqyrjen e kufijve blu.
Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti ka qene përmirësimi i kapaciteteve te Policisë se Shtetit, për
rritjen e bashkëpunimin ne agjencitë përgjegjëse për sigurinë e kufirit blu dhe luftën kundër
kriminalitetit. Vlera totale e projektit 4,000,000 Euro.
Projekti përfshin tri kontrata: për rikonstruksionin e objekteve ne funksion tye strukturave te policisë
kufitare dhe migracionit. Projekti ka ndikuar ndjeshëm cilësinë e shërbimit ndaj qytetareve dhe ka
krijuar kushte pune bashkëkohore për punonjësit e Policisë Kufitare. Nëpërmjet këtij projekti u
realizua blerja e shtate anijeve lundruese qe aktualisht janë ne përdorim nga Policia Kufitare.
Ky projekt ka sjelle:
➢ Efektivitet dhe efiçencë maksimale në operimin e përditshëm të efektivave policore në
kufirin blu;
➢ Rritja e shkallës së reagimit dhe ndërhyrjes së këtyre forcave policore me mjete
lundruese ndaj veprimtarisë kriminale dhe të jashtëligjshme në kufirin ujor;
➢ Kontrolli efektiv për zbatimin e ligjshmërisë së aktiviteteve që zhvillojnë mjetet
lundruese në ujë;
➢ Kushte pune të sigurta për jetën dhe shëndetin e efektivave të policisë kufitare;
➢ Rritja e gatishmërisë së kësaj strukture për mbrojtjen e jetës së qytetarëve nga
fatkeqësitë, si dhe gjatë sezoneve turistike verore;
➢ Ulje e kostos për mirëmbajtjen e mjeteve lundruese;
➢ Përmirësim i infrastrukturës duke krijuar kushtet për shtrirjen e investimeve në të
ardhmen për modernizimin e mëtejshëm të këtij shërbimi policor;
➢ Bashkëpunim më i mirë me strukturat e tjera shtetërore që operojnë në këtë fushë
(Ministria e Transporteve, Ministria e Financave, Ministria e Mbrojtjes, etj.);
➢ Motivim i punonjësve të policisë për rritjen e profesionalizmit të tyre.
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Me vënien ne funksion te sistemit te radio komunikimit ne gjithë bregdetin shqiptarë u be e mundur
një komunikim nga te gjitha shërbimet e policisë kufitare ne kufirin blu.
3. Nder projektet me te rëndësishme, ku përfituesit jane strukturat e Departamentit te
Krimit te Organizuar e ne veçanti strukturat per krimin ekonomik e financiar kane qene
si me poshtë :
a. PACA - “Projekti Kundër Korrupsionit ne Shqipëri”, një projekt i përbashkët i Bashkimit Europian
dhe Këshillit të Europës, qe kishte për qëllim të japë asistencë teknike për një zbatim më të mirë
të strategjisë anti-korrupsion të qeverisë shqiptare, me nje vlere prej 2,1 milion EURO, objektivi
kryesor i projektit, ishte të kontribuojë për demokracinë dhe sundimin e ligjit nëpërmjet
parandalimit dhe kontrollit të korrupsionit. Të përmirësojë zbatimin e politikave dhe strategjive
kundër korrupsionit ne harmoni me rekomandimet e GRECO dhe MoneyVal.
Si rezultat e projektit u përmirësua metodologjia e hartimit te planifikimit ne policinë e shtetit. U
realizuan trajnime, me përfitues punonjës të Policisë së Shtetit, kryesisht u trajtuan tema mbi,
hetimin e aseteve kriminale, pastrimit të parave, korrupsionit dhe përgatitjes së një manuali për
konfiskimin e produkteve të krimit.
Një arritje e këtij projekti, është përgatitja e “Udhëzuesit për hetimin e korrupsionit dhe krimit
financiar”.Gjithashtu u hartua manual “Për agjencitë ligjzbatuese, prokurorët dhe gjyqtarët”.
Ne këtë periudhe u krijuan Njësive te Përbashkëta Hetimore për hetimin e krimit financiar dhe
korrupsionit, te cilat sollën rritjen e shpejtësinë e shkëmbimit te informacioneve, përmirësimin e
cilësisë se hetimeve dhe kane bere te mundur gjetjen dhe sekuestrimin e pasurive qe rrjedhin nga
aktivitete kriminale.
b. Projekti i Binjakëzimit“Mbështetje për strukturat e luftës kundër pastrimit të parave dhe
strukturat e hetimit të krimit financiar në Shqipëri”, i Komisionit Evropian. Ky projekt është me
vlerë 1.500.000 Euro, dhe kohëzgjatje 26 muaj nga 28 shkurt 2011 deri më 27 prill 2013. .
Projekt është bërë i mundur në sajë të mbështetjes së Delegacionit Europian dhe përfshin
Institutin Spanjoll për Studime Fiskale si dhe Njësinë e Inteligjencës Financiare Bullgare.
Në fokus të Projektit, ka qenë mbështetja e policisë dhe institucioneve shqiptare për rritjen dhe
forcimin e efektivitetit, koordinimit dhe forcimit të gjithë sistemit ligjor për parandalimin,
zbulimin, hetimin dhe ndjekjen ligjore të pastrimit të parave, gjurmimi dhe konfiskimi i pasurive
të paligjshme të vena nga aktivitetet kriminale.
Disa nga objektivat kryesorë të këtij projekti janë:
➢ Përmirësimi i koordinimit mes institucioneve përfituese, veçanërisht mes Prokurorisë dhe
Policisë së Shtetit;
➢ Forcimi i veprimit të Ligjit Antimafia përsa i përket parandalimit dhe konfiskimit të aseteve;
➢ Përmirësimi i kapaciteteve teknike dhe veprimeve proceduriale që kryejnë entet përfituese
në identifikimin, gjetjen, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve të paligjshme;
➢ Adoptimi i masave me qëllim uljen e përdorimit të parasë cash në treg.
➢ Përmirësimi i koordinimit ndërkombëtar në identifikimin, gjetjen, sekuestrimin dhe
konfiskimin e aseteve të paligjshme;
➢ Përmirësimi i koordinimit mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe Prokurorive të shkallës së
parë, veçanërisht Njësive të Përbashkëta Hetimore.
Projekti ka dhënë kontributin e tij dhe në kuadër të zbatimit të ligjit antimafia.
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4. Projekti ”Bashkëpunimi rajonal në Drejtësinë Penale për forcimin e kapaciteteve në luftën
kundër krimit kompjuterik.
Objektivi i këtij projekti ka qenë forcimi i kapaciteteve të autoriteteve të drejtësisë penale në
vendet e mësipërme për të bashkëpunuar efektivisht kundër krimit kompjuterik bazuar në
Konventën e Budapestit për Krimin Kibernetik si dhe standardet dhe mënyrat e tjera.
Rezultatet e projektit adresohen për fushat e mëposhtme:
➢ Politikat dhe strategjitë për krimin kompjuterik.
➢ Harmonizimi i legjislacionit.
➢ Bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar gjyqësor dhe midis agjencive të zbatimit të ligjit.
➢ Trajnimi gjyqësor.
➢ Trajnimi financiar.
➢ Bashkëpunimi midis agjencive të zbatimit të ligjit dhe Operatorëve të Shërbimit të Internetit.
➢ Vlerësimi rajonal për progresin e bërë
Projekti ka patur një buxhet prej 2.777.778 Euro fillimisht dhe ka pësuar rritje gjatë zhvillimit të
projektit me 600.000 Euro shtesë.
Ne policinë e shtetit u krijuan struktura te posacme nga qendra ne baze te trajnuara për ndjekjen
dhe hetimin e krimeve kompjuterike.
III. Përfituesit nga projektet e BE ne te gjitha fazave te investimit (CARDS 2004, 2005 dhe IPA2010), është dhe Akademia e Sigurisë Këto projekte kane sjelle këto impkate;
➢ U realizuan rikonstruksionet e dy hoteleve ekzistuese ku është e bere mobilimi me
standarde bashkëkohore, si dushe sistemi qendror i kondicionimit, u ndërtuan dy hotele te
reja si dhe poligoni i qitjes.
➢ Ndërtimi i palestrës ka rritur dhe përmirësuar ambientet qe shërbejnë për mësim dhe
stërvitje, te cilat nga 280m/2 qe kane qene me pare janë 2000 m/2
➢ Ndërtimi i godinës taktike, e cila nuk ka ekzistuar me pare, ka rritur standardet e
mësimdhënies ne këtë institucion.
➢ Ne përfundim gjate 3 fazave te rikonstruksionit, me fonde te Delegacionit Evropian janë pare
si prioritete përmirësimi i cilësisë se jetesës, mësimdhënies, i hapësirave te gjelbërua, i
kushteve te stërvitjes.
➢ Te gjitha këto investime kane ndikuar ne rritjen e përmasimin e cilësisë se jetesës te
kursanteve , si ne aspektin akomodues dhe ne ate te mësimdhënies.

IV. Projekti IPA 2012. Projekti për Konsolidimin e Kapaciteteve Ligjzbatuese në Shqipëri (PAMECA
IV), me vlere 4 Milion Euro
V. Projekti përfshin asistence për Policinë e Shtetit dhe strukturat e zbatimit te ligjit ne pese
drejtime kyçe:
➢ Përmirësimi i performancës së përgjithshme dhe rezultateve të Policisë Kufitare dhe
Migracionit, në mbikëqyrjen e kufirit jeshil dhe kontrollin ne thellësi te territorit".
➢ Rritja e kapaciteteve te strukturave qe merren me hetimin e krimeve, krimet e renda,
krimit te organizuar, dhe anti-korrupsionit ne bashkëpunim me Prokurorinë
➢ Rritja e parametrave te Sigurisë Rrugore, patrullës se përgjithshme dhe Qarkullimit
Rrugor.
➢ Përmirësim te menaxhimit te burimeve njerëzore, logjistike, te strukturës organizative.
➢ Për respektimin e te drejtave te njeriut dhe Policimi ne Komunitet.
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Projekti ka nisur ne Qershor 2013 dhe pritet te ketë një kohëzgjatje 36 mujore.
Brenda kësaj vlere, është parashikuar mbështetja me pajisje me vlere 500,000 Euro, qe do te
shërbeje për blerje pajisjesh.
VI. Projekti IPA 2013
Krijimin e Bankës Qendrore Elektronike për regjistrimin dhe administrimin e te dhënave për
personat e shoqëruar dhe ndaluar/arrestuar (Live scanner) për gjurmët e gishtave’” me vlere
rreth 1,000,000 Euro.
Ky projekt synon rritjen e kapacitete të policisë ne sigurimin e provave shkencore për
identifikimin e te dyshuarve për vepra kriminale nëpërmjet përmirësimit te administrimit te
dhënave dhe kompjuterizimit te gjurmëve te gishtave.
Strukturat e Policisë se Shtetit kane punuar për identifikimin e projekt ideve te mundshme për
financim nga programi IPA II 2014-2020. Ky proces kryhet ne bashkëpunim me Delegacionin e BE
Tirane.
Zbatimi i këtyre projekteve ka sjelle:
➢ Një përmirësim te ndeshem te performances së Policisë së Shtetit
➢ Përmirësim te ndjeshëm i parametrave të sigurisë publike në vend.
➢ Rritje e treguesve të luftës kundër kriminalitetit sidomos të krimit te organizuar.
➢ Rritje e shkallës së reagimit dhe ndërhyrjes së forcave të policisë.
➢ Rritje e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit me agjencitë ligjzbatuese të BE-së e
më gjerë.
➢ Rritje e numrit të operacioneve policore me partneret tanë e kryesisht me vendet e
Bashkimit Evropian, si në fushën e krimit të organizuar ashtu dhe krimit ndërkufitar.
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Shqipëria në procesin e liberalizimit tregtar. Rëndësia e sektorit te NMV-ve në zhvillimin
ekonomik në vend
PhD. Cand. Irsida Dinoshi (Rusi)
Akademia Profesionale e Biznesit, Tiranë – Shqipëri, jersida01@gmail.com
Abstrakti
Shqipëria gjatë viteve të tranzicionit ka ndërtuar një kornizë të gjerë ligjesh dhe rregullimesh
për të bërë të mundur funksionimin e biznesit në një vend që zhvillohet vazhdimisht drejt një
ekonomie të hapur dhe konkuruese. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë sektori më i
rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit dhe luan një rol thelbësor në rritjen e tij, por nga ana
tjetër ky sektor ka vazhdimisht shfaqur nevojën e mbështetjes në ndërmarrjen e reformave nga
qeveria qendrore në vend. Përmbajtja e punimit është një pasqyrë përmbledhëse e disa çështjeve me
rëndësi mbi situatën që ndodhet Shqipëria si një vend me ekonomi në tranzicion, në ecurinë
reformimit të vazhdueshëm por ende të pamjaftueshëm për të pozicionar vendin në një nivel
konkurues të kënaqshëm në tregjet botërore dhe së fundmi rëndësi i kushtohet rolit të ndërmjarrjeve
të vogla dhe të mesme (NMV-ve) në zhvillimin ekonomik në vend dhe analizë e performancës së tij
vitet e fundit.
Fjalët e rëndësishme: ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, libealizim tregtar, prodhim i brendshëm
bruto
JEL Klasifikimi:

1. Hyrje - Shqipëria pjesë e vendeve në tranzicion.
De Arriba Bueno (2010) përcakton tranazicionin si një periudhë e ndërmjetme e
periudhës së planifikimit qendror dhe e periudhës së inplementimit të ekonomisë së lirë në
vend. Vendet në tranzicion përfshijnë të gjitha vendet kryesisht në Europë, të cilat u
zhvendosën nga sistemi i planifikimit qendror (një stil Sovjetik) drejt një sistemi me treg të
lirë422. Kjo periudhë tranzicioni filloi nga Europa Qendrore drejt Europës Jug423 dhe Shqipëria
ishte vendi që u zhvendos nga sistemi i planifikimit qëndror drejt sistemit të ekonomisë së
lirë. Sigurisht që ky ndryshim i sistemit u shoqërua me ndryshime të kushteve ekonomike
dhe politike të cilat çuan në favorizimin e kushteve të bizneseve të mesme që filluan të
operonin në tregun e lirë ekonomik. Duhet pranuar edhe fakti që periudha ekonomike në
tranzicion ka qenë e ndryshme për vendet e Europës Qendrore krahasuar me vendet në
Europën Lindore dhe vendet në Ballkan. Sipas De Arriba Bueno një nga arsyet e këtij
ndryshimi është mungesa e angazhimit të duhur nga ana e Bashkimit Europian i cili ka
mbajtur një qëndrim asimetrik në marrëdhëniet me vendet e ndryshme të Ballkanit dhe ka
treguar më pak interes ndaj vendeve të Ballkanit që ndodheshin në tranzicion. Nga ana
tjetër, edhe vetë procesi i tranzicionit nuk ishte i lehtë për disa vende të Europës, përfshirë
këtu edhe Shqipërinë, për arsye të eleminimit drastik të institucioneve ekzistuese dhe fillimit
të ndërtimit të mënjëhershëm të tregut të lirë ekonomik. Në Shqipëri kjo periudhë u
shoqërua edhe me disa kriza social – ekonomike gjithëpërfshirëse të tilla si: kriza e skemave
422
423

Svjenar, J. (2002). “Transition economies: Performance and challenges”. The Journal of Economic Perspectives , 3-28
Vajjhala, N., & Hassan, M. H. (2013). “Barriers to knowledge sharing in medium-sized enterprices in transition
economies”. Managemet, Knowledge and Learning, p.809.
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mashtruese piramidale në fund të viteve ’90 si edhe mbështetja që u dha ndaj luftës së
Kosovës424.
Disa nga sfidat kryesore për reforma më të cilat u përball Shqipëria ishin: një aftësi e
ulët institucionale dhe zbatim i ligjit, mangësi në sistemin gjyqësor, infrastrukturë e
papërshtatshme si edhe nivele të larta të varfërisë krahasuar me vendet e tjera të Europës.
Sipas Shahini dhe Tahiti (2010) Shqipëria dekadën e fundit ka mbajtur një nivel të
qëndrueshëm makroekonomik e mbështetur kjo nga një normë rritje e qëndrueshme dhe
normë inflacioni relativisht të ulët krahasuar kjo me ekonomitë e tjera në tranzicion të
Europës Lindore. Tranzicioni në Shqipëri është ndikuar gjithashtu edhe nga niveli i lartë i
korrupsionit 425.
2. Shqipëria në procesin e liberalizimit tregtar
Për ekonominë shqiptare, tepër delikate dhe te sapo orientuar drejt tregut, identifikimi i
sektorëve që do të përbënin bazën e rritjes së qëndrueshme të ekonomisë, si dhe adaptimi i
politikave të përshtatshme zhvillimore në mbështetje të tyre, përbënin një domosdoshmëri dhe një
prioritet absolut (Jaupllari, 2014). Në kuadrin e reformave të vazhdueshme edhe në zhvillimin e
tregëtisë së jashtme reformat do të përqëndroheshin në privatizimin e ekonomisë dhe hapjen e saj
ne tregjet ndërkomëtare, gjë e cila koha dëshmoi se ky proces gjeti mbështetjen ndërkombëare dhe
u zhvillua me rritme të shpejta. Ky liberalizim tregtar u zhvillua në disa faza:
 Liberalizimi autonom (fillimet e tranzicionit), i cili konsistoi kryesisht në reformat fillestare
liberalizuese si: liberalizimi i çmimeve, heqja e monopolist shtetëror mbi tregtinë e jashtme,
liberalizimi i llogarisë korente etj.
 Liberalizimi rajonal, konkretizuar me nënshkrimin e Marëveshjeve të Tregtisë së Litë dhe
proçesin e integrimit me BE-në, me dokument paraprijës MSA-në.
 Liberalizimi shumëpalësh, konkretizuar me hyrjen në Organizatën Botërore të Tregëtisë, në
shtator 2000.
Marrërveshja e Stabilizim Asocimit u nënshkrua në qershor të vitit 2006 midis Shqipërisë dhe
Komunitetit Europian. Ajo u ratifikua nga të gjitha shtetet anëtare dhe hyri në fuqi në vitin 2009.
Efektet e pritura nga MSA në liberalizimin tregtar konsistonin në thellimin e liberalizimit tarifor, uljen
e tarifave nominale, uljen reale dhe më të madhe (për shkak të peshës dominuese) të importeve nga
BE, mundësi të shtuara për eksportet shqiptare për shkak të avancimit në reformat strukturore dhe
institucionale426.
Me nënshkrimin e Marrëveshjes së Asocim Stabilizimit, Strategjia Kombëtare për zhvillim dhe
integrim, pjesë të cilës është edhe strategjia e zhvillimit të biznesit dhe investimeve në vend,
orientohet gjithnjë e më intensivisht në fushën e nxitjes së eksporteve, të investimeve te huaja dhe
zhvillimit të NMV-ve si faktorë të rëndësishëm që përshpejtojnë ritmet integruese të ekonomisë dhe
shoqërisë sonë në Bashkimin Europian. Gjithashtu, strategjia e zhvillimit të biznesit dhe investimeve
për dekadën në vijim “Për një Shqipëri konkuruese”, në harmoni me politikën industriale të BE-së,
që bazohet në parimet e Strategjisë Evropiane “Evropa 2020” (e integruar, e zgjuar, rritje e
qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse), zhvillimin e burimeve njerëzore dhe kohezionin social.
Frymëzuar nga Strategjia “Evropa 2020” vendet e rajonit të Evropës Juglindore kane adoptuar
“vizionin e tyre 2020”, për krijimin e vendeve të punës, zhvillimin dhe perspektivën Europiane.
Strategjia e zhvillimit të biznesit dhe investimeve 2014-2020, sintetizohet gjithashtu me strategjinë e
424

Vajjhala, N., & Hassan, M. H. (2013). Barriers to knowledge sharing in medium-sized enterprices in transition
economies. Managemet, Knowledge and Learning, p. 811
425 Shahini, B., & Tahiti, R. (2010). "Strengthening Innovation and Technology policies for SME Development in Albania".
Wspolczesna Ekonomia , 191-194.
426 Jaupllari, S. (2014). "Tregtia e jashtme dhe zhvillimi ekonomik në ndikimin e proçeseve liberalizuese: Rasti i Shqipërisë".
Tiranë: Univestiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë.
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Evropës Juglindore SEE 2020, ku gjejnë pasqyrim politikat e nevojshme për te përmirësuar
mirëqenien e te gjithë qytetareve dhe për te lehtësuar integrimin Europian (Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes, 2014).
3. Roli i NMV-ve në vendet në tranzicion
Pamvarësisht ekzistencës së ndryshimeve të mëdha nga njëri vend në tjetrin, pas disa
dekadash nën regjimin e sistemit të planifikuar qëndror, të gjitha vendet kaluan vështirësi si
rrjedhojë e problemeve massive me të cilat u përballën. Tashmë ishte pranuar se një riorientim drejt
sistemit me bazë tregun e lirë ishte mundësia e vetme për të arritur progress ekonomik. Në fushën
ekonomike, tranzicioni drejt ekonomisë së tregut kërkon veprim në tre fusha thelbësore të politikës
ekonomike: liberalizimi i ekonomisë, decentralizimi i vendim-marrjes dhe agjentët ekonomikë të
marrin përgjegjësistë për veprimet e tyre427. Kjo do të thotë për ekonominë në Shqipëri, fundi i
vendosjes dhe kontrollit të çmimeve dhe liberalizimi i sistemit të tregut të lirë dhe shkëmbimit
monetar në mënyrë të tillë që ekonomia vendase të jetë e hapur drejt konkurencës së lirë
ndërkombëtare. Kërkesa të tjera mbi ristrukturimin dhe krijimin e institucioneve e tregjeve ishin të
nevojshme për të patur një funksionim efektiv të ekonomisë së tregut të lirë. Kjo përfshin
ndërmarrjen e reformave strukurore si sistemin e ti tatimor, system financiar dhe bankar të ri osë të
riformuar, rregullimin e regjimit monopolist dhe structure e re ligjore, veçanërisht mbi pronësinë
private. Sektori NVM ndër studiues të ndryshëm të ekonomisë, është konsideruar si sektori i
punësimit të brezave, sektori i inovacionit, i produktivitetit si dhe sektori me ndikim në rritjen
ekonomike në vendet në zhvillim, siç është edhe Shqipëria. Ndërmarrjet e mesme jo vetëm se
ndikojnë në rritjen e mundësive për punësim në vendet në zhvillim por edhe në rritjen ekonomike e
sidomos kornizën e sotme të një krize globale si dhe një zhvillimi të ngadaltë ekonomik në Europë428.
Pavarësisht reformave strukturore të rëndësishme të viteve të para të tranzicionit, stabilizimit
makro-ekonomik të arritur mbas krizës së vitit 1997, rritjes ekonomike të qëndrueshme për gati një
dekadë dhe performancës fiskale të pëlqyeshme të viteve të fundit, ekonomia shqiptare mbeti një
ekonomi kryesisht e bazuar në sektorin bujqësor dhe shërbime, ndonëse edhe bujqësia ishte dhe
është mjaft e fragmentuar, jokonkurruese dhe vetëm një pjesë e vogël e saj është e aftë të ofrojë
mallra për treg. Ndërkaq vitet e fundit, për shkak edhe të implikimeve të krizës ekonomike globale,
faktorët e rritjes së produktivitetit në ekonominë shqiptare kanë shfaqur prirjen e ngadalësimit, gjë
që mesa duket përbën një kushtëzim të rëndësishëm në procesin integrues të Shqipërisë në
Bashkimin Europian429. Megjithatë pranohet gjerësisht se anëtarësimi në BE është një mundësi
thelbësore për vendet ende jo anëtare të këtij Bashkimi që të sigurojnë rritje ekonomike të
qëndrueshme, kryesisht nëpërmjet zgjerimit të lidhjeve tregtare dhe hyrjes se fondeve për
përmirësimin e infrastrukturës. Natyrisht që duke qenë e informuar për kushtëzimet dhe mundësitë
e përfitimeve të kësaj natyre, qeveria shqiptare ka bere përpjekje për ndërmarrjen e reformave
strukturore, që në harkun e më shumë se një dekade kanë mundësuar një kurs këmbimi të
qëndrueshëm, mbajtjen nën kontroll të inflacionit si dhe norma të interesit për huatë bankare në
kufij të kontrolluar nga autoriteti qendror monetar i vendit (Banka e Shqipërisë). Si rezultat, duhet
venë në dukje se paralelisht është mundësuar edhe rritja graduale e nivelit të jetesës se qytetareve
dhe familjeve shqiptare, si dhe është ngushtuar, të paktën deri në fillim të vitit 2008, kategoria e
familjeve shqiptare që jetonin në varfëri ekstreme. Ndër efektet e drejtpërdrejta të integrimit, disa
autorë rendisin: a) efektet në diversifikimin e tregtisë, dmth ndryshimin e drejtimit te tregtisë së

427

Gruda, S., & Milo, L. (2010). SMEs development and competition policy in Albania. Portal on Central Eastern and Balcan
Europe , 7.
428 Vajjhala, N., & Hassan, M. H. (2013). Barriers to knowledge sharing in medium-sized enterprices in transition
economies. Managemet, Knowledge and Learning.
429 http://europaesse.wordpress.com/2012/02/01/integrimi-europian-ne-kendveshtrimin-ekonomik
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jashtme nga një vend partner në drejtim të një vendi tjetër; b) efektet në bilancin e pagesave; c)
efektin në të ardhurat qeveritare; d) efektet në mirëqenien e konsumatoreve, etj. Natyrisht që
drejtimet e këtyre efekteve janë të ndryshme, komplekse dhe që dëshmojnë rritjen e ndërvarësisë
së ekonomisë së vendit kundrejt tregjeve të vendeve europiane, veçanërisht në rastet kur vendi
është importues neto dhe me një ekonomi të dobët dhe anemike në këndvështrimin e
konkurrencës.
Ndërsa nder efektet e tërthorta vlen të dallohen efektet sektoriale dmth ndikimi në
prodhimin, punësimin, tregtinë, etj. Të tilla janë edhe efektet në shpërndarjen e burimeve dhe
rishpërndarjen e të ardhurave; efektet në lidhjet tregtare; efektet në përmirësimin e pozicionit
konkurrues të vendit në arenën ndërkombëtare; zvogëlimi i kostos se tregtisë, etj. Ndërkaq, përvoja
botërore dhe ajo shqiptare provojnë se integrimi europian krijon mundësitë për rritjen e prodhimit
vendas, për një frymëmarrje me të gjerë të biznesit privat dhe të investimeve të huaja për shkak se
integrimi europian zvogëlon riskun politik të vendit. Madje ky proces ndikon edhe në renditjen e
vendit nga agjencitë e specializuara, gjë e cila nga ana e saj shërben si njëlloj garancie plotësuese për
investitorët dhe institucionet financiare ndërkombëtare që planifikojnë të shtrijnë veprimtarinë e
tyre në ekonominë shqiptare.
4. Klima e të bërit biznes në Shqipëri
Megjithëse gjatë pesë viteve të fundit Shqipëria ka ndërmarrë shumë reforma për reduktimin
e pengesave administrative ndaj biznesit si mund të përmendim:
- Thjeshtimet administrative
- Qendra Kombëtare e Regjistrimit. QKR-ja si one stop shop
- Qendra Kombëtare e Licencimit. QKL-ja si one stop shop
- Reforma Tatimore
- Qeverisja Elektronike në fushat kryesore
- Prokurimin publik
- Regjistrimi i biznesit
- Administrimi i taksave
- Licensimi
Sërisht vendi nuk është në nivele ecurie të kënaqshme për të patur një pozicion konkurues të
kënaqshëm në tregjet botërire. Sipas Raportit të Bankës Botërore “Doing Business in Albania 2013”
ka klasifikuar Shqipërinë në vendin e 90 – të nga 189 ekonomi të vendeve të ndryshme, krahasuar kjo
me vitin 2011 Shqipëria zinte vendit e 82 – të që do të thotë një zbritje nga listimi ose përkeqësim i
situatës në të bërit biznes në Shqipëri.
Faktorët më problematikë për të bërë biznes sipas raportit janë: aksesi në financë, niveli i taksave,
korrupsioni, dhe rregullimi i taksave.
Të fillosh një biznes është më e lehtë se sa të merresh me të, në tabelën 1 pasqyrohen reformat e
nevojshme që duhet të ndërmerren me qëllim përmirësimin e klimës së të bërit biznes. Sepse
Shqipëria klasifikohet vendin e 90 – të për kriterin e lehtësisë së të bërit biznes, ndërkohë sa i përket
proçedurave të domosdoshme për t’u pajisur me leje ndërtimi, zbret në vendin e 189 – të, kjo si pika
më e dobët e të bërit biznes dhe sa i përket financimit të sektori NVM – ve, të marrësh një kredi
vendi ynë zë vendin e 13 – të, dhe ndër të tjerat është pika më e fortë për të. Të paguarit të taksave
është një nga reformat që sugjerohet nga Banka Botërore për t’u përmirësuar dhe rekomandon
ndërmarrjen e reformave nga ana e qeverisë Shqiptare për krijimin e mundësisë për të operuar një
biznes më lehtë dhe sa më korrekt në afate ditore430.
Tabela 1: Renditja e Shqipërisë në Të bësh biznes në Shqipëri 2013

430

World Bank. (2014). "Doing Business, Understanding Regulations for small and medium - size enterprices". WB.p.157
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Nr.

Indikatorët

1

Hapja e një biznesi

2

Lejet e ndërtimit

3

Marrja e Energjisë

4

Regjistrimi i Pronësisë

5

Marrja e Kredisë

6

Mbrojta e Investitorëve

7

Pagesa e Taksave

8

Tregtia përtej kufijve

9

Zbatimi i Kontratave

10

Zgjidhja e Paaftësisë Paguese

DB 2014
Renditja 90

DB 2013
Renditja 82*
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68
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189

Nuk ka ndryshim
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155
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119

115

-4

13

11

-2

14

14

Nuk ka ndryshim

146

146

Nuk ka ndryshim

85

84

-1

124

96

-28

62

65

3

Burimi: World Bank, Doing Business 2014
(Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes, 2014)
Pra, sipas këtyre treguesve kryesorë të matshëm periodikisht, na japin sinjale se Shqipëria
rezulton me një performancë jot ë kënaqshme, madje në një përkeqësim në 6 treguesë. Vetëm
indikatori i zgjidhjes së paaftësisë paguese është përmirësuar. Shqipëria vazhdon të performojë
negativisht në treguesit për hapjen e një biznesi, për marrjen e energjisë, për regjistrimin e pronësisë
dhe marrjen e kredisë. Ndërsa ka një përkeqësim te thelle ne treguesin e respektimit te kontratave.
Shqipëria mbetet në të njëjtin nivel krahasuar me vitin e kaluar për sa i përket:
➢ treguesit për lejet e ndërtimit, por që renditet ndër vendet e fundit;
➢ treguesit për pagesën e taksave, por që vazhdon të klasifikohet si perfomancë e dobët;
➢ treguesi për mbrojtjen e investitorëve mbeten në të njëjtin nivel me vitin e kaluar.
Ndër sugjerimet dhëna nga Progres Raporti i vitit 2013 janë se Shqipëria duhet të hartojë politika
fiskale dhe monetare të orientuara drejt stabilitetit me ndërmarrjen e reformave strukturore të tilla
që të sigurojnë rritje të qëndrueshme afatgjatë. Disa nga çështjet më thelbësore ku sugjerohet rritja
e vëmendjes janë:
✓ Menaxhimi i defiçitit të lartë buxhetor dhe borxhit publik
✓ Zbatimin më të lartë të ligjik
✓ Rritjen e luftës ndaj korrupsionit
✓ Përmirësimin e menaxhimit të sistemit të taksave
✓ Ndërgjegjësimin e bizneseve për të paguar në kohë
✓ Zhvillimin e infrastrukturës
✓ Përmirësimin e kapitalit human
✓ Lufta ndaj informalitetit e cila mbetet një sfidë e vazhdueshme.
5. Sektori i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri
Shqipëria është një nga vendet pretendet për t’u bërë anëtar i BE – së, sipas ligjit nr. 8957, datë 1710-2002 mbi “Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme” i ndryshuar më datë 29-10-2008 me ligjin nr.
10183 me qëllim përafrimin e përcaktimit të NVM – ve me standartet e BE. Sipas nenit 4 të këtij ligji
përcaktohet:
✓ NVM – të përfshijnë ato njësi të cilat kanë të punësuar më pak se 250 punonjës dhe kanë një
qarkullim vjetor që nuk i kalon 250 milion Lekë.
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✓ Ndërmarrjet e vogla janë ato njësi të cilat kanë të punësuar më pak se 50 punonjës dhe kanë
një qarkullim vjetor që nuk i kalon 50 milion Lekë.
✓ Ndërmarrjet mikro janë ato njësi të cilat kanë të punësuar më pak se 10 punonjës dhe kanë
një xhiro vjetore që nuk i kalon 10 milion Lekë431.
Sipas të dhënave të mbedhura nga Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve 2013, publikuar nga Instituti i
Statistikave në Shqipëri (INSTAT) për vitin 2013 pjesën më të madhe të ndërmarrjeve aktive e zenë
ato mikro me numër punonjësish deri në 10. Për këtë vit ato përbëjnë 98 % të numrit total të
ndërmarrjeve aktive, 1.62 % është pjesa e ndërmarrjevë të vogla dhe ashtu si edhe në vitet e kaluara
numri i ndërmarrjeve aktive me mbi 50 punonjës është shumë i ulët krahasuar me dy të tjerat.
Nëse interpretojmë të dhënat për këto 3 ndërmarrje me madhësi të ndryshme, në trendin e
përgjithshëm ndër vite, shohim se për Shqipërinë pjesën dominante e sektorit ekonomik të NVM e
zenë ndërmarjet mikro, kryesisht me 95 % të sektorit.
Ndërmarrjet e vogla zenë mesatarisht rreth 4.2 % të sektorit dhe ato të mesme me 1.27 % të
sektorit. Në rrjedhim të kësaj ajo që sugjeroj do të jetë rritja e numrit të NVM, mbështetja dhe
financimi i tyre pasi janë ajo pjesë e sektorit me rolin më dominant në rritjen ekonomike në vend.
Tabela 1: Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe madhësisë
Madhësia e njësisë
sipas numrit të të
punësuarve
1-9 të punësuar
10-49 të punësuar
+ 50 të punësuar
TOTAL

VITET E KRIJIMIT TE NDERMARRJEVE
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

11,897
196
38
12,131

12,013
183
52
12,248

10,807
190
36
11,033

11,866
193
32
12,091

8,397
225
63
8,685

9,666
284
60
10,010

6,002
439
58
6,499

5,874
280
60
6,214

para
2005
28,495
2,670
1,007
32,172

TOTAL
105,017
4,660
1,406
111,083

Përqindje
ndaj
totalit
94.54%
4.20%
1.27%
1

Burimi: INSTAT 2013, Të dhëna sipas Regjistrit të Ndërmarrjeve 2013, p 20
Ka dy mënyra të transformimit të një ekonomie të dominuar nga sektori publik: nëpërmjet
privatizimit të aseteve shtetërore ekzistuese dhe nëpërmjet hyrjes së bizneseve të reja private.
Sipas të dhënave të Instat, natyra e aktivitetit ekonomik të zhvilluar në vendin tonë është e ndarë në
dy: në prodhues të të mirave dhe në prodhues të shërbimeve.
Roli i sektorit privat në zhvillimin e vendit është konsideruar më rëndësi të lartë dhe ndër prioritetet
e qeverisë Shqiptare. Për më tepër, duke marrë në konsideratë faktin se sektori i NVM luan një rol
kritik në procesin e tranzicionit432.
Figura 1 - Ndërmarrjet aktive sipas natyrës së aktivitetit ekonomik
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Burimi: (INSTAT, 2013) Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve 2013, p.46

431
432

Kruja, A. (2013). The contribution of SMEs to the Economic Growth (Case of Albania). Euro Economica , p. 56.
Gruda, S., & Milo, L. (2010). SMEs development and competition policy in Albania. Portal on Central Eastern and Balcan
Europe , p 11.
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Edhe në vitin 2013 ka vijuar trendi rritje së numrit të ndërmarrjeve prodhues të shërbimeve me
85 % të sektori dhe vijon në rënie numri i prodhuesëve të të mirave duke zënë pjesën tjetër prej 15
% të sektorit. Ky disproporcion mund të vijë si rezultat i numrit më të madhe të ndërmarrjeve mikro
dhe të vogla që domonin sektorin e NVM – ve, por që nuk përbëjnë një rezultat ekonomik pozitiv për
vendin.

Figure 2 - Ndërmarrjet aktive sipas llojit të aktivitetit të ushtruar për vitin 2013.
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40000
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20000
10000
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0

Burimi: (INSTAT, 2013)
Siç mund të vihet re edhe në grafik, ndërmarrjet me aktivitet ekonomik tregëti, akomodim dhe
shërbim social mbizotërojnë me mbi 56.4 % të sektorit të NVM – ve, prirje kjo që ka vijuar edhe për
vitin 2013. Aktiviteti tregtar vazhdon të jetë më i preferuari në vendim marrje për një aktivitet të rid
he përfaqëson 36.9 % të ndërmarrjeve të reja. Në grupin e prodhuesëve të të mirave mbizotërojnë
ndërmarrjet me aktivitet ekonomik industri në masën 61.4 %. Në grupin e prodhuesëve të
shërbimeve mbizotërues janë ndërmarrjet me aktivitet ekonomik tregti në masën 47.6 %. Industria
dhe shërbime të tjera si: arsim, shëndetësi, e ndërmjetësime financiare, përfaqësojnë 76.5 % të
ndërmarrjeve me mbi 50 të punësuar.
Sipas Anketës së Forcave të Punës, gjatë vitit 2013 forca e punës ishte 1.175.919 persona dhe
shkalla e papunësisë ishte 15.6 %. Krahasuar me një vit më pare numri të punësuarve gjithsej u ul me
11.2 %. Pothuajnë 3 në 7 të punësuar me pagë punuan në një nga 5 sektorët kryesore të ekonomisë
si ndërtimi, administrate publike, industria përpunuese, arsimi dhe tregtia me shumicë dhe pakicë.
Punësimi gjithsej dominohej nga sektori bujqësor (44.6 %) dhe nga sektori i shërbimeve (37.9 %)433.
Figura 3 - Të punësuarit në NVM sipas qarqeve ku janë aktive
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Burimi: (INSTAT, Anketa e Forcave të Punës, 2013)
433

(INSTAT, Anketa e Forcave të Punës, 2013)
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6. Përfundime
Tregu shqiptar është dominuar nga numri i lartë i kompanive mikro, por është sektori i
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që japin kontributin më të madh në ekonomi. Më së
shumti ky sektor është përqëndruar në prodhimin e shërbimeve, në tregëti. NVM
përqëndrimin më të madh gjeografik e kanë në qarkun e Tiranës, duke e ndjekur a ii
Durrësit, Vlorës e ndërsa pjesa very lindore e Shqipërisë vijon të ketë një numër të vogël
ndërmarjesh me aktivitet kryesisht industri dhe ndërtim.
Pika më e dobët e sektorit të NVM – ve përgjithësisht janë likuiditeit financiar,
ndërkohë që sistemi financiar e ai bankar në Shqipëri vlerësohet të jetë i konsoliduar dhe
kishte më së shumti përparësi në të bërit biznes në vend. Gjithashtu, pika të dobëta
vlerësohen të jenë edhe niveli i ulët i profesionalizmit, vështirësitë në rekrutimin e
përsonelit të kualifikuar, dhe mungesa e ekonomisë së shkallës. Janë këto fusha që kërkojnë
më së shumti kujdes të veçantë në hartimin e politikave dhe ndërmarrjen e reformave.
Gjatë 20 viteve periudhë demokracie dhe tregëtie të lirë, Shqipëria ka mbajtur një
qëndrueshmëri makroekonomikë me një rritje të qëndrueshme, por me nivel të ulët
konkurence. Një mjedis makroekonomik i qëndrueshëm është i rëndësishëm për ekonominë
që të ketë një rritje stabël, megjithëse e vetme nuk mund të ndikojë në rritjen e
produktivitetit të vendit. Shumë vendimmarrës dhe akademikë i bashkohen mendimit se
bashkëpunimi është kritik për zhvillimin dhe mirëqënien e shoqërisë. Sa më shumë
konkuruese të jenë ekonomitë, aq më i lartë do të jetë niveli i të ardhurave të prodhuara për
qytetarët e saj.
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Fenomenet kriminale të hakmarrjes dhe gjakmarrjes, trajtimi i legjislacionit penal si
faktor kryesor në uljen e numrit të këtyre fenomeneve
MSC, Drejtues I Parë: Jashar VREKA
Akademia e Sigurisë,Fakulteti Hetimit të Krimit,Shef Sektori/Pedagog
e-mail: jasharvreka@hotmail.com

Abstrakt
Objekt I trajtimit të kësaj teme janë dy prej fenomeneve kriminale si gjakmarrja dhe
hakmarrja të cilat kanë qenë dhe mbeten një problem shqetësues për vendin dhe shoqërinë tonë.
Është fakt se mbas viteve 90 fenomenet kriminale tëgjakmarrjes dhe hakmarrjes kanë pësuar rritje
në, numër, hapësirë dhe llojshmëri.
Në këtë kontekst tema përshkruan disa nga shkaqet e prejardhjes të fenomeneve të
gjakmarrjes dhe hakmarrjes, dhe trajtimin e tyre nga ligji dhe shoqëria deri në ditët e sotme.
Interesi I këtij punimi lidhet me faktin qëai trajton dhe sugjeron drejtime dhe mundësi të tilla që
vendi ynë të dalë nga “harta” e këtyre fenomeneve.
Me qëllim qëtë gjenden dhe aplikohen zgjidhje efikase për trajtimin e këtyre fenomeneve
papraprakisht është e nevojshme që të njihen faktorët shoqërorë që kanë ndikuar dhe ndikojnë
negativisht në stimulimin e tyre, si dhe të analizohen dhe përmirësohen faktoret pozitivë socialë e
ligjorë, të cilët me gjithë pritshmëritë, nuk kanë dhënë rezultate të kënaqshme në uljen e veprave
penale të gjakmarrjes dhe hakmarrjes.
Fjalë kyçe: gjakmarrja, hakmarrja, e drejta zakonore, problem shqetësues, zgjidhje efikase, faktorë
pozitivë, demokraci e brishtë, këshillave të “të Urtëve”, kanun, e drejta kanunore.

Hyrje
Trajtimi I fenomeneve të gjakmarrjes dhe hakmarrjes nëkëtë temë synon të na japë
pozicionin dhe efektin ndikues të ambientit shoqëror dhe atij ligjor shqiptar ndaj tyre.
Shoqëria dhe shteti demokratik shqiptar mbas viteve ’90 megjithë ngarkesën e
problematikave të trashëguara si një shoqëri që dilte nga një regjim dictatorial, ka pasur një
reagim tepër pozitiv në mospranimin dhe mosadoptimin e fenomeneve tëgjakmarrjes dhe
hakmarrjes. Ky reagim pozitiv është manifestuar në mënyrë spontane ( mosaprovimi dhe
mosmbështetja nga komuniteti I fenomenit të marrjes së gjakut), por edhe në mënyrë të
institucionalizuar nëpërmjet O.J.Q. të këtyre fushave, organizimit të kuvendeve pajtuese,
pleqësive apo këshillave të “të Urtëve”, etj. të cilat kanë vepruar në mënyrë permanente
për të ndikuar në mentalitetin e njerëzve tanë për eliminimin e këtyre fenomeneve.
Shteti shqiptar mbas viteve ’90 megjithëse një demokraci e brishte në tranzicion ka
ndërtuarnjë legjislacioni penal dhe sistemi gjyqësor demokratik I cili ndër vite ka pësuar
ndryshime e përmirësime të vazhdueshme, icili i ka trajtuar specifikisht fenomenet e
gjakmarrjes dhe hakmarrjes. Në këtë mënyrë institucionet e shtetit ia kanë arritur të kenë
ndikim thelbësor pozitiv në uljen e numrit të veprave penale të kësaj fushe dhe zvogëlimin e
ndikimit të legjislacionit kanunor.
Duke analizuar në këtë temë zhvillimet shoqërore dhe ato në fushën e legjislacionit për
fenomenet e gjakmarrjes dhe hakmarrjes, nisur edhe nga faktet se këto fenomene kriminale
megjithë rezultatet pozitive ndër vite, qëndrojnë akoma si probleme shqetësuese për
shoqërinë dhe shtetin, mendojmë se ka vend për diskutime e sugjerime, për tëbërë
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ndryshime dhe përmirësime në fushën e legjislacionit penal dhe në ato social-ekonomike
eliminimin e fenomenevetë gjakmarrjes dhe hakmarrjes
1-Historik I shkurtër për fenomenet e gjakmarrjes dhe hakmarrjes
Fenomenet e gjakmarrjes dhe hakmarrjes zhvillimet e veta i kanë të hershme. Nga vitet
1400 deri në 1900 kohë që vendi ynë ka qënë I pushtuar nga Perandoria Otomane. Në Shqipëri gjatë
kësaj periudhe ka funksionuar e drejta zakonore e formalizuarnë disa kanune të cilat janë zbatuar në
viset shqiptare, në mungesë të një legjislacioni vendas, por edhe në injorim të legjislacionit të
perandorisë otomane.
Legjislacioni otoman për shkak të pushtimit por edhe të sistemit vendas feudal që ishte në
Shqipëri nuk kishte shumë ndikim dhe nuk kishte ndonjë zbatueshmëri të mirë vecanërisht në
rregullimin e marrdhënieve të brëndshme të shoqërisë shqiptare. Këto marrdhënie rregulloheshin
kryesisht nga e drejta zakonore dhe rregullat që vendosnin feudalët vendas dhe zbatoheshin vetëm
në zonat ose feudet e tyre. Mungesa e një pushteti qëndror stimulonte zbatimin e së drejtës
zakonore.Zbatimii së drejtës zakonore njekohesisht shprehte dhe një lloj rezistence dhe mbijetese
ndaj pushtimit të huaj.
Studjuesja E.Durham thotë se:
“Perandoritë e tjera erdhën e ikën, por ato kaluan mbi shpinën e shqiptarit si ujët mbi
shpinën e rosës…dhe ai ruajti zakonin dhe identitetin e tij”434
Në vitet 1400 – 1900 nje pjesë e të drejtës zakonore u përfshi në kanun, ndërsa një pjesë
mbeti jashtë tij. “Kanuni është përmbledhje ligjesh apo normash të pashkruara, të trashëguara në
mënyrë verbale si dhe tërësia e normave të së drejtës zakonore”.i435 dhe “Kanunet përmbledhin
kryesisht norma që kanë të bëjnë me familjen, shtëpinë, detyrimet, qeverimin, fajet,
dëmet,ndëshkimet dhe kishën.436. Për shkaqet e mësipërme në Shqipëri marrdhëniet e brendshme
të popullsisë rregulloheshin më shumë nga kanunet e mëposhtme:
Kanuni Lek Dukagjinit
Kanuni Çermenikës
Kanuni Papa Zhulit
Kanuni I Labërisë
Kanuni Skëndrbeut ( ose i Arbërisë )
Emërtimet e mësipërme të kanuneve japin vetëm faktin që Lek Dukagjini, Skënderbeu etj. Të
kenë qënë formatues, përmbledhës dhe përmirësues të rregullave kanunore, por prejardhja dhe
zbatimi i rregullave kanunore rezulton te jetë shumë më I hershëm.
Në këto kanune parashikoheshin rregulla për marrdhëniet midis njerëzve si e drejta e pronës,
zgjidhja e mosmarrveshjeve dhe zgjidhja e gjakut. Të gjitha në mungesë të një pushteti qëndror dhe
legjislacioni penal e civil.
Pikërisht për këtë fakt, studjuesi japonez Yamamoto I koheve te sotme, I cili ka hulumtuar
mbi kanunet jep këtë përcaktim “…Edhe struktura etike e shoqërisë Homerike, e përbërë nga besa,
nderi, miku, gjaku,buka dhe hakmarrja duket se I përket kategorisë etike të një shoqërie pa autoritet
shtetëror, përfaqësuar më së miri nga struktura etike e Kanunit”437
Fuqia e këtyre kanuneve vinte jo vetëm nga tradita, por sipas disa studjuesve të huaj të asaj
kohe edhe për faktin se Perandoria Otomane e trajtonte Shqipërinë si zonë periferike dhe
legjislacioni otoman zbatohej më sëshumti në marrdhëniet që lidhnin feudalet e popullsine vendase
me perandorinë. Edhe vete Perandoria Otomane zgjidhjen e problemeve të brëndshme të
popullsisëshqiptare e anashkalonte duke lënë fushë të lirë të drejtës zakonore.
434

Brenga e Ballkanit, Tiranë 1991, fq.104
At Shtjefen Gjecovi “Kanuni Leke Dukagjinit”
436 Dom Frano Ilia “Kanuni Skenderbeut” 1993
437 Kazuhiko Yamamoto “Struktura etike e kanunit dhe nwnkuptimet e saj kulturore” dhe intervista e tij nw VOA 31.03.2012
435
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Në kanunet shqipëtare, veçanërisht të LekëDukagjinit dhe atë të Labërisë përcaktoheshin norma e
rregulla se si zgjidhej problem i vrasjes dhe e drejta e marrjes së gjakut.
Marrja e gjakut konsiderohej si një e drejtë e familjes së dëmtuar nga vrasja. Ndryshimi I gjakmarrjes
nga hakmarrja kryesisht konsistonte vetëm në hapësirën që lejohej marrja e gjakut.
Përgjegjësi ndaj një vrasje të kryer nga një pjestar I një familje kundrejt një personi të një familje
tjetër kishin të gjithë pjestarët meshkuj të familjes së vrasësit ndërsa në interpretimin e hakmarrjes
përgjegjësia e gjakut është personale e atij që e kryen dhe jo e pjestareve të tjerë të familjes së
vrasësit.
Kuptohet se në atë kohë kur u formuan dhe zbatuan e drejta zakonore dhe më vonë kanunet, e
drejta emarrjes së gjakut ishte nje normë e përparuar e cila nuk lejonte që vetëgjyqësia në familjet
shqiptare të ishte kaotike. Por zbatimi i së drejtës kanunore ra në kontradiktë dhe u bë regresive në
kohën kur filluan tëngriheshin dhe funksiononin institucionet e para të shtetit shqiptar.
E drejta kanunore përvec se ishte një mënyrë arkaike e zgjidhjes së problemeve të bashkëjetesës
komunitare, ishte dhe një pengesë për vendosjen e legjislacionit dhe aplikimin e barabartëte tij në të
gjithë shtetin shqiptar. Që nga viti 1913 e më tej u bënë përpjekje nga qeveritë shqiptare për
adoptimin e legjislacioneve të përparuara europiane në të gjithë vendin. Rezultatet nuk ishin
optimiste dhe pjesërisht dështuan për tre arsye kryesore:
Së pari, fuqitë e brëndshme ligjvënëse dhe ligjzbatuese të shtetit të ri shqiptar ishin të
kufizuara.
Se dyti, ndikimi I të drejtës kanunore ishtë I fortë dhe tepër rezistent.
Se treti, qeveritë shqiptare mbas Shpalljes së Pavarësisë, për shkak të konflikteve të brëndshme dhe
luftrave të jashtme nuk arritën të fitonin besimin e popullsisë së tyre.
Pikërisht për shkaqet e mësipërme qeveria shqiptare e drejtuar nga Ismail Qemali në
periudhën e parë të qeverisjes lejoi vazhdimin e zbatimittë Kanunit të Labërisë.
Qeveria e drejtuar nga Ahmet Zogu shënoi një zhvillim pozitiv në rritjen e fuqisë së shtetit në
zbatimin e ligjit dhe zgjerimin në të gjithë territorin shqiptar të veprimtarisë së organeve
ligjzbatuese. Po kështu Qeveria e Zogut u përpoq të implementojënjë legjislacion penal
bashkëkohor. Për këtë fakt ajo arriti disa rezultate pozitive në uljen e fenomenit të gjakmarrjes, por
pa arritur të vendosë sundimin e plotë të ligjit dhe të eliminojë të drejtën kanunore nga mentaliteti
popullor.
Në periudhën e socializmit, shteti diktatorial arriti të bënte pothuaj inegzistent çështjen e
gjakmarrjes dhe hakmarrjes me anë të propagandës si dhe duke dënuar jo vetëm personin që
kryente gjakmarrje apo hakmarrje, por duke e shtrirë dënimin në të gjithërrethin familjartë tij,
nëpërmjet metodave të persekutimit me anë tëinternimeve dëbimeve apo edhe përjashtimit dhe
izolimit nga veprimtaria shoqërore.
Mbas viteve ‘90 fenomenet e gjakmarrjes dhe hakmarrjes jo vetëm u rigjallëruan ato që ishin
të vjetra, por u hapën edhe raste të reja. Në një farë mënyre u vure një rivendosje dhe zbatim i
kanunit për gjakmarrjen dhe hakmarrjen, pavarësisht zbatimit të legjislacionit penal që u vendos dhe
që njihte dhe aplikonte dënimin me vdekje.
Mbas viteve 1995 në Shqipëri u hoq edhe dënimi me vdekje i cili në mentalitetin e popullsisë
së zonave që ishin nën ndikimin e kanunit ky dënim konsiderohej si vënie në vend të drejtësisë për
krimet e gjakmarrjes dhe hakmarrjes.
Aktualisht fenomenet e gjakmarrjes dhe hakmarrjes megjithë arritjet pozitive, vazhdojnë të
jenë prezente dhe tepër shqetesuese per Shqiperine. Akoma dhe më keq kur verejmë se Këto
fenomene pothuaj janë eliminuar plotësisht në .vendet e tjera ballkanike.
2- Të përbashkëtat dhe vecoritë e fenomeneve të gjakmarrjes dhe hakmarrjes.
Fenomenet e gjakmarrjes dhe hakmarrjes sipas studjuesve të ndryshëm e kanë burimin tek
drejta kanunore dhe më herët tek ajo zakonore.
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“Vetë e drejta kanunore njihet si filozofia popullore për tu vetëqeverisur me drejtësi, sipas rregullave
e normave të së drejtës zakonore”438
Prejardhja e së drejtës zakonore rrjedhimisht dhe asaj kanunore shqiptare, sipas disa
studjuesve të ndryshem
është:
a- Rrjedha e drejtës kanunore vjen nga ligjet e tribuve të fiseve të lashta ilire;
b- E drejta kanunore vjen që nga periudha e bronxit etj.
Është e rëndësishme që të theksojmë se e drejta kanunore në trevat shqiptare është vazhdim I
të drejtës zakonore dhe si e tillë ajo është krijuar dhe zbatuar në cdo krahinë shqiptare sipas
interpretimit dhe vullnetit tradicional të popullsive perkatese dhe të feudalëve sundues vendas.
Ndryshimet kryesore në të drejtën kanunore midis gjakmarrjes dhe hakmarrjes.
Gjakmarrja përcaktohet si edrejta e gjakut nga ku pala e dëmtuar me vrasje kishte të drejtë
të merrte gjak mbi cdonjërin prej anëtarve të rritur meshkuj të familjes së autorit të vrasjes.
Hakmarrja parashikohej si e drejta e marrjes së gjakut për vrasje por edhe si dënim për krime të tjera
të kryera nga autori dhe që duhet të shpërblehen vetëm nga autori dhe jo pjestarët e tjerë të
familjes. Dëmshpërblimet e tjera të autorit ndaj pales së dëmtuar, mund të merren përsipër edhe
nga kryefamiljari për bashkëjetuesit e tjerë të familjes( fëmijët).
Gjakmarrje kishte rregulla të përcaktuara qartë për gjithë veprimtarinë, të drejtat e
detyrimet që duhet të zbatonin familjet në gjak, shkelja e të cilave mund ti mohonte palës së
dëmtuar të drejtën e marrjes së gjakut
Hakmarrja nuk përcaktonte rregulla shumë të vecanta për palët në konflikt.
3- Trajtimi penal I këtyre fenomeneve si ndikim kryesor në uljen e këtyre veprave penale
Në legjislacionin penal shqiptar vrasjet e kryera për gjakmarrje ose hakmarrje parashikohen nëKodin
Penal, Pjesa e Posaçme, konkretisht:
Neni 78
Vrasja me paramendim
…vrasja e kryer për hakmarrje a gjakmarrje dënohet me burgim jo më pak se 20 vjet ose me burgim
të përjetshëm si dhe me gjobë nga 500 mijë lekë deri në 3 milion lekë439.
Përvec faktit që ligjvënësi trajtimin e krimit të vrasjes për gjakmarrje dhe hakmarrje e ka
parashikuar në mënyrë të vecantë nga figurat e tjera të vrasjes, por legjislacioni në këtëdrejtim është
përmirësuar nëmënyrë progresive. Ne ndihmë të parandalimit dhe dënimit të krimeve të gjakmarrjes
dhe hakmarrjes janë shtuar nenet e mëposhtme
Neni 83/a
Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje
Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje që i bëhet një personi për tu mbyllur në shtëpi dënohet
me burgim deri në tre vjet si dhe me gjobë nga 100 mijë lekë deri në 1 milion lekë. 440
Neni 83/b
Nxitja për hakmarrje ose gjakmarrje
Nxitja e të tjerëve për hakmarrje ose gjakmarrje kur nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me
burgim deri në tre vite si dhe gjobë nga 100 mijë lekë deri në 1 milion lekë441.

438

Fjalor I Gjuhes se Sotme Shqipe 1980

439Ndryshuar

me ligjin nr.8733 dt.24.1.2001 neni 10, shtesw nw paragrafin 2 me ligj nr 9686 dt.26.02.2007 neni 7 .
shtuar me ligjin nr 8733 dt 24.01.2001 neni 12 ndryshuar me ligjin nr 9686 datw 26.02.2007 neni 8
441Shtuar me ligjin nr 9686 date 26.02 2007 neni 9.
440
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Fakti që në legjislacionin Penal të Republikës së Shqipërisë është përfshirë dhe trajtuar në mënyrë të
vecantë vrasja për gjakmarrje dhe hakmarrje shënon një nga aspektet positive të këtij legjislacioni.
Vrasjet per gjakmarrje dhe hakmarrje nuk mund të jenë kurrsesi të njëjta me vrasjet e tjera, për nga
fakti që kryhen nën ndikimin shumë të fuqishëm të të drejtës kanunore dhe vazhdojnë të
perceptohen nga ajo pjesë e popullsisë të ndikuarë nga kanuni si njëe drejtë dhe jo si krim.
Legjislacioni shqiptar në këtë fushë ka shënuar përmirësime që janë pasqyruar në nenet
shtesë që parashikojnë dënimin edhe të personave që kryejnë kanosje apo nxitje për veprimtari
hakmarrjeje dhe gjakmarrjeje.
Parashikimi I neneve të vecanta për dënimin e krimit të gjakmarrjes dhe hakmarrjes,
përfshirja e neneve që ndëshkojnë personat nxitës apo kanosës në veprimtarinë kriminale të
mësipërme pa dyshim që kanë një efekt më të madh në goditjen dhe parandalimin e këtyre veprave
penale.
Në rastin e veprimtarive kriminale të gjakmarrjes dhe hakmarrjes të cilat janë veprimtari që në
mentalitetin kanunor kanë qenë veprimtari të perceptuara për të vënë drejtësi , legjislacioni penal
nuk ka vetëm detyrimin për të vënë drejtësi por edhe për të thyer këtë mentalitet kanunor që në
formën e mendimit popullor përmblidhet si “ai që vret duhet vrarë”, “gjaku lahet vetëm me gjak”,
apo “çdokush që dëmtohet ose vritet pa të drejtë, ka të drejtë të marrë hak”.
Legjislacioni penal nuk është ndërtuar për të plotësuar apo kënaqur mentalitetet e shtresave
të ndryshme të popullsisë por për të dhënë drejtësi, të njëjtë dhe të barabartë për të gjithë.
Megjithatë duhet pasur parasysh edhe nga përvoja legjislative ndërkombetare se:
-legjislacioni penal I cdo vendi demokratik nuk është i njëjtë në të gjithë vendet dhe
-legjislacioni penal mban parasysh edhe specifikat dhe problematikat që ka cdo shtet, vend, si dhe
traditat apo zhvillimin shoqëror të tij.
Legjislacioni Shqiptar si çdo legjislacion penal I një vendi demokratik duke ruajtur të
paprekur të drejtat kushtetuese të shtetasve të tij duhet të mbajë parasysh edhe specifikat e
zhvillimit të Shtetit Shqiptar, trashëgimitë kulturore e ligjore dhe problematikat që shoqërojnë
tranzicionin e shoqërisë tonë.
Në këtë drejtim legjislacioni forcohet për ato fenomene kriminale që janë më shqetesuese
dhe pengojnë seriozisht sigurinë publike në vend. Po kështu anasjelltas për ato fenomene kriminale
që janë në numër të vogël dhe me më pak përfshirje personash e me rrezikshmëri më të vogël
legjislacioni lehtësohet nga masat drastike.
Fenomenet kriminale të gjakmarrjes dhe hakmarrjes përveçse janë veprime kriminale tepër të
rënda, implikojnë një numër të madh personash kryesisht familjarë të palëve të përfshira, gjithashtu
krijojnë edhe një pasiguri publike të gjerë duke pasur parasysh edhe proçesin e ngujimit.
4. Ç’farë konstatohet në aplikimin e dënimeve penale për krimet e gjakmarrjes apo
hakmarrjes.
Ne dhenien e dënimeve për krimet e gjakmarrjes dhe hakmarrjes dhe aplikimin e tyre, ne
disa raste konstatohet që megjithëse këto krime dënohen jo më pak se njëzet vjet, me disa aplikime
ligjore në dhënien e masës së dënimit si ulja e 1/3 së dënimit, uljet e dënimeve që përfitojnë të
dënuarit, amnistitë, përfshi keëtu edhe raste të ndryshme të favorizimit korruptiv nëpërmjet
simulimit të sëmundjeve etj, dënimet katandisen as sa gjysma e minimumit.
Si rezultat janë jo të pakta rastet e konstatuara që persona të dënuar për këto vepra mbas kryerjes
së dënimit bëhen përsëri objekt I vrasjes nga pala në gjak.
Arsyet po I rendisim si më poshtë :
-Këto devijime në dënimet për krimet e gjakmarrjes dhe hakmarrjes bëjnë që shpeshherë
familjarët e viktimës dhe autori të përballen pas pak vitesh me njëri-tjetrin.
-Familjarët e viktimës duhet të përballojnë edhe trysninë psikologjike të zonës ku jetojnë që I
klasifikon si të pazotë për të marrë gjakun.
489

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

-Familjarëve të viktimës iu krijohet psikologjia që shteti nuk vendos drejtësi dhe
rezultati…vazhdon gjakmarrja ose hakmarrja.
Të gjithë këta faktorë që stimulojnë vazhdimin e gjakmarrjes ose hakmarrjes nuk do të funksiononin
nëse dënimi I autorit do të ishte I plotë, I pakontestueshëm dhe I papërfolur ndaj shfrytëzimit të
hapësirave apo boshllëqeve ligjore.
Vazhdimi I gjakmarrjes ose hakmarrjes, i nxitur edhe nga aplikimi jo i plotë ose me “hile” I
legjislacionit, në perceptimin e njerëzve të prekur direkt nga kjo veprimtari por edhe të asaj pjesë të
shoqërisë që akoma sundohet nga mentalitete kanunore, shihet jo si krim, por si vënie drejtesie, në
mungesë të drejtësisë së shtetit.

Përfundime
Përfundimi I parë
Përmirësimi i vazhdueshëm i legjislacionit dhe aplikimi efektiv i ligjit penal për veprat
penale të gjakmarrjes dhe hakmarrjes përbëjnë drejtimet kryesore që ndikojnë në
eliminimin e këtyre fenomeneve prandaj sugjerojmë që :
- Denimi penal per gjakmarrje dhe hakmarrje mund te jetë me burgim 25 vjet ose me
burgim të përjetshëm pa të drejtë apelimi
- Shtetasit e dënuar për këto vepra penale të mos përfitojnë nga amnistitë apo uljet e
dënimit.
- Aplikimi I uljes së dënimit me 1/3 sipas ligjit të mos e kalojë minimumin 25 vjet. Ose
ndryshe nga dënimi me burgim të përjetshëm të kalojë në dënim me burgim 25 vjet.
- Aplikimi real I neneve të nxitjes dhe kërcënimit për gjakmarrje dhe hakmarrje, për
personat jashtë rrethit familjar të autorit.
Përfundimi I dytë
Përfundimi I dytë ka lidhje me politikat sociale të shtetit ndaj familjeve në gjakmarrje ose
hakmarrje të cilat mund të kenë efektivitet si :
- Nxitja dhe përkrahja e pushtetit qëndror dhe atij lokal ndaj veprimtarisë së OJQ apo
organizimeve të tjera të pajtimit dhe shuarjes së gjaqeve.
- Përkrahja ekonomike dhe e punësimit ndaj familjeve në gjak në rastet e
shpërnguljes së tyre drejt zonave të zhvilluara urbane.
- Ndihma në dhënien e bursave të studimit për fëmijët e famijeve në gjak për ti
larguar nga zonat e tyre të banimit. etj.
- Forcimi I mbikqyrjes dhe kontrolit permanent i strukturave policore ndaj familjeve
dhe zonave në të cilat vazhdon gjakmarrja.
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Koha e kryerjes së veprës penale sipas Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë

Jetmire Zeqiri,
Universiteti Shtetëror i Tetovës, Maqedoni, jetmire.zeqiri@unite.edu.mk
Abstrakt
Vepra penale, në karakterin e saj dinamik, përbëhet nga disa faza të cilat zhvillohen në kohë
dhe përbëjnë atë që quhet iter crimins. Këto faza nuk janë të domosdoshme të shprehen në çdo rast,
nuk kanë të njëjtën rëndësi në të drejtën penale dhe ato ekzistojnë vetëm atëherë kur personi vepron
me dashje.
Për etapat e kryerjes së veprës penale shpesh herë përdoren në dy kuptime: a) Kuptimi për
përcaktimin e atyre fazave nëpër të cilat kalon kryerja e veprës penale. b) kuptimi për përcaktimin e
përgjegjësisë penale të veçantë, në varësi të fazës në të cilën mbaron kryerja e veprës penale.
Proçesi i zhvillimit të veprës penale kalon në disa faza apo stade, ku një pjesë e tyre quhen faza
paraprake, të cilat konsistojnë në qëllimet paraprake, përgatitjen dhe tentativën e veprës penale.
Ndonëse pa kufij ndarës dallimi i tyre bëhet duke iu referuar vendit që zënë në proçesin e zhvillimit të
ngjarjes, mënyrës, shkallës së realizimit të dashjes për arritjen e rezultatit kriminal, distancës që i
ndan nga afërsia e ardhjes së pasojës dhe ajo që na intereson ne në këtë punim edhe kohës së
kryerjes së tyre.
Fjalët e rëndësishme: Koha e kryerjes së veprës penale, vepër penale vazhduese, vepër penale e
qëndrueshme, action libera in causa, papërgjegjshmëria, elementët e veprës penale, parashkrimi,
veprimi në kohë i ligjit penal, bashkëpunimi, sulm, metodë krahasuese, kode penale të vendeve të
ndryshme, dokumenta ndërkombëtarë, koha si element i veprës penale, mosha e subjektit, dispozita
favorizuese.

1. Hyrja

Kuptimi i elementit kohë merr një dimension shumë domëthënës ne lidhje me çdo
sjellje të njeriut, koha është caktuar me ligjj si pjesë përbërëse të shumë institutive të
rëndësishëm dhe është objekt i interpretimit të normave juridike të ndryshme. Nocioni i
kohës e përcakton kohën si diçka që mund të matet, si një realitet i vazhdueshëm, e cila na
lejon të caktojmë kohëzgjatjen e fakteve dhe ngjarjeve natyrore, e cila ndahet në të kaluar,
në të tashme dhe e ardhmja. Në kuptimin juridik koha mund të ndahet në disa kategori por
që më të rëndësishmet janë koha objektive dhe koha historike442. Në legjislacionin pozitiv
nuk ka një parashikim ligjor të njëjtë për elementin kohë. Rezulton e vështirë, për të mos
thënë e pamundur, që të japësh një definicion të vetëm të kohës në kuptimin juridik.
Rëndësia e kohës në figura të veçanta të veprave penale është e ndryshme. E vetmja
rrethanë e përbashkët është fakti që, realizimi i pasojave të parshikuara nga ligji varet nga
kalimi i kohës ose kryerjen e një veprimi në një moment të caktuar historik.
Koha e kryerjes së veprës penale ka një lidhje mjaft të ngushtë edhe me një element të
domosdoshëm të anës objektive, me lidhjen shkakësore, pasi shkaku dhe pasoja janë
gjithmonë një prius dhe një posterius, në ritmin e kohës. Lidhja shkakësore zhvillohet në një
442

Leone, il tempo nel diritto penale sostantivo e processuale, Napoli 1974, Fq.14
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kohë dhe në një hapsirë të caktuar, studiohen ato shkaqe që janë vënë në lëvizje para se të
vinte pasoja e veprës penale. shkaku i paraprin kurdoherë pasojës, por, sigurisht jo cilido
shkak që i paraprin mund të jetë vendimtar, i domosdoshëm për ardhjene pasojës. Që një
veprim të jetë i lidhur me pasojën që ka ardhur pas një kohe të caktuar, duhet që të ketë një
lidhje shkakësore të tillë që pasoja të ketë ardhur pikërisht prej atij veprimi. Elementi kohë
këtu duket pikërisht në kohën në të cilën vjen pasoja e cila do të lidhet me veprimin e kryer.
Çdo veprim apo mosveprim që përbën vepër penale është një fakt njerëzor që, si çdo gjë e
njeriut ka fillimin dhe fundin e saj. Meqenëse vepra penale është një fakt i njeriut, si të
gjitha gjërat e tjera duhet të matet në kohëzgjatjen e saj.
Çështja e përcaktimit të kohës së kryerjes së veprës penale ka rëndësi të veçantë praktike
për një sërë institutesh. Kjo rëndësi konsiston në faktin se, prej kohës kur konsiderohet se
është kryer vepra penale varet se cili ligj do të aplikohet duke pasur parasysh veprimin në
kohë të ligjit penal, nenin 30 të Kodit Penal, përgjegjësia penale e personit nëse plotëson
kushtet e nenit 12 të Kodit Penal, afatet e parashkrimit, papërgjegjshmëria, gjendja e dehur,
lidhja shkakësore, etj.
Në asnjë dispozitë të Kodit Penal nuk përcaktohet se kur do të konsiderohet e kryer vepra
penale apo çast i kryerjes së veprës penale. E thënë ndryshe vepra penale do të
konsiderohet e kryer kur ndërmerret veprimi/mosveprimi apo kur ka ardhur pasoja?
Në një analizë logjike të një prej dispozitave të Kodit Penal si p.sh. neni 30/1 paragrafi i parë,
do të analizojmë që, si kohë e kryerjes së veprës penale do të konsiderohet koha e
ndërmarrjes së veprimeve apo mosveprimeve në caktimin e dënimit.
2. Përgjegjësia penale
Përgjegjësi penale mban personi që kupton rëndësinë e veprimeve ose mosveprimeve të
veta, pasojat që sjellin dhe rrezikshmërinë shoqërore të tyre, personi që ka vetëdijen e asaj që bën
dhe të asaj që kërkon të arrijë. Personi që nuk ka vetëdijen dhe vullnetin, quhet i paaftë mendërisht,
i papërgjegjshëm dhe nuk mban përgjegjësi penale. Tek personi i papërgjegjshëm mungon një nga
elementët thelbësorë të veprës penale, faji443, nulla poena sine culpa.
Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore, parashikohet në nenin 17 të Kodit Penal, sipas së
cilit: “Nuk ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së veprës penale vuante nga një
turbullim psikik apo neuropsikik, që ka prishur tërësisht eikulibrin mendor dhe për pasojë, nuk ka
qenë në gjendje të kontrollojë veprimet apo mosveprimet e tij dhe as të kuptojë se kryen vepër
penale”.
Personi që në kohën e kryerjes së veprës penale vuan nga ndonjë sëmundje psikike ose
neuropsikike, që ka ulur ekuilibrin e tij mendor është i përgjegjshëm, por kjo rrethanë mbahet
parasysh nga gjykata në caktimin e masës dhe llojit të dënimit444.
Nga ky përcaktim del qartë se një nga elementët përbërës së papërgjegjshmërisë është që, sëmundja
e personit (kryersit të veprës peale) të ketë ekzistuar në kohën e kryerjes së veprës penale. Kur ky
turbullim psikik ose neuropsikik ka prishur tërësisht eikulibrin mendor, pra personi që nuk i ka këto
aftësi, domethënë vetëdijen dhe vullnetin, quhet i paftë mendërisht, i papërgjegjshëm dhe ajo çka
ka rëndësi nuk mban përgjegjësi penale për veprat penale që ai mund të kryejë. Pra, tek personi i
papërgjegjshëm mungon një nga elementët thelbësorë të veprës penale, faji. Përgjegjshmëria është
një ndër elementet themelorë të fajit. Papërgjegjshmëria dhe koha janë dy koncepte të lidhura
domosdoshmërisht së bashku, të cilat të marra së bashku përcaktojnë zbatimin ose jo të parimit të
fajësisë. Për fajin është e parëndësishme gjendja e papërgjegjshmërisë para ose pas kryerjes së
443
444

Muçi, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, fq. 214.
Shefqet Muçi, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, 2006, fq. 146.
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veprës penale445, por ajo që ka rëndësi është vullneti i lirë i personit në momentin që kryen veprën
penale, në bazë të nenit 17 të Kodit Penal. Gjykimi për fajin është gjykim konkret, i përqendruar në
aftësinë e kryesit për faj në kohën e kryerjes së veprës dhe në lidhje me veprën penale konkrete. Kjo
duhet të interpretohet si kusht që vepra penale të paraqitet si pasojë e drejtpërdrejtë e sëmundjes
psikike, e çrregullimit apo zhvillimit të prapambetur.
Që kryerja e veprës penale në gjendje të papërgjegjshme të ketë rëndësi nevojitet
konstatimi i lidhjes shkak-pasojë ndërmjet gjendjes së tillë dhe veprës së kryer. Vetëm atëherë mund
të flasim për kryerje të veprës penale.
Neni 17 i Kodit Penal i cili i referohet kohës së kryerjes së veprës penale ka një kuptim të dyfishtë.
Ligjvënësi ka dashur t`i referohet jo vetëm veprës penale në tërësi por edhe veprimeve apo
mosveprime të cilat përbëjnë një vepër penale, duke i analizuar secilën më vete446. Në fakt,
papërgjegjshmëria duhet të analizohet për secilin “episod” apo “akt” të veprës penale duke iu
referuar kohës së kryer, për të konfirmuar që në disa veprime ekziston dhe për disa të tjera duhet
mohuar. Për shembull, në rastin e një subjekti, i cili kryen marrëdhënie seksuale me dhunë me të
rritura neni 102/a i Kodit Penal, dhe menjëherë pas kryerjes së marrëdhënieve duke mos i rezistuar
një impulsi kleptoman, i merr dhe bizhuteritë dhe sendet me vlerë, do të mbajë përgjegjësi penale
për marrëdhëniet seksuale me dhune me të rritura por jo për veprën penale të dytën, pasi për këtë
ai nuk arrin të kontrolloje dhe të kuptojë që po kryen ndonjë vepër penale.
Kjo mundësi përcaktimi e papërgjegjshmërisë rrjedh nga një parim i njohur në doktrinë si parimi i
ndarjes të zotësisë për të kuptuar dhe dëshiruar.
Në bazë të këtij parimi, zotësia për të kuptuar (momenti intelektual) dhe dëshiruar (momenti
volitiv) duhen të maten sipas një kohe të caktuar të rrjedhës kronologjike të veprimeve apo
mosveprimeve (episodeve, pjesë apo akteve): duke iu referuar kohës së kryer për secilin nga ato.
Akt, episod, apo pjesë dhe jo në kuptimin e ngushtë “vepër penale” duhet të analizohet
papërgjegjshmëria. Mungesa e përgjegjësisë penale duhet t`i referohet ndërhyrjes së një shkaku që
e përjashton në momentin që subjekti kryen aktin apo447episodin. Pra, papërgjegjshmëria duhen
pranuar në lidhje me kohën se kur është kryer pjesët e veprës penale, pasi ajo mund të ekzistojë për
një akt dhe të mungojë për një akt tjetër. Pra papërgjegjshmëria e autorit duhet të analizohet me
kohën e kryerjes së akteve dhe nuk ka asnjë rëndësi koha e ardhjes së pasojës.
Kjo analizë nuk sjell ndonjë veçori për vepra penale që kryen aty për aty, ku veprimi dhe pasoja
koincidojnë me njëra tjetrën. Por problemi qëndron në përcaktimin e momentit, për të matur
papërgjegjshmërinë në ato sjellje të subjektit që zgjasin në kohë.
Për shembull, në veprat penale të qëndrueshme ka përgjegjësi penale personi që gjatë konsumimit
të veprës penale ka pasur vullnetin e lirë; në veprat penale vazhduese mund të ndodhë qe personi ka
qenë i aftë mendërisht në veprimet e para të kryerjes së veprës penale dhe jo në të tjerat, apo e
anasjelltë. Ai do të mbajë përgjegjësi vetëm për ato akte që ka qenë i përgjegjshëm; në veprat
penale të kryera me mosveprim, përgjegjshmëria duhet të ekzistojë në momentin e kalimit të afatit
kohor për të kyer veprimin e detyruar me ligj.
Sipas Kodit Penal neni 17/2 personi i cili kryen veprën penale nga një turbullim psikik apo
neuropsikik dallon nga paragrafi i dytë pasi ai mban përgjegjësi penale. Ulja e eikulibrit të këtë rast
eshtë pjesshme dhe jo tërësorë, kështu që përgjegjshmëria është e zvogëluar dhe nuk e përjashton
përgjegjësinë penale. Personat që kryejnë veprën penale në këtë gjendje do të konsiderohen të
përgjegjshëm, por për shkak se kjo përgjegjshmëri është e vogël, do të dënohen më lehtë.

445Kambovski

Vllado, E drejta penale. Pjesa e përgjithshme, Furkan, 2010, fq. 260
Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale, 2004, fq 224.
447Kambovski Vllado, E drejta penale. Pjesa e përgjithshme, Furkan, 2010, fq. 260.
6 Tagliarini, I delitti aggravati dall`evento, Padova, 1979, fq 28.
7 Romano-Grasso, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2005, fq 224. Elezi, Kaçupi, Haxhia,
446
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Siç thamë edhe më lart, përgjegjshmëria e zvogëluar duhet të përcaktohet edhe sipas kohës së
kryerjes së veprës penale, ngaqë edhe në këtë rast vlen të thuhet që, para apo pas kryerjes së veprës
penale, është e parëndësishme për veprën penale.
3. Action libera in causa
Parimi që përmbahet në nenin 17 paragrafi i dyte të Kodit Penal nuk aplikohet apo
përjashtohet në rastet e nenit 18 paragrafi i tretë të Kodit Penal të kryerjes së veprës penale në
gjendje të dehur apo siç njihet në doktrinë me action libera in causa me paramendim (veprimi i lirë
në vendim e jo në kryerje).
Ky paragraf parashikon dehjen e bërë me paramendim për të kryer veprën penale, duke aplikuar të
njëjtat rregulla edhe kur dehja është bërë nën efektin e narkotikëve apo simulantëve të tjerë, neni
18/4. Ky përjashtim shprehet në rastet kur vetë personi e sjell veten në gjendje të papërgjegjshme
dhe në atë gjendje kryen vepër penale.
Neni 18/3 është një rast i veçantë i veprimit të kryer sipas një gjendje të programuar me dashje ku
personi dënohet dhe mbahet parasysh nga gjykata në caktimin e masës dhe llojit të dënimit si më
rënduese edhe pse e ka kryer veprën penale në gjendje papërgjegjshmërie, pasi ai vetë me vullnet të
lirë ka krijuar këtë gjendje me qëllim për të kryer veprën penale448.
Lidhur me institutin e actions libera in causa, në mënyrë figurative mund të thuhet se këtu bëhet
fjalë për situatat kur personi e përdor veten si mjet për të kryer veprën penale në gjëndje të
papërgjegjshme pjesërisht. Në dehjen me paramendim mund të ndodhë kur një person në gjëndje
normale nuk ka kurajo që të kryejë veprën penale të vrasjes, dhe për të evituar frikën konsumon
alkool dhe në gjendje të dehur e kryen këtë vepër.
Duke ndjekur analizën tonë të këtij instituti me kohën e kryerjes së veprës penale, mund të themi që
qëllimi i institutit të actions libera in causa, është që të pengojë keqpërdorimin e parimit se, mund të
konsiderohet penalisht i përgjegjshëm personi i cili në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë i
përgjegjshëm. Përndryshe, po të mos njihej instituti actions libera in causa, nuk do të ishte e mundur
të dënohen personat që me vetëdije, me qëllim e sjellin veten në gjendje të papërgjegjshme dhe në
këtë gjëndje kryejnë veprën penale.
Aplikimi i institutit të actions libera in causa me paramendim kërkon përmbushjen e disa
kushteve si;
1) në kohën kur sjell veten në gjendje papërgjegjshmërie personi të jetë i vetëdijshëm; 2) që personi
me dashje vihet në këtë gjendje para kohës së kryerjes së veprës penale; 3) që veprën penale ta ketë
kryer me dashje.
Nëse janë përmbushur këto kushte dhe personi kryen veprën penale, atëherë nuk kemi shmangie
nga parimi se personi konsiderohet penalisht i përgjegjshëm vetëm nëse në kohën e kryerjes së
veprës penale ka qenë në gjendje ta kuptojë rëndësinë e veprës dhe t`i kontrollojë sjelljet e veta.
Përgjegjshmëria duhet të ekzistojë në kohën kur personi duke konsumuar alkool, drogë apo në
ndonjë mënyrë tjetër e sjell veten në gjendje të papërgjegjshme.
Në këtë rast ligjvënësi ka paraqitur një mospërputhje kohore midis veprimit dhe përgjegjshmërisë
duke spostuar para në kohë momentin për të cilën duhet të ekzistojë përgjegjshmëria në raport me
momentin që kryhet e vepra penale duke thyer rregullin e përputhjes së nevojshme kohore të
përgjegjshmërisë dhe kryerjes se veprimit apo mosveprimit, pasi shume autorë mendojnë që kryerja
e veprës penale fillon që në momentin e krijimit të papërgjegjshmërisë449. Sipas këtij mendimi, fillimi
i ekzekutimit të veprës penale përkon me momentin në të cilën subjekti vullnetarisht dhe me
448Fiandaca-Musco,

Diritto penale, Parte Generale, 2005, fq. 304.
Mantovanin, në Diritto penale, Parte generale, Padova, 1986, fq. 477, kemi të bëjmë me ekzekutim të veprës penale,
që në momentin kur subjekti ka vendosur i lirë një sjellje, që i ka shkaktuar atij një ulje të eikulibrit mendor nga i cili vijnë
dhe pasojat. Këto pasoja vijnë nga një sjellje e vullnetshme e mëparshme e tij, për të cilën subjekti është transformuar në
një mjet për të kryer veprën penale.
449Për
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paramendim krijon gjendjen e dehjes dhe vlerësimi i qëndrimit psiqik duhet të bëhet në lidhje me
këtë moment.
Një mendim tjeter konsideron që qëndrimi psikik i personit duhet të vlerësohet në momentin e
kryerjes së veprës penale.
Pavarësisht këtyre mendimeve të ndryshme ajo që vlen të theksohet është së gjendja e
dehjes me paramendim duhet të vlerësohet përkrah asaj të kryerjes së veprës penale, për të
verifikuar ekzis Ligji penal e klasifikon dehjen në dehje të rastit dhe në dehje me paramendim, duke
mbajtur qëndrime të ndryshme në zbatimin e ligjit në secilën formë të saj. Kryerja e veprës penale
në gjendjen e dehjes së rastit konsiderohet rrethanë lehtësuese në caktimin e dënimit dhe analiza e
saj nuk është e nevojshme pasi ajo në vetvete mund të justifikohet edhe me aplikimin e nenit 17
paragrafi i dyte, kurse kryerja e veprës në gjendjen e dehjes me paramendim për kryerjen e saj do të
konsiderohet rrethanë rënduese duke krijuar përjashtimin nga aplikimi i nenit 17/2 të Kodit Penal.
Siç e thamë dhe më lart, nëse kryerja e veprës penale bëhet me dehje me paramendim do të
aplikohen parimet e përgjithshme në të cilat mbështetet përgjegjësia penale Kështu nëse i
referohemi institutit të gabimit, kur personi kryen ato që nuk është ajo çfarë ai ka programuar, do të
aplikohen rregullat e gabimit në objekt dhe në lidhje shkakësore.
Shkaktimi i dehjes e cila sjell dhe çrregullime të eikulibrit mendor dhe ulje të tij është një nocion i
ndryshëm dhe i dallueshëm nga kryerja e mëtejshme e veprës penale450.
4. Mosha e subjektit të veprës penale
Element tjetër i rëndësishëm që duhet të ekzistojë në kohën e kryerjes së veprës penale atë
të parashikuar nga neni 12 i Kodit Penal në lidhje me moshën për përgjegjësi penale është edhe
mosha e subjektit të veprës penale. Në këtë rast elementi kohë shfaqet edhe në një kuptim tjetër:
domethënë si masë. I referohemi rastit të përgjegjësisë penale nenit 12 të Kodit Penal, i cili kërkon
që në kohën e kryerjes së një krimi i mituri të ketë mbushur moshën 14 vjeç dhe në kohën e një
kundravajtje të këtë mbushur moshën 16 vjeç. Kështu që nga kjo dispozitë kuptojmë që mbushja e
moshës për përgjegjësi penale lidhet me kohën e kryerjes së krimit ose të kundravajtjes penale dhe
jo me moshën e fillimit të procedimit penal apo gjykimit të çështjes. Kjo ka rëndësi jo vetëm për
marrjen e personit në përgjegjësi penale, por edhe për caktimin e dënimit ndaj tij, sepse i mituri që
nuk ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeç në kohën e kryerjes së veprës penale, nuk mund të
dënohet më shumë se gjysma e dënimit të parashikuar nga ligji për veprën penale të kryer, në bazë
të nenit 12 të Kodit Penal.
Në llogaritjen e moshës do të merren parasysh edhe ora në të cilën subjekti ka lindur, e provuar kjo
nga regjistrat e gjendjes civile, nga certifikata e lindjes dhe certifikata e asistencës së lindjes, të cilat
formojnë një provë të plotë. Kështu nëse vepra penale kryhet ditën e ditëlindjes së mbushjes së
tetëmbëdhjetë vjeç por para orës së lindjes, vepra penale akoma nuk është kryer nga një madhor451.
Kodi Penal nuk përmban asnjë dispozitë për llogaritjen e kohës se moshës apo kohës së dënimeve siç
ndodh në kodet e vendeve të tjera siç është p.sh Kodi Italian i cili parashikon ne nenin 14 dhe 134 të
Kodit Penal. Neni 14 e përcakton llogaritjen e fillimit të afatit kohor të çdo pasoje juridike, sipas
kalendarit të zakonshëm dhe neni 134 në llogaritjen e dënimeve me burgim merret parasysh dita,
muaji dhe viti pa pasur parasysh ndarjen e orëve të ditës452.
5. Koha e kryerjes së vepres penale dhe lidhja kauzale midis tyre
450

As Kodi Penal shqiptar dhe as Kodi i Procedurës Penale nuk përmban asnjë dispozitë për llogaritjen e kohës se moshës
apo kohës së dënimeve siç ndodh në kodet e vendeve të tjera siç është p.sh Kodi Italian i cili parashikon ne nenin 14 dhe
134 të Kodit Penal. Neni 14 e përcakton llogaritjen e fillimit të afatit kohor të çdo pasoje juridike, sipas kalendarit të
zakonshëm dhe neni 134 në llogaritjen e dënimeve me burgim merret parasysh dita, muaji dhe viti pa pasur parasysh
ndarjen e orëve të ditës. tencën e përqasjes se gjendjes së krijuar me paramendim dhe veprës penale të kryer.
451Shefqet Muçi, E drejta penale, Pjesa e Përgjithshme, 2006, fq. 148.
452Romano, Commentario sistematico al codice penale, 2004, fq 28.
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Koha e kryerjes së veprës penale ka një lidhje mjaft të ngushtë dhe me një element të
domosdoshëm të anës objektive, me lidhjen shkakësore pasi shkaku dhe pasoja janë gjithmonë një
prius dhe një posterius, në ritmin e kohës.
Çdo arsyetim mbi lidhjen shkakësore gjen rrënjët e saj në kohën që ka kaluar dhe që kanë ardhur
pasojat453. Pranimi i lidhjes shkakësore respekton një garanci të parimit të fajësisë, që shpreh
ndalimin e marrjes në përgjegjësi penale për një vepër që është kryer nga një person tjetër, pasi
përgjegjësia penale është personale dhe subjekti duhet të ngarkohet me përgjegjësi penale vetëm
për pasoja që janë rezultat i veprimit të tij.
Sipas këtij formulimi shohim lidhjen që duhet të ketë pasoja me veprimin e kryer dhe
elementi kohë454. Në radhë të parë, meqenëse lidhja shkakësore zhvillohet në një kohë dhe hapësirë
të caktuar, studiohen ato shkaqe që janë vënë në lëvizje para se të vinte pasoja e veprës penale.
Shkaku i paraprin kurdoherë pasojës, por, sigurisht jo çdo shkak që i paraprin mund të jetë
vendimtar, i domosdoshëm për ardhjen e pasojës. Në çdo rast pranohet vetëm shkaku që ka
paraprirë dhe ka përcaktuar ardhjen e pasojës, pavarësisht nga pozicioni kohor që zë në zinxhirin e
lidhjes shkakësore. Që një veprim të jetë i lidhur me pasojën që ka ardhur pas një kohe të caktuar,
duhet që të ketë një lidhje shkakësore të tillë që pasoja të ketë ardhur pikërisht prej atij veprimi.
Elementi kohë këtu duket pikërisht në kohën në të cilën vjen pasoja që do të lidhet me veprimin e
kryer. Edhe nëse një veprim nuk shtrihet në kohë por ka ndodhur dhe ka përfunduar në një moment
të caktuar dhe pasoja ka ardhur në një moment tjetër të mëvonshëm, përsëri ekziston një lidhje
midis veprimit dhe pasojës dhe kjo çon në lindjen e përgjegjësisë penale për personin që ka kryer
veprimin e caktuar.
Por, zhvillimi normal i lidhjes shkakësore mund të ndërpritet nga veprime ose mosveprime
që ndryshojnë rrjedhën normale të ngjarjes. Raste të tilla mund të ndodhin në persona të shtruar në
spital për mjekim nga plagosje, por që u shkaktohet vdekja nga dhënia e një terapie tjetër të
kundërt, me atë që ka këshilluar mjeku. Në rastin konkret lidhja shkakësore midis veprimit të
mëparshëm të plagosjes së lehtë, dhe pasojës, vdekjes së viktimës, është ndërprerë nga veprimi
tjetër, dhënia e terapisë, prandaj ai që ka plagosur personin do të përgjigjet vetëm për plagosje.
Edhe në ato raste kur personi i shtruar në spital vdes për shkak se i pushoi zemra, apo nga helmimi
apo asfiksia për shkak të rënies së zjarrit në repart, kuptohet se lidhja shkakësore është ndërprerë
dhe personi që ka shkaktuar plagosjen do të përgjigjet vetëm për plagosje, por jo për vdekjen e
personit.Pra, kemi raste kur kemi një ndërhyrje në lidhjen shkakësore midis veprimit të kryer dhe
pasojës së ardhur duke bërë që pasoja të mos jetë rezultat i veprimit të kryer që në fillim por i një
veprimi tjetër që ka ndodhur në një kohë të mëvonshme.

6.Përfundime
Kuptimi i elementit kohë merr një dimension shumë domethënës në lidhje me çdo
sjellje të njeriut; sigurisht që ky punim dhe qëndrimi i çdo juristi ndaj kuptimit të kohës nuk
është filozofik dhe nuk ka të bëjë më problematikën e një definicioni të vetëm ndaj tij. Ajo
që ne na intereson janë dhënia e disa nocioneve mbi të, që do të na shërbejnë për thellimin
e këtij punimi, pasi vepra penale dhe pasojat e saj ndodhin në kohë. Në brendësinë e
legjislacionit pozitiv, koha eshtë caktuar me ligj si pjesë përbërëse të shume instituteve të
rëndësishëm dhe është objekt i interpretimit të normave juridike të ndryshme. Për të
përcaktuar se çfarë është koha e veprës penale duhet të jepen edhe disa nocione mbi
453Sipas

nenit 13 te Kodit Penal thuhet se: “Askush nuk ka përgjegjësi penale kur midis veprimit ose mosveprimit të tij dhe
pasojave apo mundësisë së ardhjes së pasojave, mungon lidhja shkakësore.
454Elezi, Kaçupi, Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, 2009, fq. 104.
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elementin kohë. Një nga këto nocione, nocioni i kohës mendore të njeriut, e përcakton
kohën si diçka që mund të matet, si një realitet i vazhdueshëm, që ecën në mënyrë të
pandërprerë, në një dimension objektiv të saj, e cila na lejon të caktojmë kohëzgjatjen e
fakteve dhe ngjarjeve natyrore. Ajo ecën drejt dhe më një drejtim në kuptimin e të
pakthyeshmes dhe ndahet në tre kategori: e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja. Në kuptimin
juridik koha mund të ndahet në disa kategori por që më të rëndësishmet janë koha
objektive dhe koha historike. Koha objektive apo siç quhet ndryshe koha fizike apo natyrale
është një kohë bosh apo abstrakte, e cila matet në mënyrë të tillë duke mos marrë parasysh
se çfarë ndodh brenda saj. Ajo është e njëllojtë për një fëmijë, të moshuar, të ri, etj. Disa
autorë kanë tentuar që të japin një definicion të saktë të kohës në kuptimin juridik por
rezultatet kanë qenë zhgënjyese. Sipas tyre koha juridike do të ishte një kohë historike por
relativisht afër edhe me kohën natyrale. Ajo do të ishte ndërmjetëse mes normës juridike
dhe pasojave juridike si element përbërës i veprave penale. Por meqenëse, realisht në
legjislacionin pozitiv nuk ka një parashikim ligjor të njëjtë për elementin kohë rezulton e
vështirë për të mos thënë e pamundur që të japësh një definicion të vetëm të kohës në
kuptimin juridik. Nga ana tjetër rëndësia e kohës në figura të veçanta të veprave penale
është e ndryshme: e vetmja rrethanë e përbashkët është fakti që, realizimi i pasojave të
parashikuara nga ligji varet nga kalimi i kohës ose kryerjen e një veprimi në një moment të
caktuar historik. Por kjo rrethanë nuk është e përshtatshme për të krijuar një nocion të
vetëm në figura të ndryshme të veprave penale. Një dallim tjetër që paraqet një lloj interesi
të veçantë, në lidhje me objektin e këtij punimi, i jepet përcaktimit konkret të kohës, në
lidhje me pasojat juridike që i përkasin asaj, është edhe koha e vazhdueshme (tempus
continuum) dhe koha e nevojshme (tempus utile). Në rastin e kohës së vazhdueshme kalimi i
kohës do të merret si një i vetëm, pa marrë në konsideratë asnjë ndërprerje kohore. Në
rastin e kohës së nevojshme kalimi i kohës kushtëzohet në momentin fillestar ose dhe në
vazhdimin e zhvillimit të mëtejshëm, nga situatë apo ngjarje të natyrave nga më të
ndryshme. Ajo mund të ndërpritet disa herë duke mos kaluar në mënyrë të vazhdueshme.
Koha e nevojshme mund të jetë ratione initi (mënyrë fillimi), për të cilën ajo është e
kushtëzuar vetëm me përcaktimin e momentit të fillimit të një situate juridike si p.sh
parashkrimi në të drejtën civile fillon të ecë nga dita kur mund të mbrohet një e drejtë; apo
ratione cursus (mënyrë pezullimi) në rastin kur mbas kalimit të kohës ka situate që
përcaktojë pezullimin e kalimit të saj, p.sh rastet te pezullimit të parashkrimit në të drejtën
civile. I nevojshëm është të bëhet edhe dallimi mes “kohës” dhe “afatit”. Koha mund të
merret parasysh si një periudhë që rrjedh nga dy momente ose si një moment në të cilin një
situatë e caktuar lind, zhvillohet apo pushon. Në këtë kuptim mund të bëjmë një dallim
midis nocionit të “kohës” dhe “afatit” duke e konsideruar si një moment nga i cili lind (afat i
fillimit) apo pushon (afati i mbarimit) të një pasoje juridike. Me fjalë të tjera definicioni i
afatit përmbahet në nocionin e gjerë të kohës. Koha për të drejtën është një element
rregullues i ngjarjeve sipas një vazhdimësie lineare nga fillimi e në vazhdim mund ta
konceptojmë atë thjesht si një element që i jep një kuptim juridik të rëndësishëm aplikimit
të normave juridike, që i referohen asaj.
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Integrimi evropian i Ballkanit perëndimor mësime nga anëtarësimet e mëparshme
Dr. Joana Kosho
Universiteti ‘A. Moisiu’,Durrës, Shqipëri,joanakosho@gmail.com
Abstrakt
Integrimi evropian për më shumë se dy dekada, ka qenë dhe mbetet një nga interesat më të
mëdhenj kombëtarë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Anëtarësimi në Union, përafrimi i
legjislacionit evropian, respektimi i vlerave evropiane dhe i të drejtave të njeriut, është për këto vende
më shumë sesa një kusht për anëtarësim, por bazat për ndërtimin e një shteti demokratik, sundimin e
ligjit, bashkëpunim rajonal dhe prosperitet ekonomik. Anëtarësimet e mëparshme të vitit 2007, si dhe
anëtarësimi i Kroacisë në 2013-ën, janë një hartë e vlefshme për vendet kandidate për BE. Këto vende
kanë hedhur hapa të qëndrueshëm, edhe pse herë pas here të vonuara drejt realizimit të projektit
evropian. Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, ishte gurëshënuesi themelor që
përcaktoi rrugëtimin e pakthyeshëm të europeanizimit. Ky punim paraqet progresin e vendeve të
Ballkanit Perëndimor pas nënshkrimit të MSA-së dhe përmes një analize krahasuese përcakton
mësimet e marra nga anëtarësimet e mëparshme.
Fjalë kyçe: Ballkani Perëndimor, integrimi evropian, negociatat për anëtarësim, mësime.

Hyrje
Historia e gadishullit, që në fillesat e saj e deri në ditët tona, është e ngjizur me
përpjekjet e kombeve të tij, për emancipim nacional, shkatërrim të zgjedhës së huaj,
themelim të shteteve të pavarura, realizim të të drejtave të minoriteteve dhe shmangie të
gjithë gabimeve e padrejtësive të bëra në të kaluarën.455 Në anën tjetër, Bashkimi Evropian
ka si qëllim dhe si politikë, zgjerimin e herë pas hershëm të kufijve të tij. Në parim, çdo shtet
që respekton vlerat e demokracisë, të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe sundimin
e ligjit, mund të aplikojë për statusin e shtetit kandidat për anëtarësim në BE. Gjatë rrugës
së vështirë të integrimit, vendet kandidate kanë nënshkruar Marrëveshjet e Asociimit e të
Partneriteteve, përmes të cilave marrin ndihmë financiare dhe teknike; përparimet e tyre
monitorohen nga afër dhe gjithçka bëhet me qëllimin për një mbajtur një marrëdhënie më
të ngushtë mes vendeve kandidate për anëtarësim dhe Unionit. Vendet kandidate dhe
potencialisht të tilla të Ballkanit Perëndimor, kanë hedhur hapat e tyre të sigurtë drejt
anëtarësimit evropian. Megjithatë, klima e brendshme politike, mosmarrëveshjet rajonale
dhe vështirësitë ekonomike, kanë bërë që shpesh herë rrugëtimi i tyre të ngadalësohet.
Ndaj, është e rëndësishme dhe e dobishme të analizojmë dhe të marrim si shembull
anëtarësimet e mëparshme, për të evituar përsëritjet e gabimeve dhe për të përshtatur
strategjitë e suksesshme.
1. Hapat e vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt BE-së
Punimet e Këshillit të Selanikut, në vitin 2003, përfunduan me vendimin që shtetet e
Ballkanit Perëndimor - Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kroacia, Ish-Republika Jugosllave e
Maqedonisë, Serbia, Mali i Zi dhe Kosova (ashtu siç është përcaktuar në Rezolutën 1244 e Këshillit të
Sigurimit të OKB-së, miratuar në vitin 1999) - do të përfitojnë nga partneriteti evropian, për një
455

Tafili (Hyskaj), Eva. Nacionalizmi në Ballkanin Postkomunist, Tiranë, 2003, fq. 9.

499

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

integrim më të zgjeruar në BE. Kështu, u hap perspektiva evropiane për rajonin që ka qenë i njohur
në shekuj si "fuçi baruti" e Evropës. Që atëherë, shtetet e Ballkanit Perëndimor (vendet kandidate
dhe potencialisht kandidate për anëtarësim) kanë regjistruar arritje të ndryshme në rrugën e tyre të
integrimit evropian.
Shqipëria
Intensifikimi i marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe BE-së, veçanërisht me zbatimin e
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) dhe qasjes tek Instrumentet e Para-anëtarësimit (IPA),
nënkupton përshtatjen e strukturave administrative ekzistuese dhe ngritjen e institucioneve të reja.
Ndërsa Shqipëria ecën drejt hapjes së negociatave për anëtarësim – një rrugë e gjatë dhe e jo e lehtë
shtrihet që nga vitet `90, kur vendi rindërtoi marrëdhëniet me Evropën. Në 28 prill 2009, Shqipëria
aplikoi zyrtarisht për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Pas përgjigjeve të pyetësorit të BE-së për
gatishmërinë e vendit për të hapur negociatat e pranimit, në dhjetor 2010, Komisioni dorëzoi një
opinion mbi aplikimin, pa aprovuar dhënien e statusit të vendit kandidat, por duke përcaktuar 12
prioritete kyçe për plotësim. Këto pika pothuajse ekskluzivisht kishin të bënin me kriteret politike, ku
përmirësimi i jetës parlamentare, lufta kundër korrupsionit, drejtësia, reforma e administratës
publike dhe respektimi i të drejtave themelore dhe civile, ishin kriteret më të rëndësishme.
Sot, Shqipëria ka përmbushur shumicën e prioriteteve të përmendura më lart dhe pesë të
mbetura janë në proces. Si pasojë, Shqipërisë i është dhënë statusi i vendit kandidat në qershor të
vitit 2014. Konkluzionet e Këshillit të qershorit 2014 nuk dhanë dritën jeshile hapjes së negociatave.
Komisioni ka rekomanduar përpjekje të vazhdueshme për të siguruar një zbatim të qëndrueshëm, të
plotë dhe gjithëpërfshirës të reformës së administratës publike dhe gjyqësorit, luftën kundër krimit
të organizuar dhe korrupsionit, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe politikat e anti-diskriminimit,
duke përfshirë çështjen e minoriteteve dhe trajtimin e barabartë të tyre, si dhe zbatimin e të
drejtave të pronësisë. Rruga për monitorimin e progresit në fushat e mësipërme është mundësuar
nga Dialogu i Nivelit të Lartë midis BE-së dhe Shqipërisë, një instrument i lançuar në dhjetor 2013
dhe i zhvilluar përmes takimeve të rregullta. Dialogu i Nivelit të Lartë u ngrit për të ndihmuar
Shqipërinë që të kryejë reformat e mbetura për të marrë aprovimin e çeljes së negociatave.
Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë
Marrëdhëniet e plota diplomatike ndërmjet FYROM dhe BE-së u vendosën në dhjetor të vitit
1995, ndërsa Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit u nënshkrua në prill të vitit 2001. Në Samitin e
Brukselit më 17 dhjetor 2005, Këshilli Evropian vendosi që Republikës së Maqedonisë t'i jepet statusi
i kandidatit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Më 30 nëntor 2009, Këshilli i Evropës vendosi të
liberalizojë vizat për qytetarët e Republikës së Maqedonisë, duke filluar nga 19 dhjetori 2009.456 Një
nga sfidat e këtij shteti është çështja e pakicave, si dhe marrëdhëniet me fqinjët, kryesisht me
Greqinë. Probleme të mprehta në Maqedoni, kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndëretnike mes
maqedonasve dhe shqiptarëve, kur këta të fundit, duhet të gëzojnë një sërë të drejtash, që janë
pasqyruar dhe në marrëveshjen e Ohrit. Nga ana tjetër, lidhur me fqinjët e saj, konflikti me Greqinë
përsa i përket emrit të Maqedonisë, përbën një shembull për mënyrën me të cilën konfliktet e vjetra
mund të vonojnë rrugën e një shteti drejt BE-së.
Këshilli nuk ka marrë në konsideratë rekomandimet e Komisionit për hapjen e negociatave
me FYROM, ndaj ende nuk ka nisur ky proces. Në të njëjtën kohë, dështimi i qeverisë për të
zgjidhur kënaqshëm një numër çështjesh kyçe, ka dëmtuar qëndrueshmërinë e reformave.457 Për
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Republic of Macedonia on the way to the EU, e vlefshme në:
< http://www.sobranie.mk/en/default-en.asp?ItemID=E51D1627D9969249AABFF136D8EFB38A>
457 European Commission, ‘Enlargement Strategy and Main Challenges 2014’. Conclusions and recommendations on the
former Yugoslav Republic of Macedonia; e vlefshme në:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedoniaprogress-report_en.pdf; (e aksesuar më 14 nëntor 2014).
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gjashtë vitet e fundit, Shtetet Anëtare të BE-së e kanë injoruar kërkesën e Komisionit për të nisur
procesin e negociatave me Shkupin.458 Mbi të gjitha, mosmarrëveshja me Greqinë për emrin, është
kthyer në gurkyçin e hapjes së negociatave me BE-në.
Në Progres-Raportin 2015, Komisioni vlerësoi aftësinë e Maqedonisë për të marrë përsipër
detyrimet e anëtarësimit dhe nivelin relativisht të mirë të përafrimit me acquis-in. Sipas Komisionit,
në shumicën e fushave, vendi është i përgatitur në mënyrë të moderuar, por pëpjekje të mëtejshme
janë të domosdoshme.459
Kosova
Për më shumë se një dekadë, pas luftës së vitit 1999, armiqësia ndërmjet Beogradit dhe
autoriteteve të Prishtinës ka mbajtur peng perspektivën evropiane të Kosovës. Por një marrëveshje
historike Serbi-Kosovë, e ndërmjetësuar nga BE më 19 prill 2013, pas shumë negociatash të
mundimshme, hapi rrugën për Serbinë dhe Kosovën drejt anëtarësimit në BE.460 Më 28 tetor 2013,
Kosova filloi zyrtarisht negociatat me Bashkimin Evropian për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit
(MSA). Ky hap shënoi një fazë të re në marrëdhëniet e Kosovës me BE-në, në procesin e integrimit.
Më 27 tetor 2015, BE-ja nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizimit-Asociimit me Kosovën. Ky
ishte një moment historik në rrugën e Kosovës drejt BE-së. MSA-ja përbën marrëdhënien e parë
kontraktuale ndërmjet BE-së dhe Kosovës. Ajo përfundon hartën e MSA-së me të gjitha vendet e
Ballkanit Perëndimor. MSA-ja siguron një kornizë gjithëpërfshirëse për dialog më të ngushtë politik
dhe marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Kosovës dhe BE-së, duke përfshirë hapjen e tregjeve të BEsë për produktet e Kosovës. Kosova ka demonstruar përkushtimin e saj për normalizimin e
marrëdhënieve me Serbinë, duke arritur një numër marrëveshjesh të rëndësishme në gusht 2015.
Në progres-raportin e vitit 2015, u theksua se Qeveria e Kosovës është angazhuar për të përmbushur
të gjitha kërkesat për liberalizimin e vizave.461
Mali i Zi
Mali i Zi nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim - Asociimit në vitin 2007 dhe ka aplikuar për
anëtarësim në dhjetor 2008. Më 29 qershor 2012, Këshilli Evropian miratoi vendimin, bazuar në një
raport të Komisionit, për të hapur negociatat e pranimit me Malin e Zi. Hapja e negociatave për
anëtarësim pasqyroi përparimin e mëtejshëm të Malit të Zi në reformat kyçe. Raportet e Komisionit
tregojnë se Mali i Zi i ka plotësuar mjaftueshëm kriteret politike. Gjithashtu, Mali i Zi ka vazhduar të
luajë një rol konstruktiv në rajon, duke respektuar angazhimet e tij ndërkombëtare.462
Në konkluzionet e Progres-Raportit të vitit 2014, Komisioni ka vlerësuar hapat e sigurtë dhe
cilësorë që ka hedhur Mali i zi përsa i përket negociatave të pranimit. Ekzaminimi analitik (screening)
i acquis-it të BE-së ka përfunduar në maj 2014. Fillimisht u hapën bisedimet për kapitujt 23 –
Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore të Njeriut dhe 24 – Drejtësia, Liria dhe Siguria. Bazuar në planet
e veprimit të miratuara nga Mali i Zi, BE-ja ka themeluar një set të plotë me 84 standarde të
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Balkans in Europe Policy Advisory Group. The Unfulfilled Promise: Completing the Balkan Enlargement. Policy Paper,
Center for Southeast European Studies, May 2014, fq 9.
459 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MACEDONIA, Report 2015, Brussels, 10.11.2015; e vlefshme në:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_maced
onia.pdf
460 BBC News Europe. EU enlargement: The next seven. 1 July 2013: e vlefshme në: http://www.bbc.co.uk/news/worldeurope-11283616
461 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, KOSOVO, 2015 REPORT, Brussels,
10.11.2015; e vlefshme në:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_kosovo.pdf
462 Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013, e vlefshme në:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0600:FIN:EN:PDF
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përkohshme për kapitujt 23 dhe 24. Këto standarde japin udhëzime të qarta për reformat e
ardhshme.463
Progres-Raporti i vitit 2015 theksoi se Mali i Zi ka bërë përparim të konsiderueshëm për të
përmbushur kriteret e hapjes së kapitujve pë Bujqësinë dhe zhvillimin rural, kapitullin e Energjisë,
Punësimit dhe politikës sociale, si dhe të politikës rajonale dhe përgatitjes për instrumentet
strukturore. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet tani përmbushjes së kritereve të hapjes së
kapitujve mbi politikën e konkurrencës dhe mjedisit e ndryshimeve klimatike, të cilat janë sfiduese
për Malin e Zi.464
Serbia
Serbia e nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim – Asociimit në vitin 2008. Ratifikimi i kësaj
marrëveshje u kushtëzua nga shkalla e bashkëpunimit të Serbisë me Gjykatën Ndërkombëtare të
Krimeve për ish-Jugosllavinë. Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit midis BE-së dhe Serbisë që u
ratifikua nga Komisioni Evropian më 12 tetor 2011, shënoi një pikë të rëndësishme si përsa i përket
evropianizimit, ashtu dhe shpërhapjes së politikave në të gjithë Evropën. Lidhur me marrëdhëniet
direkte Serbi-BE, Parlamenti Evropian bëri disa kërkesa specifike mbi migracionin. Edhe pse qytetarët
serbë kanë qenë në gjendje të udhëtojnë pa viza në të gjithë zonën Shengen, BE-ja kërkon që Serbia
të sigurojë "masa të përshtatshme dhe ... përpjekje të plota ... për të kufizuar mundësitë për abuzim
me regjimin e vizave" dhe "riintegrimin e suksesshëm” të të kthyerve.465
Liderët e BE-së i dhanë Serbisë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në samitin e
Brukselit, në mars 2012. Komisioni i bëri thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të përmirësonin
marrëdhëniet e tyre, në mënyrë që secili të mund të vazhdojë në shtegun e tij përkatës për në BE pa
penguar njëri-tjetrin. Një rezolutë e OKB-së në shtator të vitit 2010, në të cilën Serbia hoqi dorë nga
kërkesa e saj për të rihapur negociatat mbi statusin e Kosovës, sinjalizoi gatishmërinë e Beogradit
për kompromis. Në qershor 2013 BE-ja vendosi që negociatat me Serbinë do të shkonin përpara, pasi
Beogradi realizoi një marrëveshje historike me Kosovën, duke lejuar normalizimin e
marrëdhënieve.466
Në dhjetor 2013, Shtetet Anëtare të BE-së miratuan hapjen e bisedimeve të pranimit me
Serbinë dhe sesioni i parë i negociatave u zhvillua në fund të janarit 2014. Duke vepruar kështu, BEja vuri në dukje se "Serbia ka arritur shkallën e nevojshme të përputhshmërisë me kriteret e
anëtarësimit dhe sidomos prioriteti kyç i ndërmarrjes së hapave drejt një përmirësimi të dukshëm
dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve me Kosovën”.467 BE-ja i kërkoi gjithashtu Serbisë që të
vazhdojë përpjekjet e saj drejt përmirësimit të sundimit të ligjit, reformimin e gjyqësorit, luftën
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe lirive të
mediave, si dhe përmirësimin e mjedisit të saj të biznesit. 468 Në kuadër të negociatave për
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European Commission, ‘Enlargement Strategy and Main Challenges 2014’. Conclusions and recommendations on
Montenegro; e vlefshme në:
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(aksesuar
më 20 nëntor 2014).
464 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, MONTENEGRO, 2015 REPORT, Brussels,
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465 European Parliament. 2011. “A Step Forward for Serbia's Relations with the EU”. e vlefshme në:
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(aksesuar më 22 nëntor 2014).
468 Archick,
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anëtarësim, shqyrtimi analitik i acquis-it të BE-së, ka përfunduar me sukses në mars 2015. Deri më
tani, 14 raporte të shqyrtimit janë paraqitur në Këshill. Planet e veprimit për kapitujt 23 dhe 24 kanë
përfunduar, me përpilimin e një axhende gjithëpërfshirëse të reformës në fushën e sundimit të
ligjit.469
Bosnje-Hercegovina
Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës, Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit u nënshkrua në vitin
2005. Ky shtet vazhdon të jetë tepër i ndarë etnikisht, i paqëndrueshëm në këndvështrimin
ekonomik dhe politik, si dhe nuk ka zhvilluar akoma aftësinë për vet-qeverisje. Elementët kushtetues
të përcaktuar në Marrëveshjen e Paqes të Dejtonit dhe reformat e kërkuara nga BE-ja nuk kanë
njohur një zbatim optimal për shkak të mosmarrëveshjeve ndërmjet krerëve politikë të dy entiteteve
përbërës të këtij shteti federal. Procesi i pranimit në BE kërkon institucione funksionale në të gjitha
nivelet dhe një mekanizëm efektiv koordinimi në marrëdhëniet me BE-në, duke lejuar që vendi të
flasë me një zë të vetëm. Si rezultat, ritmi i përgjithshëm i reformave ka qenë shumë i kufizuar.470
Nevoja për një mekanizëm efektiv koordinimi në mes të niveleve të ndryshme të qeverive
për zbatimin dhe monitorimin e zbatimeve të ligjeve të BE-së mbetet për t'u adresuar si një çështje
prioritare, në mënyrë që vendi të mund të flasë me një zë të vetëm në çështjet e BE-së dhe të
përdorimit efektiv të asistencës së para-aderimit. Për këtë qëllim, një Dialog i Nivelit të Lartë mbi
Procesin e Anëtarësimit nisi në Bruksel më 27 qershor 2012.471 Kjo nismë synon të ndihmojë vendin
të ecë përpara në procesin e pranimit në BE duke shpjeguar kërkesat dhe metodologjinë e
negociatave për anëtarësim dhe çfarë pritet konkretisht nga një vend në procesin e pranimit në BE.
Në konkluzionet e Progres–Raportit të vitit 2014, Komisioni nënvizoi se Bosnje – Hercegovina mbetet
në vend-numëro në procesin e integrimit evropian. Mungon vullneti kolektiv nga ana e liderëve
politikë për të adresuar reformat e nevojshme për progresin në rrugën e BE-së. Ka pasur progres
shumë të kufizuar përsa i përket çështjeve politike dhe ekonomike, si dhe përmbushjen e
standardeve evropiane.472
BE-ja nisi në dhjetor të vitit 2014, një qasje e re me Bosnje-Herzegovinën, e cila ofron
ripërcaktimin e kushtëzimeve në mënyrë që vendi të përparojë drejt BE-së dhe të adresojë sfidat e
pazgjidhura socio-ekonomike me të cilat përballet. Kjo çoi në hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së
Stabilizim Asociimit ndërmjet Bosnje-Hercegovinës dhe BE-së më 1 qershor 2015. Ajo zëvendësoi
Marrëveshjen e Përkohshme, e cila kishte qenë në fuqi që nga viti 2008. Në korrik 2015, vendi
miratoi një Axhendë reformash për qëllim trajtimin e situatës së vështirë socio-ekonomike dhe
avancimin e reformave në administratën gjyqësore dhe publike. Zbatimi i saj ka filluar. Progresi
domethënës në zbatimin e Axhendës së Reformës është e domosdoshme që BE-ja të marrë në
konsideratë anëtarësimin e Bosnje-Hercegovinës. 473

2. Mësime nga anëtarësimi i Bullgarisë dhe Rumanisë
Procesi i anëtarësimit i Rumanisë dhe Bullgarisë ishte mjaft i ndryshëm nga qasja e
zakonshme e BE-së për integrimin e vendeve të reja anëtare. Lodhja nga zgjerimi pas anëtarësimit të
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472 European Commission, ‘Enlargement Strategy and Main Challenges 2014’. Conclusions and recommendations on Bosnia
and Herzegovina; e vlefshme në: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-bosnia-andherzegovina-progress-report_en.pdf; (aksesuar më 23 nëntor 2014).
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dhjetë vendeve në vitin 2004 ishte një nga arsyet pse qytetarët evropianë nuk ishin entuziastë për
anëtarësimet e reja. Anëtarësimi i këtyre shteteve, që nuk kishin shumë ngjashmëri me vendet më të
përparuara evropiano-perëndimore, imponoi një barrë të madhe financiare për Unionin. Zërat që
kundërshtonin zgjerimin e 2007-ës pretendonin se dhjetë anëtarët e vitit 2004 nuk ishin integruar
mjaftueshëm në BE. Ndaj, kritikët shpreheshin se Unioni nuk ishte i gatshëm të pranonte dy anëtarë
të rinj. Për më tepër, Rumania dhe Bullgaria ishin prapa të gjitha shteteve të tjera anëtare të BE-së,
në aspektin ekonomik dhe shoqëror. Betejat e tyre me reformën e gjyqësorit, korrupsionin dhe
krimin e organizuar ishin të pakrahasueshme me asnjë nga Shtetet Anëtare ekzistuese, duke
përfshirë dhjetë vendet e zgjerimit të 2004-ës.474 Që nga fillimi, procesi i pranimit i Bullgarisë dhe
Rumanisë ishte mjaft i ndryshëm nga anëtarësimet e mëparshme. Para zgjerimit të 2007-ës, BE-ja
kërkonte vetëm që vendet kandidate të miratonin të gjitha ligjet ekzistuese të Unionit. Në rastin e
këtyre dy vendeve, BE-ja ka monitoruar nga afër progresin e tyre dhe nuk pranoi t’i anëtarësonte në
vitin 2004 për shkak se ato nuk kishin përparuar mjaftueshëm.
Gjatë avancimit të procesit të anëtarësimit, aftësia e Bullgarisë dhe e Rumanisë jo vetëm për
të përshtatur, por edhe për të aplikuar acquis-in, u bë një shqetësim kryesor për BE-në. Këshilli
Evropian i Madridit (1995) theksoi nevojën që vendet kandidate të rregullonin strukturat e tyre
administrative për të siguruar funksionimin koherent të rregullave të Komunitetit. Faza e paranegociimit konsistonte që nga momenti i paraqitjes së aplikimit për anëtarësim deri në fillimin e
bisedimeve të pranimit. Aplikimet zyrtare për anëtarësim i Rumanisë dhe Bullgarisë janë dorëzuar
respektivisht në qershor dhe dhjetor të vitit 1995. Opinionet mbi aplikimet e Bullgarisë dhe
Rumanisë të publikuara nga Komisioni në korrik 1997, përcaktonin se këto dy vende nuk kanë kryer
mjaftueshëm reforma post-komuniste, ndaj nuk mund të hapeshin negociatat. Në nëntor 1997,
Parlamenti Evropian rekomandoi që negociatat të fillojnë me të gjithë aplikantët nga Evropa
Qendrore e Lindore, por Këshilli Evropian në Luksemburg (1997) vendosi që bisedimet të fillonin me
pesë nga vendet e EQL (Polonia, Hungaria, Republika Çeke, Sllovenia, Estonia). Në dhjetor 1999,
Shtetet Anëtare të mbledhura në Helsinki vendosën të hapnin bisedimet me vendet e mbetura.
Negociatat në nivel ministror, me grupin e ashtuquajtur të Helsinkit (Bullgaria, Rumania, Letonia,
Lituania dhe Sllovakia) nisën zyrtarisht më 15 shkurt 2000.475
Edhe pse Bullgaria dhe Rumania ishin "pjesë e të njëjtit proces ekskluziv dhe të pakthyeshëm
zgjerimi",476 pranimi i tyre ka qenë subjekt i masave të paprecedentë dhe i monitorimit. Ndryshe nga
Shtetet e reja Anëtare të cilat hynë në Union më 1 maj 2004, Bullgaria dhe Rumania duhej të
pranonin një klauzolë (masë) shtesë "super mbrojtëse", e cila e lejonte BE-në të shtynte pranimin e
tyre me një vit. Janë tre dispozita në Traktatin e Anëtarësimit që ofronin bazën ligjore për marrjen e
masave mbrojtëse ndaj Bullgarisë dhe Rumanisë në çështjet e ekonomisë, tregut të brendshëm, si
dhe në fushën e drejtësisë, sigurisë dhe lirisë, për tri vite pas anëtarësimit.477
Kur klauzola e cila lejoi BE-në të shtyjë pranimin e Bullgarisë dhe Rumanisë me një vit nuk u
aktivizua, Komisioni arriti në përfundimin se ishte ende i nevojshëm një përparim i mëtejshëm në
fushën e reformës gjyqësore dhe luftës kundër korrupsionit, si dhe të ngrihej Mekanizmi i
Bashkëpunimit dhe i Verifikimit (MBV), në mënyrë që të monitorojë përparimin në këto fusha pas
pranimit të Bullgarisë dhe Rumanisë. 478 BE-ja nuk ka prezantuar ndonjë mekanizëm për të
monitoruar progresin në luftën kundër korrupsionit brenda vendeve të Evropës Qendrove dhe
474

Chaprazov, Hristo. Bulgaria and Romania-- Progress Towards EU Integration in Judicial Reform and Organized Crime.
The Center for International Finance and Development, April 2011, fq. 6-7.
475 Nikolova, Pavlina. Negotiating for EU Membership? The Case of Bulgaria and Romania. Croatian yearbook of European
law & policy, Vol. 2, No. , 2006, fq. 396-399.
476 Bulgaria and Romania set to join the European Union, European Council - PRES/05/100, 25 April 2005, e vlefshme në:
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-05-100_en.htm.
477 Noutcheva, Gergana. Bulgaria and Romania’s Accession to the EU: Postponement, Safeguards and the Rule of Law.
Centre for European Policy Studies Policy Brief No. 102/May 2006, fq. 2.
478 Gateva, Eli. Post-Accession Conditionality Support Instrument for Continuous Pressure?, KFG Working Paper Series No.
18, October 2010, fq. 5.
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Lindore, pas pranimit të tyre në maj 2004. Situata ndryshoi me pranimin e Rumanisë dhe Bullgarisë
në janar të vitit 2007. Komisioni filloi të monitorojë Rumaninë dhe Bullgarinë më intensivisht se
vendet e zgjerimit të 2004-ës. Janë tre arsyet e këtij ndryshimi: ishte më e lehtë të monitoroheshin
vetëm dy vende nga dhjetë të vitit 2004. Asyeja e dytë ishin problemet e mprehta dhe serioze të
korrupsionit dhe krimit në këto vende. Gjithashtu, një tjetër faktor që çoi në një qasje më të rreptë
nga ana e Komisionit ishte ndryshimi i klimës politike brenda BE-së. Refuzimi i Traktatit Kushtetues
në referendumet franceze dhe hollandeze sinjalizoi mosmiratimin e publikut të shumë aspekteve të
politikave të BE-së, duke përfshirë zgjerimin. Në këtë mjedis më të vështirë politik, Komisioni ka
qenë nën presion për të siguruar prova të forta se ka pasur një angazhim serioz për të luftuar
korrupsionin në Bullgari dhe Rumani. Komisioni kishte marrë mësimin kryesor nga zgjerimi i
mëparshëm: nevojën për monitorime më të forta për të garantuar që zbatimi i masave antikorrupsion të jetë efektiv dhe të sjellë rezultatet e synuara.479

3. Mësime nga anëtarësimi i Kroacisë
Kuadri negociues i Kroacisë ishte më kërkues se i çdo aplikanti të mëparshëm. Raportprogreset përgjithësisht pozitive nga Komisioni Evropian bënë që Kryetari i Komisionit Evropian të
sugjeronte se bisedimet e pranimit të Kroacisë mund të përfundonin në vitin 2009, që përkonte me
pranimin e Kroacisë në NATO. Megjithatë, një mosmarrëveshje kufitare me Slloveninë, si dhe
çështjet rreth gjyqësorit dhe korrupsionit shtetëror, ngadalësuan përparimin.480 Kapitujt 23 dhe 24
me Kroacinë janë hapur vetëm një vit përpara mbylljes së gjithë procesit të negociatave të
anëtarësimit. Pra, mund të thuhet se Kroacia u detyrua të përballej me sfidën e prezantimit të
rezultateve konkrete në këto fusha vetëm afër fundit të negociatave dhe një vlerësim negativ nga
Komisioni do të sillte mos-mbylljen e tyre. Jadranka Kosor, pasuesja e ish-kryeministrit kroat Ivo
Sanader, u vu përballë sfidës për një zgjidhje strategjike krejt të ndryshme nga paraardhësit e saj. BE
insistoi fort për një reformë kapilare të sistemit gjyqësor dhe Kosor i pranoi këto kërkesa.
Legjislacioni u ndryshua duke forcuar kompetencat e prokurorisë. Në vend nisën një seri arrestimesh
të shoqëruara me procese gjyqësore. Hetimet nuk u ndalën as përballë paraardhësit të Kosor, Ivo
Sanader dhe figurave të rëndësishme të partisë së tyre (HDZ). Ky ishte hapi vendimtar që mundësoi
nënshkrimin e Traktatit të Anëtarësimit me Kroacinë: proceset gjyqësore për korrupsion në nivele të
larta i kishin bindur skeptikët në BE se kthesa në gjyqësor ishte e vërtetë.481
Në Takimin e trembëdhjetë të Konferencës së Anëtarësimit me Kroacinë në nivel ministror,
BE i mbylli bisedimet e pranimit të Kroacisë. Në bazë të përparimit të konsiderueshëm të bërë, me
përgatitje në të gjitha fushat e negociatave, Konferenca e Anëtarësimit mbylli katër kapitujt e fundit
negociues, duke i dhënë fund procesit të gjatë të negociatave me Kroacinë.482 Vendimi i BE-së për të
mbyllur negociatat në qershor 2011, nuk ishte një shenjë se Kroacia ishte gati në atë moment.
Përkundrazi, vendimi i BE-së pasqyroi gjykimin se Kroacia do të ishte (ndoshta) gati dy vjet më vonë.
Kroacisë iu përcaktua data e pranimit (1 korrik 2013), si dhe lista e fushave ku masa të mëtejshme
ishin të nevojshme para kësaj date. Ndërkohë traktati i saj i pranimit, u plotësua dhe u nënshkrua.483
Pavarësisht nga angazhimi mjaft i fortë i Kroacisë për perspektivën e anëtarësimit, në të dy
anët e tryezës së bisedimeve, harmonizimi i nevojshëm i strukturave institucionale kroate dhe i
praktikave politike me rregullat dhe normat e BE-së ishte një proces jo i lehtë. Në një kohë kur
pranimi në BE u kthye në një raison d'être e politikave të brendshme dhe të jashtme të vendit, nuk
479
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2012, fq. 21.
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Brussels, 30 June 2011.
483 European Union (Croatian Accession and Irish Protocol), House of Commons Library, Research Paper12/64, 1 November
2012, fq. 3.

505

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

mund të kontestohet argumenti se tranzicioni i Kroacisë është de fakto evropianizimi.484 Megjithatë,
procesi ishte i gjatë dhe kompleks.
Kompleksiteti i rastit të Kroacisë vjen si derivat i disa rrethanave:
Së pari, në kontrast me Evropën Qendrore dhe Lindore, Kroacia hyn në BE e vetme. Edhe pse
të gjitha negociatat e aderimit janë bilaterale dhe specifike për çdo shtet, zgjerimi i big bang-ut
tregoi se në skenarin e anëtarësimit të grupit, problemet e dikujt bëhen shpejt problemet e të
gjithëve dhe arritjet e tij bëhen dhe arritjet e të gjithëve. Me askënd në horizont për t’u krahasuar,
dështimet dhe sukseset e Kroacisë janë matur në terma absolutë sesa relativë. 485 Edhe pse
perspektiva e anëtarësimit e Kroacisë ishte e inkuadruar në perspektivën e vendeve të Ballkanit
Perëndimor, u kuptua që rruga e Kroacisë për në BE u shkëput nga rruga e shteteve të tjera të
rajonit, duke përfunduar më shpejt në destinacion.
Së dyti, Kroacia ishte vendi i parë që kaloi nëpër 35 kapituj bisedimesh. Kapitulli 23 Gjyqësori dhe të drejtat themelore - u kthye në zemrën e procesit të anëtarësimit të Kroacisë.
Kapitulli i fokusuar në reformën gjyqësore, luftën kundër korrupsionit dhe të drejtat e pakicave
(duke përfshirë bashkëpunimin me Gjykatën Ndërkombëtare Penale, si dhe kthimin e refugjatëve)
provoi se ishte një nga më sfiduesit në rastin e Kroacisë.486 Zagrebi u përball me një gjeneratë të re
dhe të rreptë rregullash negociimi. Seti i negociimit përbëhej nga një grup standardesh ligjore,
institucionale, dhe udhërrëfyese për hapjen dhe mbylljen e kapitujve të acquis-it, që në rastin e
Kroacisë do të thoshte 138 standarde formale që duheshin përmbushur. Për këtë arsye, nga një total
prej tridhjetë e pesë kapitujsh të acquis-it, njëmbëdhjetë kapituj kishin kushte për hapjen e
negociatave, ndërsa kushtet për mbylljen e negociatave ishin të grupuar në tridhjetë e një kapitujt e
tjerë. Ekspertët kroatë theksojnë se numri i standardeve reale që duhet të plotësoheshin i tejkalonin
të katërqindat, duke qenë se shumë nga standardet ishin të ndara në nënkategori.487 Për më tepër,
kapitulli 23, ishte i shtuar rishtas dhe specifikisht për Kroacinë, nisur nga problemet që patën
Bullgaria dhe Rumania me korrupsionin dhe krimin e organizuar edhe pas anëtarësimit në BE.
Së treti, BE-ja hyri në negociata me Kroacinë me një angazhim të fortë për të mos lejuar
lidhjet politike të rrezikojnë besueshmërinë e parimit të kushtëzimit. Komisioni dhe elita politike e
BE-së kanë shmangur në mënyrë rigoroze dhënien të ndonjë premtimi potencialisht të parakohshëm
Kroacisë, duke theksuar se vetëm një vend që është plotësisht i gatshëm - mund të bashkohet me
BE-në. Ky pozicion është reflektuar edhe në deklaratat e ish-Komisionerit për Zgjerimin, Štefan Füle.
Sipas tij: "gjithçka është fokuar tek bërja e Kroacisë plotësisht të gatshme për të marrë përsipër
avantazhet dhe gjithashtu përgjegjësitë që vijnë me anëtarësimin. Zgjerimi i BE-së duhet të thotë ta
forcosh BE-në”.488

4.Përfundime
Strategjia e përgjithshme e BE-së për Ballkanin Perëndimor është i bazuar në një
qasje rajonale që është konceptuar në Procesin e Stabilizim-Asociimit. Ky proces ka për
qëllim të ndihmojë çdo vend të Ballkanit Perëndimor në plotësimin e kushteve përkatëse
për anëtarësim në BE. Procesi është i strukturuar me një dimension bilateral dhe një
dimension rajonal. Komponenti bilateral përfshin çështje të tilla si: liberalizimi i mëtejshëm i
484
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tregtisë, asistencë financiare, bashkëpunim në fushën e Drejtësisë dhe Punëve të
Brendshme, si dhe MSA-ja. Përveç faktit që MSA-ja prodhon një perspektivë të caktuar për
anëtarësim, ajo gjithashtu ofron një kornizë kontraktuale me të cilën BE-ja mund të sigurojë
respektimin e kushteve për vendet aspirante të Ballkanit Perëndimor. Dimensioni rajonal,
nga ana tjetër, nxit bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë mes
vendeve të Evropës Juglindore.
Vendet e Ballkanit Perëndimor po përballen me një set shtesë të kushteve politike,
shpesh të referuara si ‘Kriteret Plus të Kopenhagenit’, të cilat përfshijnë kërkesat për
bashkëpunim të plotë me Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (në rastin e
Serbisë), kthimi i refugjatëve apo azil-kërkuesve, bashkëpunimin rajonal, si dhe zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve dypalëshe ose të dilemave të shtetësisë. Përveç kësaj, kriteret plus të
Kopenhagenit përfshijë një dimension të fortë të sigurisë, i cili ka të bëjë me respektimin
dhe zbatimin e marrëveshjeve të ndryshme politike dhe të paqes që rrjedhin kryesisht nga
konfliktet e armatosura të viteve 1990. Ato përfshijnë Rezolutën 1244 të Këshillit të
Sigurimit të OKB-së, Marrëveshjen e Dejtonit, Kumanovës, Ohërit, si dhe Marrëveshjet për
normalizimin e marrëdhënieve Serbi-Kosovë.
Kushtëzimi për Ballkanin Perëndimor fokusohet më shumë tek kriteret e "qeverisjes
së mirë", veçanërisht ruajtjen e sundimit të ligjit, një gjyqësor të pavarur dhe të një
administrate publike efikase. Qasja e re e BE-së për kapitujt 23 dhe 24, i futur për herë të
parë në procesin e negociatave me Kroacinë, tani është integruar plotësisht në negociatat e
BE-së me Malin e Zi dhe Serbinë dhe me shumë gjasa do të zbatohet për të gjitha bisedimet
e ardhshme për anëtarësim në rajon. Në këtë qasje, të propozuar në vitin 2011 nga
Komisioni Evropian dhe të miratuar nga Këshilli, vendet e Ballkanit Perëndimor pritet t’i
fillojnë negociatat nga aspekti më i vështirë dhe më i rëndësishëm – reformat e sundimit të
ligjit dhe reformimit të gjyqësorit. Korniza e negocimit për pranimin e Malit të Zi dhe Serbisë
vë një theks të veçantë tek kapitujt 23 dhe 24, duke reflektuar shqetësimet në lidhje me
çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Praktika e korruptuar dhe qeverisja e keqe nuk janë të raste të veçuara tek
demokracitë në tranzicion të Evropës Juglindore. Në rastin e Rumanisë dhe Bullgarisë, që u
anëtarësuan në vitin 2007 në BE, u përballën me një qasje të paprecedent, në mënyrë që të
sigurohej sundimi i ligjit dhe reformat anti-korrupsion, Komisioni krijoi një paketë masash
tranzitore brenda Mekanizmit të Bashkëpunimit dhe Verifikimit. Ky mjet shërbeu për të
siguruar që Bullgaria dhe Rumania të luftonin korrupsionin, krimin e organizuar dhe të
vazhdonin reformat në fushën e drejtësisë edhe pas anëtarësimit.
Kroacia, në ndryshim nga Rumania dhe Bullgaria nuk iu nënshtrua sanksioneve për
shtyrje të anëtarësimit, apo kushteve post-anëtarësim. Për të nuk u ndërtua një Mekanizëm
Bashkëpunimi dhe Verifikimi, por u integrua më njëtrajtshëm sesa dy shtetet paraardhëse.
Kjo për shumë arsye, ndër të cilat më kryesorja ishte mësimi që Bashkimi Evropian kishte
marrë nga problemet me procesin e anëtarësimit të Rumanisë dhe Bullgarisë. Bashkimi
Evropian përforcoi kushtet e para-anëtarësimit, duke ndërtuar një proces negociatash më
kompleks, më kërkues dhe rrjedhimisht më të gjatë. Procesi i negociatave me Kroacinë zgjati
jo pak vite, i ndarë në 35 kapituj, në ndryshim nga Rumania dhe Bullgaria të cilat negociuan
vetëm 31 fusha veprimi. Prokurimet publike, ligji i pronësisë intelektuale, si dhe sidomos
kapitujt për drejtësinë; përkatësisht: kapitulli 23: Drejtësia dhe të drejtat themelore dhe
kapitulli 24: Drejtësia, liria dhe siguria, ishin posaçërisht të ndërtuara për Kroacinë, për
problemet që ajo haste përsa i përket gjyqësorit dhe korrupsionit.
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Lufta pa kompromis e Kroacisë kundër korrupsionit, me arrestime të bujshme dhe
kuptimplote mund të jetë një shembull adekuat për Shqipërinë, kryefjala e së cilës në këto
kohë është ‘reforma në drejtësi’. Zgjidhja e problemeve të Kroacisë me fqinjën në Veri për
çështje kufijsh, përbën një mësim të mirë për Maqedoninë, e cila duhet të gjejë një pikë të
përbashkët me Greqinë për çështjen e emrit. Zbatimi i çdo detyrimi, aplikimi i parimeve të
Kopenhagenit, përafrimi i sukseshëm i acquis-it nga Kroacia, edhe pse procesi i negociatave
zgjati për një kohë të gjatë dhe kërkoi përkushtim, kompromis dhe sakrifica, përbën një
shembull dhe mësim të mirë për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, nëse janë të
vendosura për të përfunduar me sukses rrugën e anëtarësimit në BE. Kjo do të varet sigusht
dhe nga gadishmëria e Unionit për t’u zgjeruar suksesshëm në drejtim të gadishullit me një
histori të vështirë pretendimesh e konfliktesh, por gjithashtu dhe aspiratash për një të
ardhme të sigurtë dhe të begatë.
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Abstract
Judicial ethics can find its roots deeps in Albania’s history. The customary law is an example
of historical ethical solutions, and can be used to draw conclusions of the recent developments in the
field. The current ethical rules, although quite complete, lack in the enforcement aspect, and are
closely intertwined with legal provisions. This makes for a vague process of ethical enforcement. The
article with dwell on these issues, as well as on the structural obstacles, especially those currently in
the process of inspecting judges and investigating their ethical violations.
Keywords: Albania, High Council of Justice, Code of Judicial Ethics, Inspectorate
JEL Classification: C82, C88, E00, P00,

1. Introduction

Judicial ethics finds its beginnings in Albania in the customary law. The “Kanun of Leke
Dukagjini”489, the most popular codification of customary norms, contains a number of
provisions dedicated to the position of “old men courts”. The old men were chosen by both
parties; they were not permanent courts, although the same persons with impeccable
reputation would have been chosen as old man over and over. The Kanun stipulates that
“old men are under oath, impartial, and completely independent”490. The oath of the old
man expressed the same principles: “Upon this God provided good that may assist me if [I
be] acting in good will, I will not adjudicate in trickery and one-sidedness, and [acting] on
what my mind and soul believe, I will not infringe the Kanun and the fair trial.”491
The decision of the chosen old man could be appealed, and in that case other old man
of reputation would be chosen, and in the most difficult cases, men from the leading
families of different regions would serve as judges492. If ascertained that an old man had
acted in bias due to bribery, he would be forever disrespected, and never serve again as “old
man”493. In certain regions, the process of declaring the wrongdoing of an old man was
489

Collected between the end of XIX century and the beginning of XX century by Shtjefën K. Gjeçovi. First publication in
Shkoder, on 1933. Version referenced here is the one published by the Academy of Sciences of Albania in 1989.
490 Article 150.
491 Article 154 and §1031 of the Kanun.
492 Article 157. This appeal process was introduced later on, and only as an exception to the rule of no appeals: “No old
men could overrule old men”. With time, the exception became the rule, but even then, it was necessary to ascertain the
wrongdoing of the first court before starting a second trial.
493 Article 158 and § 1061 of the Kanun.
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public and was called “to murder the old man”494. The entire village would be called, the old
man publicly discredited, and weapons would be fired with the statement: “The trial of this
old man has been murdered”. That man would never serve as old man again.
Although Albania remained under Ottoman Empire rule for around five centuries, the
Kanun was still the only governing body of rules in areas where the enforcement of the
occupant’s laws had not been possible.
With the declaration of independence and the establishment of the first government
of Albania, the first law on the organization of the Albanian judiciary was adopted; it was
called Kanoni i Zhurisw495. Under the Lushnja Government, the Law “On the organization of
courts” was approved496. Although it served primarily as an organic law, it also established
some purely ethic rules. Succeeding governments adopted even more elaborate laws on
the organization of the judiciary that contained ethical provisions as well.
During the communist regime, the organization of the judicial power was regulated by
a complete and detailed legal frame. Judicial ethics and deontology was a fully elaborated
field of law, but as the rest of the legislation it was indoctrinated by totalitarian principles
and controlled by authorities outside the judiciary.
2. Current Code of Judicial Ethics

In 1991, Albania entered into a newly established democratic regime. The bases of this
regime were the temporary constitutional provisions adopted in April of 1991497. During a transitory
period, the only applicable ethical rule was laid out among these constitutional provisions: “Judges
are obliged not to participate in the adjudication of a case, when there are legal grounds that
undermine their impartiality, as well as to avoid any behaviour that creates doubts about justice or
weakens its dignity”498.
Although far from sufficient, this provision provided the essential ethical rules of avoidance of
conflict of interest and safeguarding the appearance of justice and the reputation of the justice
system. This rule was supplemented by the new codes of criminal and civil procedures499 that
contained detailed recusal and disqualification rules.
In the midst of these changes, the Association of Albanian Judges was established. The
association adopted the first Code of Judicial Ethics500. In 1998, the new Constitution501 mandated
the creation of the National Judicial Conference (NJC), as the official gathering of all judges of
Albania. The association ceased to exist, and allowed for the existence of the Conference as the only
association of judges. The Conference upheld the existing Code of Judicial Ethics502. In 2005, the
Conference was re-organized based on a law on its organization and functioning503, and it re494

Same articles.
Adopted on May 10, 1913.
496 Adopted on January 7, 1923.
495

497

Law no. 7491, dated 29.4.1991, “On the main constitutional provisions”.
Article 11 of the provisions, as added by Law no. 7561, dated 29.04.1992.
499 The Code of Civil Procedure, adopted with Law no. 8116, dated 29.03.1996 and the Code of Criminal Procedure,
adopted with Law no. 7905, dated 21.03.1995.
500 The Code was adopted in 1994, based on the American models of codes of judicial ethics. The American Bar Association
assisted both the establishment of the association and the drafting of the Code.
501 Adopted with Law no. 8417, dated 21.10.1998, and confirmed by referendum.
502 In 2000, the Conference voted to re-adopt the Code.
503 Law no. 9399, dated 12.05.2005, repealed by the Constitutional Court. Decision no .25, dated 05.12.2008 of the
Constitutional Court.
498
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adopted the Code of Judicial Ethics. The only amendments to the text of the Code were made in
December 2006 by the National Judicial Conference.
The Code is composed of four chapters that represent the four areas of interest for ethical
dilemmas:
1.
General rules on independence and impartiality of the judge.
2.
Rules on the exercise of judicial functions.
3.
Rules on extra- judicial activities.
4.
Enforcement of the Code of Ethics.

3. Constitution and Law on Judicial Power
With the new Constitution of 1998, new institutions were created. Among these was the High
Council of Justice (HCJ), whose 9 of 15 members had to be judges and were to be elected by the
National Judicial Conference504. Such institution being non-existent, on 3- 4 December 1999 all
judges were gathered in the first National Judicial Conference.
The Constitution creates the obligation that all courts should be established by law505. In
reality, they have been established by virtue of the law on the organization of the judicial power in
the Republic of Albania, and of the law on administrative justice506. This law stated that this power is
exercised by district courts, appellate courts, serious crimes first instance and appellate courts,
administrative first instance and appellate courts and the Supreme Court.
According to the Constitution (the right to fair trial)507, all courts should be independent and
impartial. These two concepts are two faces of the same idea: the independence of the judiciary. It
should exist not only towards legislative and executive power or various social, political, economic
groups, so as to assure free decision making (independence), but also towards parties in a
proceeding, so as to assure impartiality. Thus, we speak about institutional independence of the
judiciary and about personal independence of a judge.
The article 138 of the Constitution states that judges are immovable from their functions. This
means they cannot be subject of a disciplinary measure other than those explicitly allowed by law
and on the occasions prescribed by law. This article also states that the salary and other benefits
from the position could not be reduced for judges under any circumstances. Furthermore, courts
enjoy financial independence; they have their own budget and administer it independently. Also, the
HCJ has a separate budget.
Judges in Albania enjoy immunity both from civil proceedings. They cannot be sued in a civil
court for fact or action committed during the exercise of this function. Thus, a person that suffered
a damage from the result of a court proceeding could not sue the judge and ask for compensation.
Judges cannot also be arrested or be subject of search without prior authorization of the HCJ or the
Assembly.
Judges have the right to protection for themselves and their families in case they have been
threatened by parties in process or during delicate or serious processes.
While independence is preserved by protecting the judge, the impartiality serves to protect
the parties and is preserved by imposing restrictions on the judges.

504

Article 147.
Article 135, paragraph 1.
506 Law 49/2012 "On the organization and functioning of administrative courts and on the adjudication of administrative
disputes”.
507 Article 42, paragraph 2.
505
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Judges are not allowed to join political parties or to participate in political events; they cannot
exercise any mandate gained by election or any public or private function or activity, except for
teaching; they cannot give information about pending cases or opinions expressed during court
sessions or public or private documents in the file.
Other bending legal rules are found in the Criminal and Civil Proceeding Codes and regard the
cases where a judge is not allowed to rule on a certain conflict. In general, a judge is obliged to
dismiss himself from a case if an objective circumstance emerges (familiar relationship with persons
involved or attorneys; financial interest from relations or conflict with any of the parties; having
ruled on any previous stage of the proceeding; etc.) or if he is convinced that he could not perform
an impartial decision making for any other important reason.
If the judge wishes to resign from a case, he presents this resignation to the Chief Justice that
takes a final decision and can overthrow it.
If the judge does not resign, the parties can ask his dismissal. In civil proceeding is the same
judge or panel that decides, while in criminal cases the request is decided by the higher court. In civil
cases, parties can appeal the decision of the judge refusing to dismiss himself only when the case has
been decided. It is clear that the higher court will only revise if the judge has abused his discretional
power.
A disciplinary proceeding against judges is initiated by the Minister of Justice, but is the HCJ
that takes a decision on the merits. The actions that imply disciplinary responsibility can be divided
in two categories:
- Breach of discipline,
- Actions that seriously discredit the figure of judge and the authority of the courts.
A judge can also be dismissed for committing an offence, mental or physical disability and
professional insufficiency.
All dismissed judges have the right to file an appeal against the HCJ decision in the Supreme
Court, which rules with all its members.
Judges of the Supreme Court can be dismissed for the same reasons, but the decision is taken
by the Parliament with the pro votes of 2/3 of all members. The judge can file an appeal in the
Constitutional Court.
There are 3 conditions for the existence of a professional ethics breach:
- Distinguishable actions pretended to have breached ethics, proved beyond any reasonable
doubt;
- Identifiable, serious and essential damage caused by this action;
- Nonexistence of a misinterpretation of the law, because only the higher court can rule on law
matters.

4. Inspectorates and Inspecting

Perhaps the hottest issue to be settled when it comes to the HCJ is the organization and
functioning of the inspectorate attached to it. The Judicial Inspectorate is supposed to exert control
on the judiciary on behalf of the SCJ. Its competencies of control which are to be found in the Law
no. 8436508 are formulated very vaguely. As a consequence, there exist serious uncertainties as to
the procedures to be followed by the inspectorate with regard to the investigation and the decision
making on questions of misbehaviour of judges.

508

Article 44.
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In addition to the existing uncertainties, in present-day Albania there exist two inspectorates
with a very blurred distinction among each other. The first inspectorate is the one attached to the
HCJ509. The second one consists of a number of inspectors attached to the Minister of Justice.
It is important to note here that the HCJ inspectors enjoy the status of judges of appeals
courts (immunities included). On the other hand, the inspectors of the minister are mere civil
servants. Whereas the competencies of the HCJ inspectors are reasonably clear (if we leave apart
for a moment the procedural aspect of their activity which is far from being clear), the scope of
activities to be ascribed to the ministerial inspectors is highly unclear.
The law stipulates that the organization and the functioning of the HCJ inspectorate are
provided for in the HCJ internal by-law. Here again, there exist strong objections. The HCJ
inspectorate is perhaps the only government agency capacitated to perform controls on the
judiciary. The effects of its work are potentially huge, both in the good and the bad. Therefore, it is
essential for their competencies to be envisaged in detail in a piece of legislation. The argument
here is that the constitutional entitlement for HCJ to control the judiciary is not a sufficient basis for
its inspectorate to perform smoothly. A separate law is also a guarantee for a better dissemination
of its content.
Another question of principle (it is presently an issue that has prompted hot scholarly debate)
is whether the parallel existence of the two inspectorates (some argue that the one attached to the
Minister is not a real inspectorate) is of any use. The extreme view on this matter is that the
existence of the ministerial inspectors is but a reminiscence of the old communist age, an expression
of the then legitimized interference of the executive power into the affairs of the judiciary (the
Albanian constitutional doctrine at the time was that of unity of government powers). Another
argument of a practical nature is that the parallel existence of the two inspectorates would bring
about serious problems of communication and in a longer run the failure of the supervisory role of
HCJ. The supporters of this view would therefore advocate for the abolishment of the office of
ministerial inspectors and the following concentration of supervisory powers on the hands of HCJ
inspectorate.
Such view does not seem able to strike deep root anyway. Most scholars argue that leaving
supervisory powers with the HCJ inspectorate alone is not a very good idea if one takes into
consideration the fact that the HCJ 's members are judges for the most part (article 147 of the
Constitution says that 10 out of the 15 members of the HCJ are judges elected by the Judicial
Conference). This being true, the judges might be inclined to support judicial independence to the
point of virtual unaccountability. Such a thing would be clearly at the expense of overall rule of law
and the constitutional doctrine of checks and balances. Although the actual verification of such
scenario does take some fantasy, it is not completely unlikely.
On the other hand, the ministerial inspectors, being the minister in a constant state of
"institutional tension" with the judiciary, should, in theory, be more prone to collide with the
judiciary. In addition to the aforementioned, the ministerial inspectors are more accessible and, as a
consequence, they constitute a better remedy for the individuals whose rights have been allegedly
violated by the judiciary. What is more, the performance of the HCJ inspectorate is arguably diluted
by the fact the HCJ itself is not a standing organism, but rather a periodical meeting of its members.
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As envisaged by the law on the organization of the judiciary.
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Abstrakt
Qëllimi kryesor i këtij studimi është që të japë një kontribut në të mësuarit e anglishtes si
gjuhë e dytë (L2) duke hulumtuar se çfarë Strategjish të të Mësuarit të Vokabularit SMV përdoren
nga nxënësit/studentët shqiptarë në shkollat e R së Maqedonisë nga të dy gjinitë (m/f) dhe në të
gjitha nivelet arsimore gjatë procesit mësimor. Qëllimi ynë është të hulumtojmë përdorimin e
Strategjive të të Mësuarit të Vokabularit SMV me nxënësit që e mësojnë gjuhën angleze si gjuhë e
huaj AGJH, si strategji e përgjithshme e përdorur si dhe përdorimin e kategorive të gjëra të
SMV,përdorimin e strategjive individuale lidhur me kategori të veçanta. Prandaj, kjo mund të shihet
si një kërkesë e domosdoshme për çfarëdo lloj planifikimi të trajnuarit të SMV në shkollat shqiptare
në mënyrë që të ndihmojë nxënësit/studentët në arritjen e qëllimeve të tyre në procesin e mësimit të
gjuhës angleze si gjuhë e dytë.
Fjalët kyçe:, Strategjia, Vokabulari,Fjalori, hulumtimi, studimi, fjala
1. Zhvillimi i hulumtimit të Strategjive të Mësuarit të Gjuhës SMGJ (LLS)
Për 20 vitet e fundit, shumë kërkime në fushën e të mësuarit të gjuhës së dytë (L2) dhe të
mësimdhënies kanë kaluar nga metodat orientuese në karakteristika të të mësuarit. Së bashku me
këtë ndryshim të ri të interesit, pyetjet se si nxënësit bartin informata të reja dhe se çfarë lloj të
strategjive ata zbatojnë për të kuptuar, të mësojnë ose të mbajnë mend të dhënat, janë bërë një
shqetësim kryesor i studiuesve në fushën e të mësuarit të gjuhës së huaj. Ky ndryshim i përqëndrimit
të vëmendjes nga ana e mësuesve për nxënësit mund të shihet në zhvillimet e përqendruara tek
nxënësit,qasja vetë-drejtuese,afërsitë vetë - komunikuese, si dhe në përpjekjet për të hulumtuar një
gjuhë të dytë, që gjithmonë kanë qenë të drejtuara kah strategjitë e të mësuarit të përdorura nga
nxënësit që mësojnë gjuhën e dytë (L2). Këto ndryshime shihen te autorët e njohur të kësaj
problematike siç janë:Wenden dhe Rubin (1987), Cohen (1998), O'Malley dhe Chamot (1990), Oxford
(1990), Green (1995), McDonough (1995), Dreyer dhe Oksford (1996), dhe Oksford (2004).
Arsye për këtë zhvendosje të fokusit hulumtues sipas pohimit të Schmitt është se: "ka pasur
vetëdijësime se zotësia nuk ishte faktor kryesor në suksesin e të mësuarit të gjuhës duke lënë të
kuptohet se të arriturat gjuhësore mvaren mjaft nga përpjekjet individuale të nxënësit. Kjo çoi në
interesim më të madh në atë se si disa nxënës afrohen dhe kontrollojnë të mësuarit e tyre dhe
mënyrën e përdorimit të gjuhës"510.
Në shumicën e hulumtimive mbi Strategjitë e të Mësuarit të Gjuhës SMGJ, shqetësimi
kryesor ka qenë që "të identifikojë se çka raportojnë se bëjnë nxënësit e mirë që mësojnë një gjuhë
të dytë apo të huaj, ose, në disa raste, çka janë vërejtur se bëjnë, derisa mësomin një gjuhë të dytë
ose të huaj. "511 Megjithatë, kjo qasje ishte kritikuar në vitet e 1980-ta (Skehan, 1989), pasi që më
tepër rëndësi në hulumtimet e fundit është kushtuar te ndryshueshmëria e nxënësve gjatë mësimit ,
siç përmendet edhe nga Rubin (1975) dhe Naiman (1978).

510

Schmitt,N (1997). Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press. (p.199200)
511Naiman, N., Fröhlich, M., Stern, H., & Todesco, A. (1978).The good language learner. Research in Education Series No. 7.
Toronto: Ontario Institute for Studies in Education.
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Strategjitë e të Mësuarit të Gjuhës SMGJ për pjesën më të madhe janë relativisht të lehta
për t'u përdorur, janë të mundshme për të mësuar, aplikimet e të cilave kanë efekt pozitiv në ritjen e
njohurive te nxënësit.512
Si rezultat i këtij ndryshimi, studime të ndryshme kanë identifikuar dhe krijuar Strategji të
Mësuarit të Gjuhës SMGJ - taxonomija - sisteme të ngjajshme për organizimin në grupe të
Strategjive të Mësuarit të Gjuhës SMGJ.
Vështrimet e përgjithshme në klasifikimin e mëparshëm të strategjive tregojnë se SMGJ në
përgjithsi i kanë klasifikuar në dy mënyra. Mënyra e parë është për ti grupuar strategjitë që mund të
hasen sipas një aftësie të veçantë të tyre ose një fushëveprimini të përbashkët ku ata shërbejnë: për
shembull, strategjitë që lidhen me komunikimin (Littlemore 2001), të mësuarit e vokabularit (Schmitt
1997), të shkruarit (Young 2000), të lexuarit (Kozminsky dhe Kozminsky 2002) dhe pastaj nëse është
e nevojshme edhe për ti nën-klasifikuar.
Mënyra e dytë është për të ndarë ato është në bazë të 'llojit' të tyre të funksionimit në
drejtim njohës ose emocional. Kjo qasje i klasifikon SMGJ sipas një qasje të dyfishtë, bazuar në
dallim të gjerë. Kështu që , ne gjejmë strategji "njohëse" (cognitive), "tej-njohëse" (meta-cognitive)
dhe “sociale” (O`Malley dhe Chamot, 1990) si dhe strategjitë "direkte" dhe "indirekte" (Oxford,
1990), poashtu edhe Wenden dhe Rubin (1987), Stern (1992), Ellis (1994) etj.
Me fjalë të tjera, nuk ka pasur pajtueshmëri të plotë në lidhje me atë se çfarë përbën
SMGJ. Strategjia e taksonomive e propozuar nga O'Malley dhe Chamot (1990) dhe Oksford (1990)
është pranuar gjerësisht së bashku me strategjinë e Rubin-it (1987), por, ne këtu do të përmendim
vetëm disa, të cilët hapën rrugën shumë punëve në fushën e strategjive.
Dallimi është bërë nëmes strategjive që kontribuojnë direkt për të mësuar dhe atyre që
kontribuojnë në mënyrë indirekte. Oxfordi (1990) i ndau SMGJ në dy klasa kryesore - direkte dhe
indirekte, të cilat më tej ndahen në 6 grupe. Strategjitë direkte përfshijnë strategjitë e kujtesës,
strategjitë njohëse, dhe strategjitë e kompensimit. Strategjitë indirekte janë të përbëra nga
strategjitë meta-kognitive, strategjitë afektive, dhe strategjitë sociale.513
O'Malley dhe Chamot (1990) në mënyrë të ngjashme klasifikuan SMGJ (LLS) në tre nënkategori kryesore: strategji meta-kognitive, strategji kognitive (njohëse), dhe strategji sociale514.
Oxford-i (1990) thekson se strategjitë përfshijnë një gamë të gjerë të sjelljes që mund të
ndihmojnë në zhvillimin e kompetencave gjuhësore në shumë mënyra. Mirëpo, është konstatuar se
është sasia dhe llojet e strategjive, dhe përdorimi i tyre i përshtatshëm për detyra të veçanta që i
dallon nxënësit e suksesshëm nga nxënësit e pasuksesshëm, siç sugjerohet nga O'Malley dhe
Chamot (1990). Nxënësit e suksesshëm janë të vetëdijshëm për strategjitë që i përdorin dhe pse i
përdorin ato, bazuar në hulumtimet nga O'Malley dhe Chamot (1990), dhe hulumtuesve të tjerë të
cituar në Green515 (1995).
Nxënësit e tillë, nga njëra anë, arrijnë t'ua përshtatin strategjitë e tyre detyrave të gjuhës
dhe nevojave të tyre personale si nxënës të gjuhës. Nga ana tjetër, nxënësit që janë më pak të
suksesshëm në mësimin e gjuhës janë gjithashtu në gjendje të identifikojnë strategjitë e tyre, por ata
nuk dinë se si të zgjedhin strategjitë e përshtatshme dhe si të bëjnë lidhjen e tyre së bashku në
"strategjinë zinxhirore' të suksesshme (Block,1986 dhe Stem, 1975). Gjithashtu, është vërtetuar se
gjinia e nxënësve ndikon në përdorimin e strategjive. Femrat kanë më shumë prirje për të përdorur
shumëllojshmëri më të madhe të strategjive më shpesh se sameshkujt [Oxford, Nyikos dhe Ehrman
(1988), Ehrman dhe Oksford (1989), dhe Green dhe Oksford (1995)]. Sigurisht që ka edhe
karakteristika tjera të nxënësve që mund të ndikojnë në përdorimin e strategjive, siç janë: aftësia,
512Rubin,

J. (1975). What the "good language learner" can teach us. TESOL Quarterly, 9 (1), 41-51.
R. L. (1990a).Language learning strategies: What every teacher should know. Boston:Heinle.
514O'Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990).Learning strategies in second language acquisition. New York: Cambridge
University Pres
515Green, J. M. and R. Oxford. 1995. A closer look at learning strategies, L2 proficiency, and gender. TESOL Quarterly, 29,
261-297.
513Oxford,
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zotësia, qëndrimi, gjendja, motivimi, suksesi i mëparshëm, ankthi, vetë-besimi, sanksionet kundër
përdorimit të strategjive, qëllimet, dhe kriteret për sukses, që më detalisht janë paraqitur nga
Maclntyre (1994, cituar në Green, 1995)516.
2. Vokabulari në të mësuarit e gjuhës dhe në mësimdhënie
Për shumë vite, metodistët, gjuhëtarët dhe mësuesit e gjuhës e konsideruan vokabularin si
një mjet dytësorë për realizimin e qëllimit kryesor: të mësuarit e gjuhës, domethënë për të nxitur
dhe për të ritur përvetësimin e njohurive gramatikore. Në përfundimin e Meara-s (1982: 240) të një
vështrimi studimor mbi përvetsimin e vokabularit ai deklaroi: "Studimi i përvetësimit të vokabularit
është një fushë ku lloj i punës kërkimore që është bërë është larg nga të qenurit i kënaqshëm, dhe ku
një numër i madh i pyetjeve akoma mbeten për t'u përgjigjur517".
Me fjalë të tjera, deri kohëve të fundit, vokabulari duket se ka luajtur një rol dytësor, ndërsa
të mësuarit e gramatikës ka ndjekur tendencën e gjuhësisë moderne duke u zhvilluar dhe përtërirë
veten vazhdimisht (Maiguashca,1993).
Kohëve të fundit, megjithatë, studiuesit kanë kuptuar se të përvetësuarit e vokabularit është
thelbësor për përdorimin e suksesshëm të gjuhës së dytë dhe se ai luan një rol të rëndësishëm në
formimin e plotë të teksteve të folura dhe të shkruara. Në gjuhën angleze si gjuhë e dytë AGJD (ESL)
dhe gjuhën angleze si gjuhë e huaj AGJH (EFL), titujt e vokabularit luajnë një rol jetik në të gjitha
shkathtësitë gjuhësore, dmth në të dëgjuarit, të folurit, të lexiuarit, dhe të shkruarit. Si pasojë,
vokabulari ka ndryshuar pozitën e tij gjatë viteve 1980-ta në "i ftuar nderi", pozitë kjo për të cilën
hulumtues të ndryshëm gjithnjë e kanë kthyer vëmendjen e tyre te vokabulari; p.sh. Carter (1987),
Carter dhe McCarthy (1988), Nation (1990), Arnaud dhe Bejoint (1992), Huckin, Haynes dhe Coady
(1995), Coady dhe Huckin (1997), Schmitt (1997, 2000), Laufer dhe Nation (1999), Maximo (2000),
dhe Gu (2003). Është e qartë tani se përvetësimi i vokabularit është konsideruar po aq i
rëndësishëm sa përvetësimi i gramatikës dhe si një komponentë thelbësorë për të gjitha llojet e
përdorimit të gjuhës.
Hulumtimet kanë treguar se lexuesit e gjuhës së dytë kryesisht mbështeten në njohuritë e
tyre mbi vokabularin dhe mungesa e njohurive të tilla është mungesa kryesore si dhe pengesa më e
madhe për lexuesit e gjuhës së dytë (L2) për tu kapërcyer (Ulijn 1989, cituar në Huckin, 1995). Në
formulimin e fjalëve, kur kemi një ide apo koncept që dëshirojmë ta shprehim, ne duhet të kemi një
“magazinë” të fjalëve nga të cilat mund të zgjidhim për të shprehur atë kuptim ose koncept. "Kur
nxënësit udhëtojnë, ata nuk e mbartim me vete libra gramatikorë, por ata mbartin fjalorë".518 (
Lewis 1993:26)
Wenden (1987: 110-111) gjithashtu thotë se: "Nuk ka shumë vlerë vetë fakti që të jesh në
gjendje për të prodhuar fjali gramatikore, nëse nuk e posedon vokabularin e nevojshëm për të
përcjellë atë që dëshiron për të thënë. Ndërsa pa njohje gramatikore shumë pak mund të
përcjellet,kurse pa pasur njohje të vokabularit asgjë nuk mund të përcjellet"519
Shumë studiues përmendin arsye të shumta për të kushtuar më tepër vëmendje për
vokabularin . "Së pari, një vokabular i gjërë sigurisht se është thelbësor për përvetësimin e një
gjuhe. Përfituesit nga mësimi i gjuhës së dytë e dinë këtë: ata mbajnë fjalorë me vete, e jo libra

516MacIntyre,

P.D., and K.A. Noels (1996). Using social-psychological variables to predict the use of language learning
strategies. Foreign Language Annals, 29:3, 373-386.
517Meara, P. (1980). Vocabulary acquisition: A neglected aspect of language learning. Language Teaching and Linguistics
Abstracts, 13, 221-246.
518Lewis,M(1993).The lexical approach. Hove, England: Language Teaching Publications.f.26
519Wenden, A. L. 1987. How to be a successful language learner: Insights and perceptions from L2 learners. In Wenden, A.L.
and J. Rubin (eds.) Learner strategies in language learning. Englewood Cliffs: Prentice-Hall f.111
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gramatikorë, dhe rregullisht raportojnë se mungesa e vokabularit është një problem i madh për
ta520".
Nga ana tjetër, vokabulari ka qenë i njohur si burimi më i madh i vështirësive për nxënësit
që mësojnë gjuhën e huaj si gjuhë e dytë (L2) (Meara, 1980). Kjo vërejtje ndoshta mund të reflektojë
atë që sistemi i vokabularit pafundësisht i hapur, është përceptuar të jetë një shkak i vështirësive
nga nxënësit. Një tjetër arsye e mundshme është ajo se, ndryshe nga sintaksa dhe fonologjia,
vokabulari nuk ka rregulla që nxënësit mund ti ndjekin për të fituar dhe zhvilluar njohuritë e
tyre. Me fjalë të tjera, nuk është e qartë në të mësuarit e vokabularit të gjuhës së dytë se çfarë
rregulla duhet për tu zbatuar ose cilat njësi ose tituj të vokabularit duhet mësuar më parë.
Oxford-i (1990:39-40) gjithashtu pohon se vokabulari është :“ deri tani komponenta më e
madhe dhe më e pakontrollueshme në të mësuarit e çdo gjuhe, qoftë gjuhë e huaj ose gjuha e nënës,
për shkak të dhjetëra mijëra domethënieve të ndryshme"521.
Përveç këtyre vështirësive me të cilat ballafaqohen nxënësit në vokabularin e gjuhës së dytë
(L2), ata përsëri duhet që të merren me të në provimet e tyre pasi që "vokabulari tradicionalisht ka
qenë një nga komponentët e gjuhës i matur në testet e gjuhës"522 (Schmitt, 1999:189).
Për më tepër, shumë nxënës/studentë shohin të përvetësuarit e gjuhës së dytë si thelbin e
çështjes së të mësuarit të vokabularit dhe për këtë arsye ata e kalojnë një pjesë të madhe të kohës
për mësimin përmendsh të listatave të fjalëve të gjuhës së dytë (L2) dhe duke u mbështetur në
fjalorët e tyre dygjuhësor si një burim themelor i të mësuarit për komunikim në gjuhë të huaj. Si
rezultat, mësuesit e gjuhës dhe gjuhëtarë të ndryshëm tani në përgjithësi e njohin dhe i japin
rëndësinë e duhur të mësuarit të vokabularit dhe janë duke hulumtuar mënyra për të promovuar atë
më me sukses. Disa nga këta hulumtime marin formën e hetimit të strategjive që nxënësit përdorin
në mënyrë specifike për vokabularin (SMV), i cili është fokusi ynë i vëmendjes.
Bazuar në përvojën time personale gjatë shumë viteve që kam punuar në arsim duke dhënë
mësim në lëndën Gjuhë Angleze në Maqedoni (Tetovë dhe Shkup) dhe Kosovë (Universiteti i
Prishtrinës,Prizrenit), unë jam bërë gjithnjë e më shumë i vetëdijshëm se disa nga parimet më
themelore të mësuarit dhe të pasuruarit të vokabularit janë harruar ose injoruar. Me fjalë të tjera,
kam gjetur se, megjithëse të mësuarit akoma përqëndrohet më shumë në gramatikë se sa në
vokabular, numri më i madh i studentëve të anglishtes më parë mbështeten në njohuritë e tyre të
vokabularit se sa në njohuritë e tyre gramatikore gjatë të mësuarit të anglishtes si gjuhë e dytë ose si
gjuhë e huaj. Studentët, sa më të pasur të kenë vokabularin në dispozicion të tyre, aq më mirë ata
mësojnë, pavarësisht nga njohuritë e tyre gramatikore, edhe pse kjo nuk do të thotë se ata duhet të
lënë pas dore gramatikën krejtësisht.
3. Rëndësia e Strategjive të Mësuarit të Vokabularit SMV në përgjithësi
Strategjitë e të Mësuarit të Vokabukarit SMV janë "një pjesë e strategjive të mësuarit të
gjuhës, të cilat nga ana tjetër janë pjesë e strategjive të përgjithshme të mësuarit"523.
Në fakt, rëndësia e SMV në mesin e strategjive për mësimin e gjuhës është theksuar nga
fakti se shumica e strategjive në taksonomi të tilla si ato të Oxford-it (1990) janë ose të SMV (p.sh. të
gjitha strategjitë në kategorinë e kujtesës), ose mund të përdoret për detyrat e të mësuarit të
vokabularit. Nxënësit/studentët në veçanti përdorin strategjitë për të mësuar vokabularine gjuhës së
huaj sidomos duke krahasuar me detyrat më të integruara (Schmitt, 1997). Chamot (1987) ka gjetur
520Krashen,

S.(1989). We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional evidence for the input hypothesis. The
Modern Language Journal, 73, 440-464.
521Oxford, R. (1990). "Language Learning Strategies“ What every teacher should know." Boston, MA: Heinle & Heinle.p.3940
522Schmitt,

N. (1998).Tracking the incremental acquisition of second language vocabulary: A longitudinal study. Language
Learning,48 p.189.
523Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.p.217
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se nxënësit e shkollave të mesme që mësojnë gjuhën angleze si gjuhë e dytë AGJD kanë raportuar
për përdorimin e më tepër strategjive për mësimin e vokabularit se për çdo aktivitet tjetër të
nevojshëm për mësimin e gjuhës, duke përfshirë edhe të kuptuarit e të dëgjuarit, prezantim me
gojë, dhe komunikimin social524.
Horwitz (1989) duke përdorur një pyetësor, zbuloi se një numër i konsiderueshëm i
studentëve të anglishtes që mësojnë anglishten si gjuhë e dytë AGJD ranë dakord ose janë plotësisht
dakord që pjesa më e rëndësishme e të mësuarit të një gjuhe të huaj është të mësuarit e vokabularit.
Ahmed (1989) duke përshkruar lloje të ndryshme të nxënësve/studentëve,zbuloi se shumica
prej tyre morën shënime nga vokabulari, ose kishin shkruajtur shënime në faqet e librave të tyre.
Strategjtë e të Mësuarit të Vokabularit SMV janë veçanërisht të dobishme për trajtimin e
fjalëve që më rrallë përdoren gjatë mësimit të gjuhës pasi që mësuesit nuk mund që të ua mësojnë
të gjithë fjalët nxënësve/studentëve ashtu që ato duhet të vazhdojnë me të mësuarit e tyre edhe kur
janë vetë. Strategjitë e të Mësuarit të Gjuhës SMGJ shpesh përfshijnë disa nga Strategjitë për
Mësimin e Vokabularit SMV, disa SMV në formë individuale janë hulumtuar në çdo thellësi, të tilla si
të qëlluarit nga konteksti (Haynes dhe Cody,1993) dhe mjetet që ndihmojnë në kujtesa të caktuara,
të tilla si metodat fjalëve kyçe (Pressley, Levin, dhe Miller, 1982, cituar në Nation, 1997)525.
Strategjitë e të Mësuarit të Vokabularit SMV përfshiјnë:
•
•
•
•

Strategjitë e zgjidhjes së fjalëve
Strategjitë e përdorimit të fjalorit
Strategjitë e marrjes së shënimeve
Strategjitë e memorizimit duke përfshirë metodën e fjalëve mnemonike dhe
përsëritjen.
4. Përkufizimi i termave
Strategjitë e të Mësuarit të Vokabularit (SMV):: janë një pjesë e Strategjive për Mësimin e
Gjuhës të përdorura nga nxënësit me qëllimine specifike të lehtësimit të procesit të të mësuarit e
njësive të reja të vokabularit. Me fjalë të tjera, ato përdoren për të ndihmuar të mësojmë, të
akumulojmë, të ruajmë dhe të përdorim terme të reja në vokabularin tonë.
Strategjia njohëse (Cognitive strategy): Strategjia njohëse është definuar si kon që përfshin
përdorimin me shkathtësi mendore apo transformimin e materialeve apo detyrave dhe ka për qëllim
rritjen e aftësisë të kuptuarit, përvetësimit, ose mbajtjes mend 'O'Malley dhe Chamot (1990).
Anglishtja si Gjuhë e Huaj, (AGJH) gjuha e mësuar nuk është ajo gjuhë që flitet në
komunitetin në të cilin është duke u mësuar (Cohen 1998) p.sh. të mësuarit e anglishtes në
Maqedoni. (Studentët që studijojnë gjuhën angleze për katër vite si drejtim specializimi.
Anglishtja si Gjuhë e Dytë (AGJD): i referohet vendit ku "gjuha e cila mësohet (studiohet)
është e njëjta që edhe flitet në komunitetin në të cilën është duke u mësuar" p.sh. në Mbretërinë e
Bashkuar
apo
në
SHBA
(nga
folësit
jo
burimorë
të
anglishtes).
Strategjitë e Mësimit të Gjuhës(SMGJ)Strategjinë e mësimit të gjuhës do ta definojmë si një
veprim ose një sjellje ose sjellje mendore të kryera nga nxënësit me vetëdije, ose me nënvetëdije me
qëllim që të përmirësojnë gjuhën e tyre për të mësuar dhe për qëllime të tjera të tilla si për të bërë
mësimin më të lehtë, të shpejtë, më të kënaqshëm, më shumë të vetë drejtuar, më shumë efektiv
dhe
më
të
transferueshëm
në
situata
të
reja.
524

Chamot, A. U. 1987a. The learning strategies of ESL students. In A. Wenden & J. Rubin (eds.) Learner
Strategies in Language Learning. Englewood Cliffs: Prentice/Hall.
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Pressley, M., Levin, J. R., & Miller, G. E. (1982). The keyword method compared to alternative vocabulary
learning strategies. Contemporary Educational Psychology, 7, 50-60.
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Strategjitë e Zgjedhjes së Fjalëve:(SZF) Termi strategjia e zgjedhjes së fjalës ose të qëlluarit e
strategjive për fjalët e panjohura përdoret për aktivitete si të supozuarit (hamendja), duke përdorur
fjalorin për zgjidhjen apo injorimin e saj, poashtu përdoret nga nxënësit, kur ai/ajo ballafaqohet me
një fjalë të re e cila ndikon në të kuptuarit e tij/saj dhe e njëjta i shfaqet si një problem për atë.
(Hosenfeld1977).

5. Përfundime
Strategjitë e të Mësuarit të Vokabularit (SMV) janë të njohura gjerësisht pas
ndryshimeve graduale por të rëndësishme që kanë ndodhur gjatë disa dekadave të fundit në
hulumtimin e të mësuarit dhe të nxënësve/studentëve, dhe që rezulton me një theksim më
të pakët në mësuesit dhe procesin e mësimit dhe më shumë vëmendje te nxënësit dhe të
nxënia. Me fjalë tjera, përpjekjet për hulumtim të gjuhës së dytë gjithnjë e më shumë i janë
dedikuar strategjive të të mësuarit të përdorura nga nxënësit që e mësojnë gjuhën e dytë.
Strategjitë e të Mësuarit të Vokabularit (SMV) janë të rëndësishme sepse hulumtimet
tregojnë që aftësimi i nxënësve për t’i përdorur SMV mund t’u ndihmojë atyre të bëhen
nxënës të suksesshëm të gjuhëve.SMV u mundësojnë nxënësve të fitojnë një masë të
madhe të përgjegjësisë dhe të përmirësojnë progresin e tyre në zhvillimin e aftësive, ato
përfshijnë një diapazon të gjerë të sjelljeve që mund të ndihmojë zhvillimin e aftësive
gjuhësore në shumë mënyra. SMV janë të rëndësishme, për më tepër, edhe sepse nxënësit
kanë nevojë të vazhdojnë të mësojnë edhe nëse nuk janë më në ambient formal të klasës si
dhe u ndihmojnë nxënësve për të asimiluar informata të reja në skemat e tyre ekzistuese
mendore.Ne paraqitëm shkurtimisht disa trajtimime që kanë bërë studiuesit e ndryshëm në
lidhje me rëndësinë e Strategjive të Mësuarit të Vokabularit SMV, gjithashtu u munduam që
të shpjegojmë rëndësinë e studimit të gjuhës angleze si gjuhë e dytë edhe për
nxënësit/studentët shqiptarë.
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•
•
•
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•
•
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Cilësitë për të qenë person nën hetim dhe i pandehur sipas Kodit të Procedurës Penale të
Republikës së Shqipërisë
Kreshnik Myftari
Universiteti i Tiranës, Departamenti i të Drejtës Penale, Shqipëri , kreshnik_myftari@hotmail.com
Abstrakt
Çdo rend shoqëror ku individët janë të detyruar të bashkëjetojnë me njëri- tjetrin ka një
system vlerash dhe parimesh të tij, mbi bazën e të cilave udhëhiqet shoqëria. Pjesa më e madhe e
shoqërisë respektojnë këtë sistem vlerash dhe parimesh, të tjerë nuk mund t'u përshtaten atyre. Për
rrjedhojë ka individë që mbajnë qëndrime dhe sjellje në përputhje me vlerat, të tjerë përdorin rrugë të
paligjshme për të arritur qellime të caktuara. Prandaj, për të parandaluar dhe ndëshkuar këta
persona, çdo shtet, në përputhje me kushtet e veta sociale dhe politike, ka ngritur legjislacionin e vet
penal në bazë të të cilit realizohet procedimi penal i këtyre individëve. Tërësia e masave dhe e
veprimeve ligjore që duhet të ndërmerret për hetimin dhe gjykimin e veprave penale dhe autorëve të
tyre që përbëjnë në vetvete procedimin penal, janë zhvilluar dhe përsosur gradualisht në përputhje
me zhvillimin e shoqërisë.
Siç është tashmë e njohur, në botë ekzistojnë dy sisteme kryesore të procedimit penal: sistemi
akuzator që zbatohet në vendet anglo-saksone dhe sistemi inkuizitor që zbatohet ne vendet e
Evropës Kontinentale.
Në sistemin akuzator palët janë në pozita të barabarta gjatë gjithë fazave të procedimit,
kurse gjykata luan rolin e arbitrit, e cila duke u bazuar në debatin gjyqësor deklaron fajësinë ose jo
nëpërmjet jurisë.
Ndërsa në sistemin inkuizitor roli i akuzës është më i madh, sidomos gjatë hetimit. Çdo provë
verifikohet në gjykatë. Kjo e fundit luan rolin e arbitrit, por vepron dhe vetë me iniciativë për marrjen
e provave dhe zgjidhjen përfundimtare të çështjes.
Në vendin tonë është bërë një reformim përsa i përket strukturës së pushtetit gjyqësor,
raporteve midis organeve të ndryshme të këtij pushteti dhe kompetencave të tyre. Kemi kaluar në nje
regjim të ri konstitucional të së drejtës dhe fryma e tij është e tillë që përbën përparimin më të madh
ne sistemet ligjore penale të Evropës.
Legjislacioni ynë penal inspirohet në një masë shumë të gjërë nga sistemi akuzator, duke
shënuar kështu një shkëputje nga sistemi inkuizitor që lamë pas. Thelbi i kalimit në sistemin e ri është
se në procesin penal u fut fryma e barazisë së palëve, ku rolin e akuzës e luan prokuroria, e cila
ushtron ndjekjen penale në emër të interesit publik, pra të shtetit, kurse në anën tjetër kemi të
pandehurin dhe mbrojtësin e tij.
Fjalë kyçe: Person që i atribuohet vepra penale, person nën hetim, i pandehur, i mitur, i papërgjegjshëm

Hyrje
Fillimisht për të përcaktuar se kush merret si i pandehur, duhet të shpjegojmë dallimin që
ekziston midis personit nën hetim dhe të pandehurit.
Termi person nën hetim është huazuar nga legjislacionet proceduriale që pranojnë
rregullimin sipas së cilit cilësimi si i pandehur bëhet në përfundim të hetimeve vetëm atëherë kur
vendoset që çështja penale t'i kalojë gjykatës. Personi nën hetim është subjekt i procedimit penal
dhe ndaj tij mund të bëhen hetime dhe të caktohen masa sigurimi.
Për legjislacionin tonë procedurial, me person nën hetim duhet kuptuar personi që nuk është
marrë i pandehur, sepse nuk ka të dhëna të mjaftueshme për akuzën që i bëhet. Kjo do të thotë që
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në çdo rast kur personi i dyshuar për kryerjen e veprës penale është i identifikuar dhe hetimet
drejtohen kundër tij, ai konsiderohet nën hetim. Ndaj tij mund të caktohen masa sigurimi, të bëhen
kontrolle, sekuestrime dhe përgjime.
Personi nën hetim apo ndaj të cilit zhvillohen hetime duhet të jetë i mbrojtur, të gëzojë të
drejtat dhe garancitë që janë parashikuar për të pandehurin. Ai ka të drejtë të ketë mbrojtës, dhe
vetë ose nëpërmjet mbrojtësit të marrë pjesë në hetime, në rastet e parashikuara për të pandehurin,
të bëjë kërkesa e pretendime për mënyrën e hetimit të çështjes Me fjalë të tjera, dispozitat që bëjnë
fjalë për të pandehurin do të zbatohen edhe për atë, me përjashtim të rasteve kur Kodi parashikon
ndryshe. Ky përjashtim lidhet me disa të drejta që i njihen të pandehurit lidhur me pyetjen e tij dhe
pjesëmarrjen në veprime të caktuara hetimore si dhe me pjesëmarrjen në gjykim.
E parë në kuadrin e marrëdhënies proceduriale penale, i pandehuri është personi fizik për të
cilin prokurori fillon dhe ushtron ndjekjen penale. Por përkufizimi i mësipërm, i saktë në marrjen
parasysh të marrëdhënies juridiko-proceduriale penale, duhet të plotësohet me marrjen në
konsideratë të momenteve proceduriale që paraprijnë vendosjen e marrëdhënies. Sistemi ligjor
procedurial parashikon rastin kur personi merret me cilësinë e të pandehurit si dhe rastin kur ai nuk
është marrë i pandehur siç është i ndaluari apo i arrestuari në flagrancë.
Dy janë gjendjet që parashikojnë dispozitat:
1. Të kesh qenë subjekt dhe të atribuohet një vepër penale në çdo akt dhe moment të procedimit.
2. Të kesh qenë i nënshtruar ndaj një arresti me ose pa urdhër të autoritetit gjyqësor dhe në
dispozicion të tij (ndalimet dhe arrestimet e bëra në flagrancë nga oficerët dhe agjentët e
policisë gjyqësore apo prokurori).
Duhet thënë se e para është ajo që duke individualizuar konceptin teknik të marrjes si i
pandehur cilëson një person si të pandehur. Momenti i dytë lidhet me doktrinën dhe dallohet me
gjendjen e arrestit sipas një mase të dhënë nga autoriteti gjyqësor ose kur arresti është bërë më
iniciativë të policisë gjyqësore.
Në rastin e parë, duke iu detyruar një procedimi (vendim ose urdhër), përmbahet fakti - vepër
penale dhe ky vlen si titull marrjeje si i pandehur duke e vënë personin në kushtet e të pandehurit.
Në rastin e dytë, subjekti nuk është në formulimin e të deklaruarit të pandehur, kështu që doktrina
flet për pothuajse të pandehur. Megjithatë të dyja pozicionet rrjedhin nga vetë ligji duke i dhënë
mundësinë personit të akuzuar të mbrohet tamam sikur të ishte formalisht i pandehur. Që i
pandehuri të shpallet si i tillë, duhet të përmbushen aktet proceduriale të caktuara nga ligji duke u
bazuar mbi një kërkesë, denoncim, padi apo kërkesë të shprehur dhe që kjo provohet.526 Pra për t’u
siguruar për cilësinë e të qënit të pandehur kjo gjë bëhet vetëm kur është përmbushur një akt
procedurial që sipas ligjit i njeh të pandehurit një të drejtë të caktuar dhe jo në dëm të tij.
Marrja si i pandehur
Merr cilësinë e të pandehurit personi të cilit i atribuohet vepra penale me aktin e njoftimit
të akuzës, në të cilin tregohen të dhënat e mjaftueshme për marrjen e tij si të pandehur.527 Deri në
këtë moment personi do të konsiderohet si person nën hetim.
Si kusht i domosdoshëm për marrjen e një personi si të pandehur, ligji kërkon ekzistencën e të
"dhënave të mjaftueshme". Përsa i përket të "dhënave të mjaftueshme" ka patur dy pikëpamje të
ndryshme.

526
527

neni 34, 35, 48 dhe 256 të Kodit të Procedurës Penale
neni 34, paragrafi i parë i Kodit të Procedurës Penale
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Sipas njërës pikëpamje, për marrjen e një personi si të pandehur është e nevojshme që
prokurori të ketë formuar bindje në lidhje me fajësinë e personit në kryerjen e veprës penale, bindje
kjo që i përgjigjet realitetit dhe bazohet në provat e mbledhura në vazhdim të procedimit penal, të
cilat mund të shërbejnë për të sqaruar hollësira lidhur me kryerjen e veprës penale, por ato nuk
mund të përgënjeshtrojnë bindjen e prokurorit e cila mbetet e pandryshuar.
Sipas pikëpamjes së dytë , "të dhëna të mjaftueshme" konsiderohen ato të dhëna serioze
dhe të verifikuara, mbi të cilat prokurori mund të mbështetet për të nxjerrë konkluzione se vepra
penale duhet të jetë kryer nga i pandehuri.
Në bazë të kësaj pikëpamjeje, ky konkluzion ka karakter paraprak dhe jo përfundimtar.
Konkluzioni përfundimtar, bindja e prokurorit për fajësinë e një personi mund të arrihet vetëm pasi
të kenë përfunduar hetimet.
Marrja e një personi me cilësinë e të pandehurit paraqet rëndësi të madhe, në radhë të parë
për të pandehurin, mbasi me anë të këtij veprimi prokurori dhe oficeri i policisë gjyqësore me
delegimin e tij, ka të drejtë të kërkojë vendosjen nga gjykata të masave të sigurimit ndaj tij,
sekuestrime etj. Prandaj nuk do të ishte e ligjshme marrja e një personi me cilësinë e të pandehurit
duke u bazuar në supozime që nuk mbështeten në fashikullin e procedimit penal.
Prokurori në çdo rast konkret është i detyruar që të çmojë me kujdes të dhënat që ka
mbledhur deri në atë moment për të konstatuar nëse ka baza për të marrë një vendim të tillë. Nga
ana tjetër nuk mund të konsiderohet e drejtë dhe pikëpamja se për të marrë një person me cilësinë
e të pandehurit, duhet që prokurori të ketë krijuar bindje Për fajësinë e tij. Një kërkesë e tillë është e
parakohshme, mbasi bindja e prokurorit për fajësinë e të pandehurit mund të formohet vetëm në
përfundim të hetimeve, para se të jetë pyetur dhe vetë i pandehuri. Po të pranohej e kundërta,
pyetja e të pandehurit do të shndërrohej në një veprim formal, që nuk do të vlente për të përcaktuar
fajësinë e tij dhe prokuroria do të vihej në pozitën e një personi që e ka paragjykuar çështjen. Për
pasojë edhe hetimi i çështjes nuk do të zhvillohej në mënyrë objektive.
Në këtë fazë të procedimit ku nuk janë marrë të gjitha provat e mundshme, nuk mund të
kërkohet që prokurori të jetë i bindur plotësisht në lidhje me fajësinë e personit në kryerjen e veprës
penale, por mjafton që të ketë të dhëna serioze të verifikuara që e ngarkojnë personin me kryerjen e
veprës.
Përgjegjshmëria e të pandehurit
Për aq sa shoqëria nuk mund të parashikojë lirimin, i pandehuri mund të jetë vetëm person
fizik (dhe jo person juridik). Personat juridikë mund të jenë të paditur në procesin civil por kurrë nuk
mund të jenë të pandehur në procesin penal.
I pandehuri, subjekt i raportit procedurial, duhet të jetë i aftë të zhvillojë veprimtarinë e tij
dhe të përmbushë detyrime si dhe të gëzojë të drejta që janë tipike të përmbajtjes së procesit
penal.528 Ky problem shihet në dy anët e tij. Së pari, subjekti duhet të ketë aftësinë për të qënë palë
dhe për të vepruar, së dyti, duhet të ketë aftësinë për të proceduar. Kjo e fundit ka të bëjë pikërisht
me zotësinë për të vepruar në drejtësi, që konsiston në përmbushjen e akteve proceduriale në emër
të tij dhe për ë tjerët, kun ë substancë e para lidhet me cilësinë e të pandehurit.
Kur flitet për këtë, për zotësinë për të qenë duhet mbajtur parasysh se nuk mund tjenë të
pandehur persona që gëzojnë imunitet siç janë deputetët, diplomatët e huaj etj; pra personat e
imunizuar përjashtohen.
Kur kemi të bëjmë me persona të sëmurë mendorë në procesin penal, tjetër gjë është të
thuhet se nuk mbajnë përgjegjësi për të qënë palë dhe tjetër gjë se kanë aftësinë e të kuptuarit dhe
të dashurit, që ka rëndësi në procesin penal. Në këtë rast duhet dalluar rasti i pazotësisë në çastin e
kryerjes së veprës penale si rezultat i një turbullimi psikik ose neuropsikik që ka prishur tërësisht apo
528

P. Tonini, Manuale di procedura penale, 2013, fq. 138
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pjesërisht ekuilibrin e tij mendor dhe për pasojë personi nuk ka qënë në gjendje të kontrollojë
veprimet ose mosveprimet e tij dhe as të kuptojë se kryen vepër penale.529 Në një rast të tillë
gjyqtari mund të shpallë pushimin e gjykimit,530 përveç kur aplikon masë mjekësore të detyrueshme,
shtrimin provizor në një spital psikiatrik nga rasti i paaftësisë së ndodhur pas veprës penale.531 Kur
organi që procedon siç është prokurori, gjatë hetimeve paraprake i lind nevoja e përcaktimit të
përgjegjshmërisë, ekspertimi urdhërohet kryesisht nga prokurori ose me kërkesën e të pandehurit
ose të avokatit të tij mbrojtës.532 Ndërkohë prokurori kryen veprime të tjera proceduriale që nuk
kërkojnë pjesëmarrjen e vetëdijshme të të pandehurit.
Kur çmohet se për shkak të sëmundjes mendore të shkaktuar pas ngjarjes, i pandehuri nuk
është në gjendje të marrë pjesë në procedimin gjyqësor, gjykata vendos dhe kryesisht
ekspertimin.533 Ndërsa kur gjykata çmon se gjendja mendore e të pandehurit është e tillë që pengon
pjesëmarrjen e vetëdijshme në procedim, merr vendim për pezullimin e procedimit,534 dhe kur i
pandehuri rifiton aftësitë e humbura ose del se gjendja mendore e të pandehurit lejon pjesëmarrjen
e vetëdijshme në procedim, vendimi i pezullimit revokohet535 dhe vazhdon procedimi penal në
drejtim të tij.
I mituri si subjekt i procedimit penal
Legjislacioni shqiptar, bazuar dhe në akte të ndryshme ndërkombëtare, merr në mbrojtje
dhe kujdes të veçantë të miturit. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si ligj themeltar, kodet e
ndryshme dhe aktet e tjera ligjore, në përmbajtjen e tyre pranojnë dhe parime e norma të akteve
ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve.
Shqipëria ka një legjislacion bashkëkohor për mbrojtjen e të miturve që procedohen
penalisht për kryerjen e veprës penale.
Kështu, fëmijët dhe të rinjtë kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë nga shteti.536
Dispozitat kryesore për mbrojtjen e të miturve të proceduar penalisht, janë ato të Kodit Penal dhe të
Kodit të Procedurës Penale.
Më sipër është përmendur se një prej kushteve për të marrë një person si të pandehur është
mbushja e moshës për përgjegjësi penale. Në këtë mënyrë, duke patur parasysh se si moshë për
marrjen në përgjegjësi penale merret ajo 14 vjeç për krimet dhe ajo 16 vjeç për kundravajtjet
penale,537 të miturit që nuk kanë mbushur moshën 14 vjeç nuk mund të procedohen penalisht as për
krime dhe as për kundravajtje penale.
Në çdo gjendje dhe shkallë të procedimit, organi i procedurës bën verifikimet e nevojshme
dhe kur është rasti urdhëron ekspertimin, kur ka arsye për të menduar se i pandehuri është i
mitur.538 Kur edhe pas verifikimeve dhe ekspertimit mbeten dyshime për moshën, siç është thënë
tashmë ai prezumohet nga ligji si i mitur. Prandaj, procedimi penal nuk mund të fillojë dhe në qoftë
se ka filluar duhet të pushojë kur personi nuk ka mbushur moshën për përgjegjësi penale.539
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neni 387 i Kodit të Procedurës Penale
H. Islami, A. Hoxha, I. Panda, Procedura Penale, komentar, 2003, fq. 311
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neni 43 i Kodit të Procedurës Penale
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Të pandehurit të mitur, i sigurohet ndihmë jurike dhe psikologjike, në çdo gjendje dhe
shkallë të procedimit, me praninë e prindit ose të personave të tjerë të kërkuar nga i mituri dhe të
kërkuar nga organi që procedon.540 Gjithashtu organi procedues mund të kryejë veprime dhe të
përpilojë akte, për të cilat kërkohet pjesëmarrja e të miturit pa praninë e personave të treguar më
sipër, vetëm kur një gjë e tillë është në interes të të miturit ose kur vonesa mund të dëmtojë rëndë
procedimin, por gjithmonë në praninë e mbrojtësit.
Ndihma psikologjike duhet t'i sigurohet të miturit si gjatë hetimeve paraprake ashtu dhe në
gjykim, gjatë pyetjes së tij.541 Kjo gjë bëhet më mirë kur në pyetjen e të miturit asiston një psikolog
ose sociolog, i cili ka aftësinë e nevojshme për komunikimin me të miturin dhe kjo krijon kushtet e
përshtatshme që i mituri të shprehet lirshëm dhe të shpjegojë saktësisht faktin për të cilin akuzohet.
Ndërsa përsa i përket ndihmës juridike, kur i pandehuri është nën moshën 18 vjeç, ndihma
nga një mbrojtës është e detyrueshme,542 në ndryshim nga të rriturit, të cilëve u sigurohet avokat
vetëm kur e kërkojnë. Organi që procedon penalisht duhet t'i sigurojë të pandehurit të mitur avokat
edhe kur ai nuk e kërkon atë.543
Përveç verifikimit të moshës, organi procedues bën verifikime edhe në lidhje me
personalitetin e të pandehurit të mitur, merr të dhëna për kushtet e jetesës personale, familjare dhe
shoqërore me qëllim që të sqarojë përgjegjshmërinë dhe shkallën e përgjegjësisë, të vlerësojë
rëndësinë shoqërore të faktit dhe të caktojë masa të përshtatshme penale,544 sipas rastit, duke
përjashtuar atë nga dënimi, duke i dhënë dënim me kusht, duke e mbyllur në një institucion edukimi
apo duke e dënuar me burgim (maksimumi gjysmën e dënimit të dhënë nga gjykata për të rriturit).
Në lidhje me caktimin e masave të sigurimit për të miturit, pra të faktit nëse gjykata do ta
procedojë atë të lirë ose si të paraburgosur, caktohet një kriter që gjykata duhet ta mbajë parasysh
në çdo rast konkret. Kështu, kur bëhet fjalë për paraburgimin e të miturit, gjykata duhet të shikojë
mundësinë që të mos ndërpritet procesi edukativ, siç mund të jetë shkolla, kursi etj.545
K. Pr. Penale546 parashikon se nuk lejohet arrestimi i të miturit për kundravajtje penale edhe
kur kapet në flagrancë, ndërkohë që çështja qëndron ndryshe për krimet. Në këtë rast, lajmërohet
detyrimisht prindi ose kujdestari i të miturit të arrestuar ose të ndaluar. Ndërsa prokurorit i jepet e
drejta ta nxjerrë të miturin nga burgu dhe të urdhërojë që ai të qëndrojë në shtëpinë e vet ose në
një vend tjetër të ruajtur, që mund të jenë të afërmit ose institucionet e edukimit të të miturve.547
Përsa i përket gjykimit të të miturve, ai do të bëhet nga seksionet përkatëse të krijuara në
gjykatat e rretheve gjyqësore të përcaktuara me dekret të Presidentit.548
Kur disa nga procedimet që kanë lidhje midis tyre i përkasin kompetencës së gjykatës së
zakonshme dhe të tjerat gjykatës që shqyrton çështjet me të mitur, kompetente për të gjitha
gjykimet është kjo e fundit.
Në rastin kur i pandehuri në kohën e gjykimit është madhor, kur një ose disa vepra i ka kryer
kur ka qenë i mitur, çështja gjykohet nga gjykata (seksioni) që shqyrton çështjet me të mitur.
Zhvillimi i gjykimit për të pandehurin e mitur bëhet mbi bazën e parimeve proceduriale mbi
të cilat ngrihet gjithë sistemi procedurial penal, por me disa veçori ndryshe nga zhvillimi i gjykimit
për të pandehurin e rritur.549
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Kështu gjykata vendos që shqyrtimi gjyqësor të zhvillohet me dyer të mbyllura, kur gjykohet
e nevojshme për pyetjen e të miturve.550 Ky përjashtim nga rregulli i përgjithshëm i gjykimit me dyer
të hapura bëhet për të shmangur ekspozimin e të miturve dhe për të krijuar ambient të
përshtatshëm për gjykimin e tyre.551
Përsa i përket pyetjes së dëshmitarëve të mitur, qoftë gjatë hetimit paraprak, qoftë gjatë
gjykimit duhet të bëhet sipas disa rregullave, siç është ajo e pyetjes nga kryetari dhe me ndihmën e
një familjari ose specialisti të fushës së edukimit të të miturve, në mënyrë që i mituri të kalojë
emocionet dhe të përgjigjet në mënyrën e duhur në një gjykim të rregullt. 552
Gjithashtu, si për të pandehurin ashtu dhe për dëshmitarit e mitur, të akuzuar ose të
dëmtuar nga vepra penale, ndalohet publikimi i gjeneraliteteve dhe i fotografive të tyre, përveçse
kur e kërkojnë interesat e të miturit ose kur i mituri ka mbushur moshën 16 vjeç.
Përfundime dhe sugjerime
Duke ardhur në fund të këtij materiali, arrijmë në disa përfundime në lidhje me pozitën e të
pandehurit në procedimnin penal dhe masat që mund të merren në të ardhmen për rritjen e
efikasitetit të punës së organeve të drejtësisë në lidhje me personin që thirret si i pandehur:
I pandehuri, duke qënë një subjekt aktiv në procedimin penal, gëzon të drejta dhe garanci
proceduriale. Rëndësi primare ka e drejta për t’u mbrojtur, e drejtë kjo e garantuar nga Kushtetuta e
Republikës së Shqipërisë dhe posaçërisht nga Kodi i Procedurës Penale. E drejta e mbrojtjes me
avokat është një ndër ndryshimet thelbësore që solli Kodi i ri i Procedurës Penale në raport me Kodin
e mëparshëm.
Në legjislacionin e ri procedurial garantohet një mbrojtje e veçantë për të miturit që kryejnë
një vepër penale. Megjithatë që të kryhen procedime penale të të miturve në nivelin e standarteve
ndërkombëtare, kërkohet jo vetëm specializimi i gjykatave në këtë drejtim, por njëkohësisht dhe
organizimi i prokurorisë si në shtetet e tjera të Europës, ku të ketë sektorë të veçantë e të
specializuar, që të merren vetëm me çështjet e të miturve. Nga ana tjetër, e rëndësishme është edhe
përgatitja e oficerëve të Policisë Gjyqësore, prokurorëve, gjyqtarëve dhe psikologëve për të miturit,
në mënyrë që hetimi dhe gjykimi i veprave penale të kryera nga të miturit të jetë më efikas dhe të
shërbejë për parandalimin e kriminalitetit.
Për të bërë një punë sa më të kualifikuar e me efektivitet kundër veprave penale, oficerët e
Policisë Gjyqësore dhe prokurorët duhet të bëjnë përpjekje të metejshme për kualifikimin e tyre,
për njohjen e legjislacionit penal e procedurial shqiptar, si dhe për njohjen e metodave për marrjen
në pyetje të të ndaluarve, të arrestuarve dhe të pandehurve të rritur e të mitur, duke u mësuar të
zbatojnë kërkesat e Kodit të Procedurës Penale për respektimin e të drejtave të tyre në procedimin
penal, duke mos penguar ushtrimin e të drejtave të mbrojtjes dhe duke kryer veprimet e pyetjes
gjithmonë në prani të mbrojtësit siç e kërkon legjislacioni shqiptar dhe ai ndërkombëtar.
Gjithashtu një efikasitet akoma me të madh në luften kunder kriminalitetit do të sillte
përdorimi i mjeteve teknike shkencore në procedimin penal me urdhër të organit procedues dhe
plotësimi dhe pasqyrimi në K.Pr.Penale të dispozitave përkatëse në të ardhmen. Përdorimi i mjeteve
tekniko-shkencore dhe të tjera të nivelit bashkëkohor do të sjellë ngritjen cilësore të dhënies së
drejtësisë.
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neni 340 i Kodit të Procedurës Penale
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Influences of globalization processes and imegatrends influence in tourism of kosovo
LavdimLajçi
University “Haxhi Zeka”, Pejë- Kosovë, lavdimi76@hotmail.com
BahrijeThaqi
Municipality of Peja- thaqi_b@hotmail.com
Abstract
Globalization partially erase the boundaries of nation-states, but it is not inconsistent with
the process of protecting culture and traditions of each nation. Globalization means interdependence
and overlapping national cultures, so that they fused to form a common global culture. Tourism,
through direct contact between tourists and hosts contributes closer and intermingling of different
cultures.
The focus is on examining the intensity of impact of specific global trends on structural market
changes in tourism demand within the macro environment at the level of demographic, cultural,
political, technological and physical dimensions, and relations with the competition, which is a
prerequisite to development of new trends in tourism.
Globalization induced changes in the environment give impetus to new trends in the tourism market
which are evident in the emergence of new needs, behaviour of potential tourists and their
preferences with regard to the choice of tourism products for which they show more or less interest.
Keywords: development, culture, tourism, globalization, global trends, tourism market
JEL classification: Z32, Z1, L83, F6, F60, Z39

1.Introduction

Globalization as a process of economic, social, cultural, and political activities across
national boundaries and affects tourism.
The issue of whether globalization is beneficial remains controversial, particularly because
globalization policies are often examined without consideration of their interactions with
key sectors of economy, notably tourism. Tourism is arguably the world’s largest industry
and has been considered as an economic development option by many developing
countries. However, it is questionable whether income generated through tourism can bring
marginalized communities increased economic independence and life standards.
There is still no particular global product for all markets in which a tourist company
would operate because of differences of potential consumers regarding: the travel
experience, level of education, level of cultural awareness and influence of tradition, and
hierarchy of priorities.
One of key arguments in favor of future success of tourism relates to the necessity of
understanding the critical trends and using their positive effects while at the same time
neutralizing or avoiding the negative ones. For example, the aging of world population and
active lifestyle of older generation create new market segment. Changes in consumer
behaviour of younger generation shouldn’t be neglected as better economic situation,
530
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employment and income allow them to actively participate in tourist movements and
introduce changes in preferences focusing on new products and active participation in their
creation.
2.Tourism and Globalization
Globalization has increased the interdependence between countries, economies and people.
It does not involve only giant corporations , but also small and medium sized businesses together with
family-run firms.553This process has led to the creation and operation of global tourism market where
destinations, which are expected to compete one qual basis regardless of the country of origin,
function interactively. Globalization has opened a whole new world of development opportunities.
715 million people travelled abroad in the year 2002, by the year 2020 this number is expected to
increase to 1.6billion. The tourism turnover is 3500 billion US$ and accounts for 10 percent of global
trade.554 Tourism has become big business and is run by great trusts.555
Creation of a global society means that tourism businesses have the ability to operate
globally and many have opted for a competitive strategy of internationalization. Global enterprises
view the world as their operating environmental establish both global strategies and global market
presence.556 In tourism globalization affects the supply and demand side in many ways. The important
supply factors are: worldwide acting suppliers, as well as the impact of computerized information and
reservation systems; decreasing costs of air travel and the possibilities of having access to destination
with relatively low price and income levels, as well as relatively low social standards; emerging new
destinations. Important demand factors for globalization are: increasing income and wealth; tourists
are more experienced and knowledgeable.557 The characteristics of globalization in tourism are:558
ECONOMY
• Horizontal and vertical integration strategies of tourism enterprises
• Foreign investment in hotels and tourist attractions("global tourism markets")
• Global players and strategic alliances(air companies, hotels,tour operators)
• Global tourism management
• Global competition of holiday resorts
TECHNOLOGY
• Global booking systems
• Standardized technologies in transport systems
CULTURE
• Global tourist: uniform traveller behaviour
• Creation of"global tourist village"
ECOLOGY
• Tourism as a "global syndrome of ecology problem"
• Climate changes and their effects on destinations
POLITICS
Klančnik2003,51
ibid.,53
555
VesnaPeric “ Tourism and globalization” Proceedings of the 6th International Conference of the Faculty of
Management November, 2005
556
Knowlesetal.2001, 177
557
Smeral 1998, 373
558
Feige 1998, 111
553
554
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• Increasing importance of international tourism organizations
• Necessity for global coordination and regulation of passenger circulation
• Sustainable development as quality and dominant idea
3.Destinations in the Global Market
Destinations compete with other destinations in the global market for international tourists.
The international marketing of destinations occurs on several levels. The public sector in usually
involved at national level, but also at regional and local level. The public sector is poorly equipped to
take leadership in this field. The private sector has its own interests to put forward, but as 90
percent of tourism firms are small and medium-size enterprises (SMEs) with limited resources, they
benefit from and often rely on education, training and marketing efforts coordinated and directed
by the public sector. Successful destination policy rests on strong partnership between the different
stake holders and on a coherent, consistent and collaborative marketing approach to create
identities that are unique. Destinations must find identities that differentiate them from other
destinations in the global market place. Therefore all public sector and private sector organizations
must work in partnership to pursue differentiation strategies.559
Large tour operators have a strong influence on the way hotels operate in the destinations
they feature and the prices that they charge, particularly in mass market beach resorts and in ski
resorts. Tour operators may also impose conditions on local suppliers. For example, Explore
Worldwide, the adventure tour operator from the UK has a strong commitment to protecting the
environment of the destinations it features. Part of that commitment includes ensuring that their
suppliers comply with their norms vis-à-vis protecting the environment and use environmentfriendly equipment, products and materials. The adaptation of the service management system in
internationalization is problematic due to unique local conditions and cultural values, the
simultaneous need for critical mass in the network for purposes of scale economies, and
differentiated learning.560
Much of the writing on globalization is focused not on services, but on manufacturing, and
the concepts are derived from traditional economic theory. Many of the forces and consequences of
globalization will benefit tourism and the service sector. Technology, information and the reduction
of boundaries have created new forms of service company, not only the large trans-national
corporations (TNC) such as the Disney Corporation, but also the small niche specialist that can take
advantage of the internet, international communications, and market positioning.561 Compared with
the manufacturing sector where goods may be produced globally, tourism services are consumed
where they are produced, at the local level. The fragmented and interdependent nature of the
tourism product means that various agents with influence on the product offered must co-ordinate
their operations to provide the overall experience. Competitive advantage depends on
organizational competences and capabilities, and in most networks lead firms play an important
role. These are generally the larger, wealthier firms in the network and often have political
influence. In a tourism resort, the lead firm, for instance a big hotel, may support the costs of
developing and running a public facility, sponsor local events or provide marketing actions for the
area.562
3.1.Factors influencing changes in tourism demand

559
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Market and structural changes typical for 21th century lead to changes in social macro
environment and business generally and in tourism also. Therefore, it is necessary to analyze
tourism in the context of economic, social, cultural and even political changes which are result of
globalization. (Figure 1) These changes are opening key questions:563
1) Which trends will impact tourism development?
2) Which types of tourism will dominate in the future?
3) Which implications new factors and types of tourism will have on interest groups in
tourism?

Figure 1. Influences of Megatrends on Tourism Dwyer, L.(2008),Megatrends underpinning tourism
to 2020: analys is of key drivers for change. CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.
Customers’ reactions today, their perception of value and quality which are integrated in
products and services, will depend on their influences and roles in the process of interaction. An
experience indifferent phases of tourist services providing includes elements which are appearing
in the process of value creation by service providers, and other participants in service process. Due
to this, influences of mega and micro trends as well as changes in structure of demand and tourists’
characteristics caused by those changes have to be taken into consideration.564
Demographic changes among potential and active tourists are mostly related to high increase of
number of population, their age and gender structure changing. On the other side, social changes
impact current relationship among subjects and elements of service supply and demand. Modern
society are facing with important changes of social structure of people and their way of working,
higher level of education, while at the same time preferences, the expectations of individuals, their
lifestyles and values are changing.
However, the biggest influence on the level and structure of tourism demand has size and
structure of family, customers’ way of life, and the fact that four different generations parallel exist
on global market–traditionalists, baby-boomers, X generation and Y generation. It is especially
VesnaBabicHodovic“ Influences of globalization trends and social changes on dhe structure of tourist demand
and supply.
564
VesnaBabicHodovic“ Influences of globalization trends and social changes on dhe structure of tourist demand
and supply.
563
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important that economic power of Y generation, known as Millennials, is growing. This tendency
will cause further changes in tourism area, because of the fact that Y generation has substantially
differences, habits and way of buying in comparison with other three generation. Mangold claim
that:565
“…Millennials access digital media on daily basis and have the ability to communicate with and
purchase from suppliers anywhere in the world.”
Since this generation has specific characteristics regarding us age of digital media,
communication and buying from supplier around the world it will increase potential customers’
power even more than it was the case at the end of 20’th century known as customer
market.566Namely, exponential technological development and growing dependence on technology
in society are becoming central paradigm of social and economic development and this fact will
radically change limitations and way of business. Internet has a critical role in these changes, mostly
through moving markets in to the virtual world. Everything of those dimensions impact the
marketing and management in tourist firms567;while they are trying to answer to the challenges of
globalized tourist markets. Here the case is about growing competition, especially the one from
emerging destinations ,lack of data about socio-economic trends, increasing requests for economic,
social and environmentally sustainability of tourism, traditional problems of demand seasonality
and variable tourism service quality, tourist offer diversification, growing accessibility of tourism
travelling and holidays for members of society, lack of transparency and coherence in the quality of
tourist services’ evaluation, as well as cooperation in promotional efforts, lack of visual identity,
policies coordination and financial instruments mobility.

Figure2.Relationship between Tourist Demand and Supply The Meaning of Marketing in Travel and
Tourism, July 30, 2010, http://www.hotelmule.com/html/76/n-3076-8.html
In Figure 2 vital relations be-tween tourist demand and supply are presented, as well as
their relationships with transport firms and intermediaries. The key tool for keeping successful
relations among subjects in tourist value chain is implied in marketing strategy and marketing mix
Mangold,W.&Smith, K.(2012).SellingtoMillennials withonline reviews“.BusinessHorizons,55(2),141
153.http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2011.11.001
565

566

Chen,Z.(2007)„Buyer Power:EconomicTheoryandAntitrustPolicy”,Research in Law and
Economics,ElsevierLtd.Volume22,17-40,ISSN: 0193-5895/doi:10.1016/50193-5895(06)22002-5
567

Abrate,G.,Fraquelli,G.&Viglia,G.(2012).„DynamicPricing Strategies: EvidencefromEuropeanHotels“.

International Journal ofHospitality Management,31(1),160-168. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.06.003
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that tourism firms has been created based on information and knowledge about tourists’
characteristics and behavior. Knowledge about customers / tourists, changes in their features and
motives for travelling form the essence of marketing orientation centered on customers and
tourists.
Depending on tourist segments, potential tourists and visitors' features, effects of
marketing activities will vary. Tourists who independently (individually) make their plans and
reservations for travelling are less exposed to the influences of marketing instruments designed by
tourism supplier or intermediaries. Choosing individually source of information, comparing
available alternatives and making decisions based on their own preferences and limiting factors,
these tourists are often in the position to, more or less successfully, diminish pressures from tourist
firms. On the other side, when it comes to the tourists who are still buying traditional tourist
packages, alternatives which they are considering, evaluation factors and final decisions about the
service and tourist destinations are mostly under the influences of marketing activities of tourism
firms and intermediaries which are creating tourism supply and sales instruments.
3.1.1.Social and Cultural changes
Culture implies all the social legacy of a group of people, community or society, which is
materialized through the learned patterns of opinion, feelings, or activities.568 Characteristics of
culture are marked by similar behavior of individuals who, from the immediate surrounding based
on perception and learning, adopt the same criteria of values, build them into their way of thinking
and living, and capitalize them with specific behavior and activities related to the choice of product
and purchase. One of the characteristics of culture is its susceptibility to changes surrounding us, so
it is important to emphasize that susceptibility in a longer time frame. Culture is reflected in a way
people spend their time. In developed countries there is a trend to spend more time for fun, which
comes from the change in values reflected in the shift from materialism to self-actualization, from
quantity to quality, and from passivity to interactivity.569 Cultural values affect tourism, and new
trends emerge and may be used to design new products. Due to the fast lifestyle and intense work
there is a need for relaxation – related tourist products.570
Internet has also created cohesion of informal groups linked by common interests and needs
met through tourist trips. It is also possible to create highly specialized tourist products that
intermediaries can represent as specific travel arrangements, dynamic by their creation, and with
programme acceptable to geographically dispersed market segments and tailored to their
requirements.
Changes in character and structure of tourist demand are affected by changes in the value system
and lifestyle. Striving for experiences encourages tourists to travel. For example, promotion of
healthy lifestyle and food fosters ecological awareness noticeable in the balance and harmony with
nature. That approach is contained in the concept of sustainable development which must be a part
of the development strategy.
There is a tendency towards individual approach to trip organization, where service
providers must guarantee the programme quality, and there is also a stronger interest in
programmes of those providers whose services are directly or indirectly participating in the creation
of new tourist products and their placement. Tourists become “loyal” to the entities who can meet
their specific needs, while providing “authentic atmosphere” and surrounding.571

568

Previšić and Bratko, 2009, pp. 86

569

Coates et. al., 1997, pp. 95
Parks and Steelman, 2008, pp. 63
571
Čavleket. al., 2011, pp. 75
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3.1.2.Environmental trends
• Climate change is a global phenomenon and its impacts are transboundary, however the major
effects will be felt on the local and regional scale.
• Impacts of climate change and warming trends include: sea-level rise, changes to ocean currents,
glacial and polar ice melts, loss of snow cover, high heat index and high diurnal temperatures, and
changes to precipitation patterns.572
• Rising population and economic development are affecting the availability of natural resources—
food production, water and energy.
• Fossil-fuel based energy sources will become more expensive.
• The new ‘carbon economy’ is set to increase the demand for energy efficiency and investment in
renewable forms of energy.
• Water shortages will leave over half the world’s population facing water-stress and conflict over
scarce water resources will increase into the future.
• Demands for higher food production will increase impacts of extensive and intensive forms of
agriculture.
• Broad-scale land clearing will impact on arable land and diminish native bushland.
• Habitat loss is the main threat to species loss and biodiversity.
• Decreasing ozone will increase sun radiation.
• Increasing soil salinity impacts upon agriculture and hinders productive land use.
3.1.3.Technological trends
• More quantum leaps in information and communication technology (ICT).
• ICT the foremost management tool in achieving results and competitiveness.
• Networking is the most important element of the ICT revolution.
• New internet technologies are agents of the consumer.
• E-communities direct trends and ‘advertise’ for the destination / operator.
• Internet capability advanced from online booking to artificial intelligence.
3.2.Influences of political factors on tourist supply
Political trends and geopolitical changes have been increasing sensitivity of potential
tourists and visitors on different types of risks. Safety of visits to specific destinations today
becomes one of key influencing factors in the process of making a choice about destination. That
means that destinations in crisis areas are facing with huge challenges, but unfortunately even their
neighbor countries. Of course, as it was the case with environmental responsible destinations, here
some new destinations get chance to increase number of visitors, because of their political and
economical stability and because of positive recommendations spread by previous visitors to their
referent groups. These problems are complicating even more due to the fact that growing number
of older tourists insist on the security and at the same time they try to escape risks at areas and
destinations where different types of political and other forms of conflicts appear.573
In this situation tourist destinations are facing with the challenges how to decrease risks in
pre purchase phase and to convince potential tourists to travel at some of destinations near town
secure areas, and high responsibility about keeping promises regarding tourists’ safety. They have
moral and material responsibility for tourists’ lives and safety; success in the set asks completing
Larry Dwyer, Deborah Edwards, Nina Mistilis, Carolina Roman, Noel Scott and Chris Cooper, “ Megatrends
underpinning Tourism to 2020” Cooperative Research Centre
572

573

Kotler,P.andArmstrong,G.(2007)Principlesof Marketing12thed Upper SaddleRiver,PrenticeHall
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will positively impact readiness of potential tourists to travel to the destination. On the other side,
unknown tourist destinations in these situations have opportunity to get tourists having low level of
risk tolerance (high risk a version), those that insist on the political stability and personal safety at
the destinations where they are travelling to. Despite all guaranties these tourists won’t accept the
risk and to travel to unsafe areas; this is a chance for emerging destinations to attract new visitors.
4.Globalization in Kosovo
Globalization of tourism has not started in Kosovo yet, at least there is not much evidence of
globalization. Kosovo tourism is very unlikely to play a significant role in international market unless
we invest heavily in tourism infrastructure.
As the most important and global objective of tourism development in Kosovo in the period after the
war, is oriented in economic development of Kosovo in the activation of existing and important
resources of tourism, which have affected the increase of Kosovo’s revenues, the most important
objective is to increase employment especially in Kosovo municipalities that have more touristic
potentials.
To understand the real situation of tourism in Kosovo municipalities, there are some
interesting statistics presented in the table below.
Table 1. The number of foreign visitors and their nights of stay in the regions of Kosovo for the period Q2 of
the years 2013 – 2015
Identification
Q32013
Q32014
Q32015
No.
Region
Visitor
Nights
Visitor
Nights
Visitor
Nights
1
Gjakovë
150
277
284
813
328
1,122
2
Gjilan
123
149
292
418
375
556
3
Mitrovicë
195
196
198
198
188
214
4
Pejë
603
2,642
2,240
2,945
4,982
6,325
5
Prizren
1,714
2,291
1,058
1,681
4,174
5,796
6
Prishtinë
9,632
16,564
13,883
23,240
12,452
18,922
7
Ferizaj
256
307
204
276
378
382
Total
12,673
22,426
18,159
29,572
22,877
33,317

Source: Statistical Agency of Kosovo, Statistics of hotels TM3 – 2015.
As shown in table 1, with the largest number of visitors during for dhe Q3 2015 leads the Prishtina
region with a total of 12,452 visitors, Peja ranks second with 4,982 visitors, Prizren ranks third with
4,174 visitors. The largest number of foreign visitors is concentrated in Pristina, Peja and so on.574
Table 2. The number of foreign visitors and nights of stay by country of origin, for the period Q3
2013, Q3 2014 and Q3 2015

574

Agjencia e StatistikëstëKosovës, Statistikat e hotelerisë TM3 – 2015.
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No.

Country

Q 3 2013
Visitor

Q 3 2014
Nights

Nights

Q 3 2015
Nights

Nights

Nights

1

Austria

23

26

508

860

1,359

1,636

2

Belgium

28

32

215

238

325

541

3

Bosna & Hercegovina

25

44

199

238

360

4

UK

1,025

631

1,038

5

France

6

Gjermany

7
8
9

Italy

965

1,467

507

10

Croatia

516

1,142

368

11

Montenegro

101

270

12

Macedonia

195

378

13

Poland

14

Serbia

15
16

386

568

98
570

239

326

274

512

359

578

1,133

1,831

1,577

2,654

1,957

3,002

Greece

30

34

15

16

159

272

Netherlands

49

61

34

60

171

299

935

634

1,060

743

1,787

2,057

28

28

43
379
30

65
517
31

475

723

840

1,367

34

85

208

377

347

589

551

994

USA

1,209

2,738

1,493

3,141

1,741

2,754

Albania

2,274

3,095

2,224

3,050

4,334

5,396

17

Slovenia

355

2,085

546

1,223

779

1,293

18

Spain

16

20

19

Turkey

1,462

2,253

20

Switzerland

1,049

2,017

969

21

Other

2,382

3,634

7,067

12,673

22,426

18,159

29,572

Total

9
886

136

221

1,519

9

1,368

1,994

1,691

1,848

2,610

10,495

3,151

5,037

22,877

33,317

Source : Statistical Agency of Kosovo, Statistics of hotels TM3 – 2015.
Graph 1. The number of foreign visitors and their nights of stay for the periods Q3 2013, Q3 2014
and Q3 2015

Visitor
Q3 2013

Night
s

Q3 2014

Night
s

Q3 2015

Night
s

Source : Statistical Agency of Kosovo, Statistics of hotels TM3 – 2015.
Kosovo is the most visited country in 2015 was there was an increase of number of visitors,
compared to previous years from 2008 to 2014. In terms of foreign visitors the highest number
comes from of Albania, the United States, Germany and other states
Accommodation of capacities units is the indicator that best reflects the situation that the
tourist offer can be accessed for visitor’s hospitality. Depending in the number of available objects
we can know that how much we are able to fulfill visitors demands based on quantitative and their
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qualitative requests. This means that the accommodation facilities are not prepared for any big
organized event, because the touristic capacities are restricted and limited.
Graph 2. The number of foreign visitors and nights of stay in Kosovo during the period 2008-2014

Visitor Nights Visitor Nights Visitor NightsVisitor NightsVisitor NightsVszitorNightsVisitorNights

Globalisation has positive effects
• promotes global economic growth,
• creates jobs,
• makes companies more competitive,
• expands consumer choice
• lowers product prices.
• the basis for disseminating technical knowledge and education
• improves global communication and transport,
• creates new markets for firms and countries,
• generates innovation and enhanced product quality,
• fosters democratic ideals and cultural exchange and international understanding
Globalisation has negative effects
• generates income inequalities,
• destroys local industries,
• creates greater dependency of developing economies on developed ones, with adverse
effects on small business
• Local level negative effects include
• increased prices of consumer goods and services,
• increased price of land and housing beyond local affordability,
• increased demands on public services and facilities.
• Some critics advance stronger claims that the effects of globalisation, through the
operation of TNCs, include
• displacement of indigenous peoples from lands,
• human rights abuses,
• unfair labour and wages,
• commodification of cultures,
• environmental degradation
•
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5.Conclusions
We cannot generalise too broadly on globalisation’s impacts on tourism and the subsequent
effects on economies, communities and natural environments.
Globalisation has positive and negative effects.
More case studies are required to identify the effects in particular locations. As the drivers of
globalisation show no signs of a slowdown, the challenges facing tourism are formidable. Since the
same forces that drove mass tourism are sewing the seeds of its demise, it is very likely that a
complete change of paradigm, is required if tourism globally is to develop in a sustainable way Some
critics argue that the growing incidence of crises, environmental, political and economic, encourages
a counter trend to the globalisation process, with possible significant implications for the future of
the global travel system.
All elements of the tourism industry need to be sensitive to the needs of the ‘new tourists’.
Communities must ask: What do tourists want? What types of experiences do they value? How can
we meet those needs? Do we want to?
Perhaps even more important than catering for visitor needs, destination residents should
be developing a vision for the type of community they wish to live in, and the role that tourism
might play (if at all) in achieving that vision. The tourism industry can do more to critically engage
with the main international institutions and governments, providing a link from stakeholders who
are marginalised and exploited by the processes of globalisation.
The international tourism industry, through organisations such as the UNWTO, can play an
important advocacy role, helping to build the capacity of developing countries to participate more
fully and negotiate more effectively in the discussion about trade rules, subsidies, liberalisation and
corporate responsibility and regulation.
Most new trends characterizing contemporary tourism can definitely be found in the choices
made by young people. The great variety of their needs and interests polarizes their aims and
motivations for travelling. As a result, they engage in very diverse types of active tourism and
frequently travel abroad. Young people are also more susceptible to fashion trends. In the survey,
they indicated them as one of the major factors that make them choose particular foreign
destinations. Having a great amount of free time and being able to use it freely makes spontaneous
decision-making easier. An extremely important factor determining high tourist activity among
young people is their special perception of the travelling constraints and their determination and
skills of overcoming them.
To track changes in the natural environment the following procedures for monitoring development
indicators should be implemented in the analysis: monitor correlation between variables of eco
awareness and urban planning, monitor the level of exploited natural resources per unit of GDP with
the possibility to use alternative, substitute resources and energy-generating products, which
directly boosts innovations. The mass concentration of tourists in certain areas in the timedetermined, short periods throughout the year results in the excessive use of space which
challenges its development continuity. The concept of sustainable development becomes an integral
part of strategic planning in tourism.
Cultural changes leave trace at the level of confronting global cultural identity and specific
interest of potential consumers. In the tourist market there is a visible shift in preferences from
standard products based on genuine natural elements in the destination (sea, sand, sun) to specific
tourist products, with additional efforts invested in activities that are concentrated around
anthropogenic factors in the destination.
Political changes and disasters caused by human factors result in uncertainty which makes a
destination less appealing to potential tourists. Studies show that safety represents one of key
factors by which tourists choose a destination.
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Globalization is largely possible owing to technological changes. ICT is a catalyst of changes
in the environment and has a strong impact on tourist movements. ICT contributes to spatial –
temporal convergence. Innovative approach and new business techniques implemented by entities
in tourism particularly come to the fore in the creation, distribution, and information on tourist
products.
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Dosja /portofoli i nxënësit një mënyrë për të vlerësuar përparimin e tij
Luiza Myrtaj
PhD kandidate në Universitetin Europian të Tiranës, Shqipëri
E-mail: luizamyrtaj@yahoo.com

Flutura Dervishi
PhD kandidate në Universitetin Europian të Tiranës, Shqipëri
E-mail: d_flutura@yahoo.com
Abstrakt

Ky studim paraqet rezultatet e një pune kërkimore, e cila synon vënien në dukje të rëndësisë së
dosjes në arritjet e nxënësve
Studimi synon të vërtetojë hipotezën se krijimi i dosjes/portofolit është një ndër faktorët kryesorë
me anën e të cilit mësuesi vlerëson progresin e nxënësit.
Qëllimi i punimit është të analizojë efektin e vlerësimit të nxënësit me anë të dosjes dhe
ndikimi i saj në rezultatet e arritjeve të tyre. Për të vërtetuar hipotezën ngritëm pyetjen kërkimore të
hulumtimit: Çfarë ndikimi ka dosja në vlerësimin e nxënësve ? Nga rezultatet e nxjerra nga
pyetësorët e shpërndarë nxënësve kemi mundur të kuptojmë se një dosje duhet të tregojë historinë
e një nxënësi.
Nga rezultatet e hulumtimit, kemi arritur në përfundimin se nxënësit janë të njohur me
përgatitjen, qëllimin e hartimit të dosjes dhe e shohin atë si një mundësi shumë të mirë në
vlerësimin përfundimtar të tyre.
Të dhënat u morën nëpërmjet pyetësoreve.
Në studim morën pjesë 27 nxënës që studiojnë në shkollën 9-vjeçare Kongresi i Manastirit ”, në
Tiranë” që kryejnë mësim në klasat VI-IX. Subjektet nxënës janë studiuar sipas këtyre
variablave:mosha ,gjinia,klasat që zhvillojnë mësim.
Fjalët kyçe: Vlerësim, nxënës, dosja/portofoli i tij, mësimdhënie

1. Hyrja
Nxënësit e dinë se cilat janë qëllimet e mësimit, cilat janë standardet që pritet t’i arrijnë ata
dhe si do të vlerësohet e arritura e tyre (çka duhet të mësojnë dhe çka, si dhe kur do të
vlerësohet
Llojet e vlerësimit janë të shumta të tilla si Vlerësimi formativ;Vlerësimi Sumativ
(përmbledhës) ;Vlerësimi për nxënie (VpN) ;Vlerësimi i të nxënit (ViN) ; Vlerësimi
diagnostikues;Vlerësimi me anë të testeve ;vlerësimi i vazhdueshëm;vlerësim i përditshëm
;vlerësim paraprak dhe vlerësimi me dosje që do të jetë objekti i rëndësishëm i punimit.
Ç’është dosja e nxënësit ? … . një ‘koleksion’ i qëllimshëm i punimeve të nxënësit që tregon
për përpjekjet, përparimin dhe të arriturat e tij në një fushë mësimore të caktuar. Ky
‘koleksion’ duhet të përfshijë pjesëmarrjen e nxënësit në përzgjedhjen e përmbajtjes së
dosjes, udhëzimet për përzgjedhje dhe kriterin e vlerësimit për të dëshmuar meritat dhe
dëshmitë e vetëreflektimit të nxënësit’.(Arter&Spandel, 1992 (fq 32)
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Në një dosje mund të përfshihen :Punë me shkrim, hulumtime, problemet e matematikës ,
raporte laboratorike, punë arti,lojëra, grafikë, anketa, vizatime , faqe ëeb-i, foto , kaseta
audio dhe video,testet , ese etj
Dosja e nxënësit mund të përdoret në të gjitha klasat, në të gjitha lëndët
Para se të fillojmë procesin e krijimit të dosjes, është thelbësore që të përcaktojmë qëllimin
e saj i cili përfshin :Çfarë materiale do të mbledhë nxënësi në to? Cilat nga objektivat e të
nxënit do të vlerësohen me anë të saj? Do të vlerësohet procesi apo produkti? A është dosja
mënyra më e mirë për të marrë informacionin që na duhet?
Të gjitha vendimet e tjera lidhur me formatin, përmbajtjen, reflektimet e nxënësve dhe
mjetet e vlerësimit do t`i lidhë përsëri qëllimi. Qëllimi do të përcaktojë më pas llojin e
dosjes dhe objektet që mësuesi dëshiron të përfshijnë nxënësit, si dhe kriteret mbi të cilat
do të vlerësohen këto objekte Qartësia e qëllimit është kyç në përcaktimin si për të
vlerësuar dhe pse do të përdoret dosja.
2. Qëllimi i kërkimit
Qëllimi kryesor që na shtyu të merremi me këtë problem është mënyra e re e vlerësimit të nxënësve
me anën e dosjes. Për nxënësit e klasës IV-V vlerësimi i vazhduar përbën 45% të peshës, vlerësimi
me test 30% të peshës, ndërsa portofoli i nxënësit përbën 25% të peshës. Ndërsa për nxënësit e
klasave VI-IX, vlerësimi i vazhduar dhe ai me test kanë 40% të peshës së vlerësimit secili prej tyre,
ndërsa dosja e nxënësit përbën 20% të peshës.Kjo peshë që zë dosja vërteton hipotezën tonë se

krijimi i dosjes / portofolit është një ndër faktorët kryesorë me anën e të cilit mësuesi vlerëson

progresin e nxënësit
3. Gjetjet praktike
Gjetjet nga teoria na ndihmojnë të orientohemi dhe të fokusohemi te gjetjet nga puna me rastet.
Nisur nga puna me rastet, na rezultojnë këto gjetje, të cilat kontribuojnë në vërtetimin e hipotezës
se krijimi i dosjes është një ndër faktorët kryesorë me anën e të cilit mësuesi vlerëson progresin e
nxënësit. Rastet hedhin dritë nëpërmjet përmbajtjes së tyre. Nëpërmjet pyetësorëve me nxënësit e
përzgjedhur në kampionim, na rezulton se këta nxënës e dinë pse është e rëndësishme të
shfrytëzohet dosja ;që dosja është individualej; ajo është dashamirëse, d.m.th. në të vendosen
punimet më të mira të nxënësit, si dhe punime të cilat ai ka mundur t’i korrigjojë në të ardhmen, pra,
është si një ditar i episodeve të mbara të tij
Meqenëse dosja është një risi, nxënësit do të hasin vështirësi të natyrshme në hapat e parë.
Dosja e nxënësit i vlen mësuesit për të shtuar edhe një zë tjetër në vlerësimin përfundimtar të
nxënësit. Pra, për të vendosur notën vjetore të një nxënësi, mësuesi konsultohet edhe me dosjen e
nxënësit
Metodologjia

Në studim morën pjesë 27 nxënës që studiojnë në shkollën 9-vjeçare “Kongresi i Manastirit” dhe që
kryejnë mësim në klasat VI-IX.
Subjektet nxënës janë studiuar sipas këtyre variablave:mosha ,gjinia,klasat që zhvillojnë mësim.
Kriteret përfshirëse:
➢ Të qënit nxënës të kësaj shkolle
➢ Përfshirja e nxënësve me moshë të ndryshme 12-15
➢ Përfshirja e nxënësve meshkuj dhe femra

543

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Numri i nxënësve
studim
27 nxënës

në

Mosha

Gjinia

12-15 vjeç

17/F – 10/M

Klasat që zhvillojnë mësim
VI-IX

Më poshtë janë pasqyruar të dhënat lidhur me grup moshat e tyre dhe gjininë
Tabela 1
Gjithsej /nxënës
Grup mosha
Meshkuj
Femra
2 nxënës
12 vjeç
------------2
5 nxënës
12-13vjeç
----------5
10nxënës
13-14vjeç
4
6
8 nxënës
14-15vjeç
4
4
2nxënës
mbi 15 vjeç
2
-------Nxënësve të shkollës “Kongresi i Manastirit” u është shpjeguar qëllimi i studimit dhe përmbajtja e
pyetësorëve. Pasi janë sqaruar për gjithçka, atëherë është kryer aplikimi i pyetësorëve. U është
siguruar anonimati, u është bërë e qartë se plotësimi apo jo i pyetësorit është sipas dëshirës,dhe nuk
janë të detyruar ta plotësojnë atë.
Për të ndërtuar pyetësorin na ka ardhur në ndihmë Qualtrics dhe shpërndarja e tyre është bërë me
anë të postës elektronike. Pyetësori është ndërtuar me 5 pyetje ku nxënësit japin mendimet etyre
rreth përmbajtjes së dosjes së nxënësit,rreth rrëndësisë së saj,rreth vlerës që ka përdorimi i dosjes
në vlerësimin përfundimtar të tyre dhe rreth lëndës që zë sasinë më të madhe të punëve në këtë
dosje.
Analiza dhe interpretimi i rezultateve të hulumtimit
Siç e thamë dhe pak më parë në studim morën pjesë 27 nxënës të shkollës 9 vjeçare “Kongresi i
Manastirit”në qytetin e Tiranës.Pyetësori kishte në përbërje të tij 5 pyetje dhe pas analizës së
përgjigjeve u fituan këto të dhëna dhe konstatime:
Pyetjes së parë . Çfarë përmban një dosje,? Pjesëmarrësit në pyetësor u përgjigjën 100% dhe më
poshtë po japim disa nga përgjigjet:
Nje dosje permban te gjitha punet te vleresuara si me te mira nga mesuesit ne lende te ndryshme.si
ne vizatim ,krijimet ne poezi ,hartat ne gjeografi
Te gjitha punet qe ne na pelqejne dhe qe kane marre vleresime maksimale nga mesuesit e lendeve.
Nje dosje permban punet me te mira ne lende te ndryshme si:vizatim,esete ne lexim ose ne gjuhe te
huaj.
Punet e perzgjedhura, tonat
Pyetja e dytë : Sa e rëndësishme është dosja për ju?
Paraqitur në mënyrë grafike këto të dhëna duken kështu
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#

1

2

3

Përgjigjet
e
pyetjes
Dosja
e
nxënësit është
pjesë e punës
sime
të
përditshme
Dosja
e
nxënësit nuk
është pjesë e
punës sime të
përditshme
nuk kam dosje
/fare
Total

Nr
përgjigjesve

I

%

19

70%

7

26%

1

4%

27

100%

Pyetja e tretë: A zë një vend të rëndësishëm vlerësimi i dosjes në vlerësimin tuaj përfundimtar të
një lënde?
Në këtë pyetje 22 prej pjesëmarrësve që plotësuan pyetësorin dhanë përgjigjen se të pasurit e një
dosje të mirë ndikonte në vlerësimin përfundimtar të lëndës,pasi vlerësimi i portofolit është një prej
kolonave të vlerësimit ,ndërsa 5 pjesëmarrës dhanë përgjigjën se ajo nuk ndikonte dhe luante rol në
vlerësimin përfundimtar
Kundrejt kësaj pyetje ka opinione pozitive dhe më pak pozitive dhe këto të fundit duhet të shërbejnë
për të nxjerrë konkluzione për të ardhmen
Pyetjes së katërt se A përdoret dosja si një mjet për të ndjekur përparimin e nxënësve?
Një numër i konsiderueshëm nxënësish gati 60% e tyre ishin të mendimit se në lëndë të tilla si
edukimi figurativ ,leximi letrar apo gjuha e huaj mësuesit e këtyre lëndëve e përdornin si një mjet
për të ndjekur përparimin e nxënësve në këto lëndë dhe 40% e tyre shpreheshin se mësuesit
tregoheshin entuziastë në fillim të hartimit të dosjes/portofolit dhe më pas as nuk merreshin me
faktin nëse nxënësit po përparonin në këto lëndë apo po stoponin në vend.
Pyetja e pestë: 5. Ranko se cilat lëndë kanë më shumë punë në dosjen tuaj?
Ka këtë paraqitje grafike ku lexohet qartë dhe nëpërmjet garafikut që do të paraqesim më poshtë se
lëndët që “mbushnin” dosjen me punët e tyre ishin gjuha shqipe dhe leximi letrar,edukimi figurativ
dhe gjuha e huaj dhe më pak lëndët e tjera.
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Përfundime
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢

Përfundimet më interesante të punimit janë:
Mësuesi vlerëson progresin e nxënësit nëpërmjet dosjes së tij.
Mësuesi vlerëson punët dhe produktet e realizuara, prezantimet e ndryshme individuale dhe në
grup, të përfshira në dosje.
Mësuesi dhe nxënësi vendosin bashkarisht për punimet që do të futen në dosje
Portofoli i nxënësit është një lloj koleksioni i cili synon të pasqyrojë progresin e nxënësit.
Ai përmban detyra me shkrim, fotografi, incizime etj.
Portofoli është individual, d.m.th. çdo nxënës mban portofolin e tij. Portofoli është dashamirës,
d.m.th. në të vendosen punimet më të mira të nxënësit, si dhe punime të cilat ai ka mundur t’i
korrigjojë në të ardhmen, pra, është si një ditar i episodeve të mbara të tij. Nxënësi vendos kryesisht
vetë se me se do ta mbushë portofolin e tij.
Mësuesi i udhëzon nxënësit e tij se si të krijojnë një portofol të mirë dhe bashkëpunon me ta rreth
përmbajtjes së portofolit.
Meqenëse portofoli është një risi, nxënësit do të hasin vështirësi të natyrshme në hapat e parë.
Fillimisht, mësuesi, pasi t’i sqarojë mirë për portofolin, t’ua lërë në dëshirën e vet nxënësve mbajtjen
e tij, duke nxitur posaçërisht ata që shfaqen më të zellshëm. Me kapërcimin e vështirësive fillestare
të mësuesit dhe të nxënësve, portofoli kthehet në një detyrim të përhershëm.
Nxënësi ka detyrimin që kur mësuesi e porosit të mbajë portofol dhe t’ia paraqesë mësuesit sa herë
ai ta kërkojë.
Portofoli nxënësit i vlen mësuesit për të shtuar edhe një zë tjetër në vlerësimin përfundimtar të
nxënësit. Pra, për të vendosur notën vjetore të një nxënësi, mësuesi konsultohet edhe me portofolin
e nxënësit
Propozime

➢
➢
➢
➢

Me qëllim që vlerësimi me dosje të jetë një proces i suksesshëm duhet:
Vendosni për qëllimet e dosjes
Caktoni rezultatet e pritura dhe si mund të shfrytëzohet dosja për t’i paraqitur ato;
Krijoni mundësitë që në bashkëpunim me nxënësit ta caktoni përmbajtjen e dosjes ;
Jepni kohë nxënësve të reflektojnë dhe të angazhohen në vetëvlerësim
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Sfidat dhe zhvillimi i bizneseve te vogla në Komunën e Vushtrris
Mexhit Perçuku - Master i Shkencave Ekonomike
Komuna e Vushtrris - Republika e Kosovës, e-mail: megjitperquku@hotmail.com

Lulzim Bajrami - Studimet Master Menaxhimi i Sektorit Publik
Akademia e Kosovës për Siguri Publike - Republika e Kosovës, e-mail: lulzimmbajrami@gmail.com
Abstrakti
Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është që të studiojmë se cilat janë karakteristikat e
bizneseve të vogla në Komunën e Vushtrrisë dhe sa ndikojnë ato në zhvillimin e përgjithshëm
ekonomik të Komunës së Vushtrrisë. Një aspekt tjetër i fokusit tonë është edhe hulumtimi i
strukturës dhe sfidat e bizneseve të vogla sipas veprimatrisë dhe aspektet tjera si dhe perspektiva e
zhvillimit të këtyre biznesve. Zhvillimi i bizneseseve të vogël në Komunën e Vushtrrisё, ku fillimisht
do të shqyrtojmë rolin e biznesit të vogël dhe ndikimet e tij në zhvillimin ekonomik të Komunës së
Vushtrrisё, duke paraqitur edhe numrin e regjistrimit te këtyre bizneseve si dhe numrin e shuarjeve
te tyre në Komunën e Vushtrris. Historiku i zhvillimit të biznesit të vogël në Vushtrri si dhe do të
shqyrtojmë mundësitë dhe sfidat e këtij lloj te biznesi. Po ashtu do të shqyrtojmë problemet dhe
mundësitё e financimit të biznesit të vogël në këtë Komunën, perspektivat dhe kahjet e zhvillimit të
kësaj Komune, bizneset dhe infrastruktura ligjore.
Falët kyçe: Komuna e Vushtrris, Bizneset e vogla, Sifidat e bizneseve, Zhvillimi i bizneseve

Hyrje
Pas transicionit nga njё ekonomi centraliste nё njё ekonomi tё tregut, vendet e
bllokut ish socialist, e kuptuan rёndësinë e bizneseve tё vogla dhe filluan ti kushtojnё njё
rёndësi zhvillimit tё kёtyre bizneseve. Gjatë luftës Vushtrria u shkatërrua relativisht shumë
ku u plaçkit me të madhe edhe kapitali privat dhe ai shoqëror. Por pas luftёs sё fundit,
sektori i biznesit tё vogёl arriti të rivitalizohet mjaft shpejt dhe u bë bartës i zhvillimit
ekonomik të Vushtrrisë. Sot Vushtrria ka 3.206 ndërrmarrje private me 5.569 të punësuar.575
Ndёrmarrësia biznesore gjithnjё ёshtё inovativ dhe kreativ, ndёrsa ndёrmarrësia si vendi ku
ndërmarrësi e zhvillon aktivitetin e tij, ёshtë një lokomotiv shtytëse e zhvillimit ekonomik tё
njё vendi. Bizneset e vogla luajn një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Ato janë
burimi kryesor i krijimit të vendeve të reja të punës dhe të gjenerimit të të ardhurave dhe
kanë treguar rivitalizim të shpejtë nëpër periudha te ndryshme kohore, sidomos pasë
përfundimit te luftes se fundit ne Kosovë.
Dhe sot, krahasuar me qytetet e tjera, Vushtrria konsiderohet si komunё mё pak e
zhvilluar në Kosovë, pasi Vushtrria gjendet nё regjionin e Mitrovicёs, i cili nё nivel tё Kosovёs
ёshtё regjioni mё pak i zhvilluar. Numri mё i madh i bizneseve punon nё sferën e tregtisë,
mё pas renditen sherbimet, ndёrtimtaria dhe nё fund, nё numër mё tё vogёl - prodhimi.
Ndërsa faktorët pozitiv që ndikojnë në zhvillimin e biznesit, janë pozita e mirë
gjeografike e Vushtrrisё, pozicioni nё mes tё dy qendrave Mitrovicёs dhe Prishtinёs,
prodhimtaria bujqёsore, kopshtare dhe lavёrtare. Ndёrsa kohёve tё fundit vёrehet edhe
zhvillimi i industrisё sё pёrpunimit tё drurit, mini fabrika pёr dyer, dritare dhe mobileri tё
575

Sipas tё dhёnave tё marra nga autori nё Zyrёn pёr Regjistrimin e Bizneseve,Drejtoria për ekonomi, bujqёsi
dhe zhvillim, (zyra e taksave komuanle) Vushtrri.
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ndryshme. . Bizneset e vogla shumica prej tyre janë biznese familiare, përjetuan një
ekspansion të shpejtë gjatë viteve të 90-ta, posaçërisht në sektorin e tregtisë. Në fund,
mendojm se të dhënat nga ky hulumtim sado pak do të shërbejnë për të kuptuar rolin dhe
rëndësinё e biznesit të vogël në komunën e Vushtrrisë dhe do jetë bazë për ndonjë studim
edhe me të gjerë nё këtë drejtim.
Zhvillimi i bizneseve te vogla në Komunën e Vushtrrisë
Para se tё flasim pёr Vushtrrinë, e cila ёshtё edhe qёllimi i kёsaj teme, do të japim disa
parametra pёr zhvillimin ekonomik pёr vendet e zhvilluara dhe ato nё zhvillim576.
✓ Nё SHBA nga 23 milion biznese, vetёm 7.000 janё me mbi 500 të punësuar, ndёrsa të tjerët
janë me mё pak tё punësuar, si dhe tradicionalisht nё SHBA 75 % e vendeve tё reja tё punёs
krijohen nga themelimi i bizneseve tё reja ndёrsa vetёm 25 % e vendev tё punёs krijohen
nga rritja e bizneseve ekzistuese.577
✓ Nё Britani tё Madhe veprojnё 3,7 milion biznese, prej tё cilave 95 % e tyre punësojnё mё pak
se 10 punëtor. Mikro subjektet ekonomike private qё punësojnë më pak se 10 punëtor,
realisht punësojnё 20 % tё të gjithё të punёsuarve nё Britani të Madhe.
✓ Nё Kroaci nё vitin 2002 ishin tё regjistruara 55.587 biznese, me 717.810 të punёsuar.
✓ Nё Shqipëri nё vitin 2010 kanё vepruar 75.400 biznese me 269.600 të punёsuar, bizneset
me 1-4 tё punësuar janё 91 % nga totali i bizneseve aktive.578
✓ Nё Kosovё nё vitin 2008 ishin tё rigjistruara 87.921 biznese me 247.782 të punёsuar, ku
bizneset me 1 deri 9 të punёsuar marrin pjesё me 98 % dhe punёsojnё 61 % nga numri i
pёrgjithёshёm i të punёsuarve nё sektorin privat.579
Duke analizuar tё dhёnat nё vendet e lartcekuara, mund tё konstatojmë se bizneset e vogla si nё
vendet e zhvilluara, ashtu edhe nё vendet nё zhvilim, luajnë njё rol tё rёndësishёm. Vlen tё
theksohet se mbi 90 % e bizneseve janё biznese tё vogla dhe kёto krijojnë vende tё reja pune. Duke
ditur rёndësinë e bizneseve të vogla, me qёllim tё stimulimit tё tyre, Këshilli i Evropёs (KE) ka nxjerrë
Kartën Evropiane pёr NVM nё vitin 2000 në Lisbonë580. Bizneset e vogla nё histori kanë marrё njё
vёmendje tё vogёl, megjithatё pёr bizneset e vogla shkrimi i parё i njohur ёshtё shfaqur mё shumё
se 4.000 vjet mё parё581. Ai pёrshkruante se si njerëzit huazonin para me interes. Biznesi i vogël ka
ekzistuar qё nga kohёrat e lashta ku kryesisht bizneset kishin karakter manifaktural dhe nё kohen e
sotme u zhvilluan nё biznese moderne. Ndёrsa sa i pёrket Vushtrrisё, zanafilla e biznesit tё qytetit
fillon me disa veprimtari, kryesisht zejtare dhe tregtare. Ёshtё i njohur fakti se gjatё Perandorisё
Osmane, Vushtrria, ka qenё qendra kryesore e Sanxhakut. Kёshtu, Vushtrria u bё qendёr e
rёndёsishme, kulturore, ekonomike, tregtare, ku lulёzuan tregtia, zejet e ndryshme, pёrpunimi i
leshit, lёkurёs,shtofit etj582.
Në Vushtrri kanё ekzistuar kёto veprimtari, bukёpjekёs (13), dyqane hoteliere (kёty hyjnё;
qajtoret, byfetё, ёmbёltoret etj,gjithёsejtё 53), zejtar tё luejtshёm (70), taxi tё udhёtarёve (40), taxi
tё mallrave (60), pemёshitёs (3). Ndërsa zhvillimi i industrisë ka qenë i fokusuar në përpunimin e
metalit, përpunimin e tekstilit dhe përpunimi i ngjyrave.Trendi i bizneseve të vogla në Vushtrri është
rritja në kuantitet por jo edhe në kualitet prandaj kemi tendenca të krijojmë shumë biznese të vogla
që nuk janë forcë reale në treg, kreditë për biznese kanë ende interes tepër të lartë për koston e tyre
dhe pasi që nuk janë konkurrente, nuk mund të tërheqin fondet e huaja e as të eksportojnë
577

Duro Horvat,Marinko Hovacic, “Menaxhimi i ekonomisë sё vogel,Prishtinë, faqe20
Rezultatet e anketes strukturore tё ndёrrmarrjeve ekonomike nё Shqipëri,ëëë.instat.gov.al
579
Prof,dr Shyqeri Kabashi
580
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/charter/
581
Prof, asoc, Arian Çepani,Sipermarrja dhe menaxhimi i biznesit vogel,Tiranё 2001
582
Plani Zhvillimor Komunal dhe Urban i Vushtrrisё
578
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shërbime dhe produkte. Biznesi i fortë privat mund të bëhet edhe partner i fortë i qeverisë dhe
kështu do të ndikonte që edhe qeveria të angazhohej që të krijoj infrastrukturë më të mirë fizike dhe
ligjore që do të ndihmonte rritje të shëndoshë të biznesit. Komuniteti i fortë i biznesit mund të bëjë
presion pozitiv për qeverisje më të mirë dhe do të bëhej partner në bashkëqeverisje.
Mundësitë dhe sfidat e bizneseve te vogla në Komunën e Vushtrrisë
Mundësitë dhe sfidat e biznesit të vogёl kanё ngjajshmёri tё shumta pothuaj nё të gjitha vendet
e botёs megjithatë me sfidat mё tё mёdha ballafaqohen bizneset e vogla nё vendet e pazhvillaura
dhe vendet nё zhvillim siq është rasti ne Kosovë. Bizneset e vogla në Vushtrri vazhdimisht po
tregojnë interes më të madh për specializim në fusha të caktuara si dhe në prodhime bujqësore të
caktuara e në tregti. Edhe ashtu, tregtia është fusha më atraktive për bizneset e vogla dhe të mesme
për shkak të kërkesave më të vogla për kapital fillestar, si dhe pozitës së mirё gjeografike tё
Vushtrrisë. Ndërsa, shërbimet gjithashtu janë fushë atraktive dhe dominante, në të cilën veprojnë
më me lehtësi bizneset e vogla dhe të mesme. Fusha e prodhimeve bujqësore si dhe përpunimi i
drurit, si dhe tekstilit, kohëve të fundit ka fituar peshë të madhe në zhvillimin e shpejtë ekonomik tё
komunёs. Sipas të dhënave të fundit shumica e bizneseve ekzistuese në Vushtrri janë biznese mikro,
një pjesë e vogël kategorizohen në biznese të vogla dhe pjesa tjetër edhe më e paktë janë biznese të
mesme. Një fakt tjetër i pafavorshëm, është se mbi 90 % e bizneseve konsiderohet që menaxhohen
nga gjinia mashkullore dhe vetëm një numër i vogël biznesesh udhëhiqen nga femrat, duke
pasqyruar një hendek të madh sa i përket menaxhimit në nivel gjinor në Vushtrri. Ndёrsa sfida me të
cilat po ballafqohen bizneset e vogla janё edhe politkat qeveritare jo të favorshme si pagesa e TVSHsë nё kufi dhe mosmbrojtja e prodhimeve vendore, si dhe ekonomia joformale. Pavarësisht kësaj,
menaxhimi i bizneseve të vogla nuk është fare i lehtë në kushtet ekonomike që ka Vushtrria
aktualisht, sidomos duke e ditur faktin që burimet e investimeve të biznesit të vogël dhe të mesëm
në Vushtrri janë pikërisht mjetet vetanake, kreditë bankare brenda vendit dhe shumë pak në bankat
e jashtme apo mbështetje nga donatorët e jashtëm.
Problemet e financimit të biznesit të vogёl në Komunën e Vushtrrisë
Veçantia e bizneseve të vogla qëndron në faktin se ato sipas praktikës unifikojnë funksionin e
pronësisë dhe administrimit, andaj si pasojë e kësaj, më së tepermi është theksuar përpjekja qe me
nje kapital fillestar minimal, për nje kohë sa më të shkurtër të arrihet një fitim sa më i madh dhe të
rritet kapitali vetjak. Njё ndёr problemet qё i pёrcjellin bizneset janё problemet financiare dhe siç
duket biznesi kurrё nuk ka mjete tё mjaftueshme pёr të zhvilluar aktivitetin e vet, andaj bineset
gjejnё forma alternative tё financimit. Pёrgjithёsisht burimet e financimit tё bizneseve janё dy: 583
a) Burimet e pёrhershme tё financimit:
- Fondi i afarizmit
- Fondi i deponuesit
- Fondi rezerv
b) Burimet e pёrkohshme (kredit dhe huatё tjera)
Burimet e përkohshme tё financimit mund tё jenё: kredit afatgjata, kredit afatmesme dhe kredit
tregtare apo aftshkurta si p.sh. emitimi i fletobligacioneve584. Zgjedhja e formave të financimit varet
nga shumё faktorё si: mundësitë pёr të siguruar mjete, koha nё dispozicion, kostoja e kredisë dhe
rreziku i paaftёsisë pёr t’i kthyer mjetet. Njё çështje kyçe në planifikimin e biznesit të ndërmarrjes
është aftësia për të paguar obligimet vijuese që ka ndërmarrja ndaj palëve të treta. Prandaj është e
rëndësishme të planifikohet se sa kapital qarkullues dot’i nevojitet ndërmarrjes, për të fshirë
obligimet e veta brenda një viti (likuiditeti). Nё Vushtrri njëri ndër problemet kryesore me të cilat
ballafaqohen bizneset e vogla, është financimi, edhe pse përkrah themelimit të një numri të madh të
Bizneseve tё vogla janë themeluar edhe një numër i madh i institucioneve bankare dhe
583
584

Prof,dr.sc Isa Tahiri,”Ndёrrmarrsia dhe ekonomia e tregut,Prishrinё,2006,faq 62
Prof,dr, Isa Musatafa “ Menaxhment financiar” Prishtinё 2008, faq 212
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institucioneve tjera jobankare që mundësuan krijimin e tregut financiar. Por kushtet e kreditimit janë
të pavolitshme duke filluar nga norma e lartë e kamatave, periudha e shkurtër e pushimit, kështu që
për shkak të kësaj, disa projekte investive afatgjata nuk mund të realizohen. Njё arsye tjeter ёshtё
stili konzervativ i bankave për sa u përket kredive dhe bizneset hasin në vështirësi qё të arrijnë
kapital të freskët. Qasja në financa është e kufizuar edhe për shkak të ndërlikueshmërisë së
procedurave në sistemin bankar dhe në ndërmjetësimin financiar. Kredia bankare që u jepet
bizneseve, në veçanti atyre të rejave është joadekuate me kamata të larta, si pasojё e frikës nga
rreziku i paaftёsisë pёr t’i shlyer kreditë dhe mungesёs sё sigurisë sё hipotekёs. Sipas njё hulumtimi
tё “Riinvest” 63 % e bizneseve e konsiderojnë mugesen e burimeve tё jashtme tё financimit si
barrierë qё shkakton probleme serioze nё funksionimin e aktiviteteve biznesore585. Një pengesë
serioze për financimin e Bizneseve tё vogla janë interesat e larta të kredive që bankat komerciale
kanë në Kosovë qe në një form apo tjetrën iu pamundesojn zhvillim dhe zgjerim te bizneseve.
Bizneset dhe përgjegjësitë ligjore
Si çdo vend tjetёr edhe nё Kosovё pёrkatësisht nё Vushtrri bizneset e vogla, por edhe
bizneset e tjera nё marrëdhëniet komerciale me palёt tjera paraqiten me pergjegjёsi tё caktuara.
Bizneset sipas pёrgjegjёsive nё marrëdhёniet komerciale ndahen586: Shoqëri me përgjegjësi të plotë:
ortakёt, pronari, pёrgjigjen me tёrё pasurinë e tyre. Shoqëri me pergjegjësi të kufizuar – shpk:
pronari, ortakёt, partnerёt pёrgjigjen vetëm deri nё lartësinë e kapitalit tё firmës.
Shoqëri me pergjegjësi të kombinuara – komandite: Nё kёto shoqёri disa nga pronarёt kanë
pёrgjegjёsi tё plotё përgjigjen me tёrё pasurinë e tyre e disa vetem deri nё lartësinë e kapitalit tё
tyre.
Ndёrsa bazuar nё Ligjin mbi shoqëritë tregtare Nr.02/L-123 i ndryshuar dhe i plotësuar me ligjin
Nr.04/L-006 nё Kosovё pёrkatësisht nё Vushtrri ekzistojnё kёto forma tё bizneseve.
a) Biznesi induvidual,
b) Ortakёritë e pёrgjithshme,
c) Shoqёritë komandite,
d) Shoqёritë me pёrgjegjёsi të kufizuara,
e) Shoqёritë aksionare,
f) Kompani tё huaja,
g) Ndёrrmarrje shoqёrore,
h) Ndёrrmarrje publike,
i) Kooperativat bujqёsore,
j) Ndëmarrjet tjera nën AKM587.
Perspektivat e zhvillimit të biznesve tё vogla në Komunën e Vushtrri
Vushtrria, ka kaluar një transicion nga sistemi socialist i ish-Jugosllavisë në ekonominë e lirë
të tregut. Nën sistemin Jugosllav, pjesa kryesore e ekonomisë përbëhej nga ndërmarrjet shoqërore
(NSH). Gjatë viteve të 90-ta dhe luftës në vitin 1999, shumë NSH mbetën të pashfrytëzuara ose në
gjendje të keqe dhe shumë pësuan dëme të mëdha në teknologji si dhë humbën tregun që kishin.
Prandaj sektori privat mori barrën e zhvillimit ekonomik. Ekzistojnë rreth 3.206 biznese të
regjistruara në Vushtrri588, shumica prej tyre janë mikro dhe të vogla dhe pothuaj të gjitha ato janë
të angazhuara në tregti të brendshme dhe shërbime. Mungesa e një infrastrukture të integruar të
aftësimit dhe trajnimit në Kosovë është karakteristikë tjetër e ekonomisë aktuale. Kjo krijon sfida

585

Financimi i zhvilimit tё NVM-ve i pёrgaditur nga instituti per hulumtime zhvilimore Riinvest/
Prof,dr Shyqeri Kabashi,”Biznesi i vogёl dhe i mesёm” Ligjerata e autorizuar, Prishtinё,2012
587
”Revista shkencore Biznesi” nr1 faqe 25
588
Të dhënat për komunë nga Zyra për Regjistrimin e Bizneseve, Vushtrri
586
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afatshkurtra dhe afatgjata. Për fillim kjo do të thotë se kompanitë që shpresojnë të zgjerohen, duhet
t’i sigurojnë vetes trajnime relativisht modeste. Kjo merr kohë, është e shtrenjtë dhe zvarrit rritjen.
Po ashtu është posaçërisht e rëndësishme të theksohet se ekonomia e Kosovës, më këtë rast edhe
ajo e Vushtrrisë , nuk ka qenë në gjendje të shëndërrojë ndihmën e lartë për kokë banori dhe
dërgesat në të holla nga diaspora në zhvillim dhe rritje ekonomike të qëndrueshme589. Përkundër
sfidave dhe problemeve, Vushtrria ka bazë të mirë për zhvillimin e sektorit privat. Korniza e ligjore
dhe rregullative e saj është e bazuar në praktikat më të mira në sektorin privat dhe janë stimuluese
për zhvillimin e sektorit e privat, ekzistojnë forca konkurruese në tregun e mallrave dhe shërbimeve.
Shpenzimet administrative për themelimin e biznesit të ri dhe të rregulloreve të reja nuk paraqesin
pengesë për krijimin, punën dhe zhvillimin e bizneseve. Vushtrria ka një pozitë të mirë për t’u lidhur
me të gjitha qytet krysore të vendit por edhe me tregjet e Evropës Perëndimore gjë që do thotë se
ka shpenzime relativisht të ulëta të transportit.
Bizneset sipas veprimtarisë ekonomike
Struktura e ndёrmarrejve sipas veprimtarive ekonomike nё Vushtrri ёshtё ndarё nё 17
seksione (1-17), sipas nomenklaturës sё veprimatrive ekonomike590:
Nё tabelen nё vijim kemi paraqitur bizneset sipas veprimtarive ekonomike.Kjo tabelё ёshtё nxjerrё
nga Zyra komunale për regjistrimin e bizneseve në Vushtrri.
Nr.rend
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aktiviteti i sektorit Ekonomik
Bujqësia,Gjuetia dhe Pylltaria
Peshkataria
Industria nxjerrёse
Industri pёrpunuese.
Furnizimi me enrgji elktrike
Ndёrtimtari
Tregtia me shumicë dhe pakicё
Hotelet dhe restorantet
Transporti dhe telekomunikacioni
Ndёrmjetësim financiar
Afarizëm me pasuri të patundshme
Adminsitrimi publik dhe i mbrojtjes
Arsimi
Mbrojtje shoqёrore dhe sociale
Veprimtari të tjera shoqёrore
Veprimtari të tjera shёrbyese
Organziata dhe trupat ndёrkombëtare
Totali

12/13
28
0
1
20
0
22
80
30
24
0
16
4
1
15
0
0
0
241

%
11.62
0
0.41
8.3
0
9.13
33.2
12.45
9.96
0
6.64
1.66
0.41
6.22
0
0
0
100

Burimi: Zyra komunale per regjistrimin e biznesit ne Vushtrri
Duke anlizuar tabelёn, vërehet se për biznesin nё sektorin ekonomik, organizatat dhe trupat
ndёrkombtare nuk kemi paraqitur tё dhёna, pasi qё asnjё instuticion publik apo institut shkencor
nuk publikon tё dhёna pёr kёto organizata. Numёr mё i madh i bizneseve janё regjistruar nё
veprimatrinë ekonomike tregtia me shumicë dhe pakicё (G), ku nё vitin 2012/2013 kanë qenё tё
regjistruara 80 biznese apo 33.2 % e totalit tё bizneseve tё regjistruara e pasuar nga Hotelet dhe
restoranet me 30 biznese apo 12.45 %. tё cilёn e pason bujqësia me 28 biznese apo 11.62 %.
589
590

Po aty
Prof,dr Shyqeri Kabashi “Punim shkencor”, Kolegji Universitar Biznesi,
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Për qëllim të kësaj analize janë marrë vetëm shënimet e vitit 2012/2013, periudha e dy (2) viteve te
fundit.
Në këtë tabelë ështe vendosur numri i bizneseve sipas pronёsisë
Numri
i
Nr.r.
Lloji i pronësisë
ndёrmarrjeve
1
Biznes individual
3041
2
Shoqёri me pёrgjegjёsi kufizuara
117
Ortakёri e pёrgjithёshme,
Ndёrrmarrje
publike, Ortakёri e kufizuar, Ndёrrmarrje
3
shoqёrore,
Koopertiva
bujqёsore, 48
Ndёrmarrje nёn juridkcionine AKM,
Kompani të huaja, Shoqëri aksionare
Totali
3206

Përqindja
94.81
3.64

1.55

100.00

Burimi:Agjencia e staistikave tё Kosovёs
Gjatё anlizёs sё kёsaj tabele, mund tё konstatojme se numri mё i madh gati nё formё
absulute janё tё regjistruara si biznese induviduale apo 94,81 % tё pasuara nga shoqëritë me
pёrgjegjёsi të kufizuara me 3,64 % dhe pjesën tjetër prej 1.55% e përbëjnë të gjitha format tjera të
organizimit të ndërmarrjeve.
Në tabelë janë parqitur veprimtarit prodhuese nё Komunën e Vushtrris
Numri
Nr
Veprimtari Prodhuese
biznesve
1
Ushqim dhe pije
97
2
Veshje
10
3
Prodhim i kёpucëve
0
4
Pёrpunimi i drurit dhe prodhimi i mobilieve
42
5
Prodhimi i letrës dhe produkteve tё saja
1
6
Prodhim i kemikaleve
2
7
Prodhim i gomave dhe plastikes
3
8
Prodhim i materialit ndёrtimor
31
9
Prodhim i metaleve
3
10
Prodhim i veglave
4
11
Prodhim i pajisjeve elektrike
0
Gjithsej
185

i

Bizneset %
52.43
5.40
0
22.70
0.54
1.08
1.62
16.75
1.62
2.16
0
100.00

Burimi: Drejtoria e fiancave (zyra e taksave komuale),Vushtrri
Nga anliza e kёsaj tabele mund të konkludojmë se numri mё i madh i biznesve prodhuese,
ёshtё i orientuar nё pёrpunimin e ushqimit 52,4 % nga numri i pёrgjithshёm i biznesve prodhuese,
ku sipas disa anlizave vend me rёndësi zёnё prodhimi i bukës, patates dhe produkteve të saj, i cili ka
arritur qё tё deportojë nё tregun e Vushtrrisë por edhe të Kosovёs e me gjerё. Nga të gjitha bizneset;
më pas radhiten bizneset qё merren me prodhimin e përpunimin e drurit me 22, 7 %, dhe kështu me
radhë.
Regjistrimi dhe shuarja e bizneseve sipas viteve
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Regjistrimi i bizneseve pas luftёs nё Kosovё ka fillaur nё vitin 2000 nё bazё tё rregullores sё
UNMIK-ut nr 2000/8. Në nё kёtё hulumtim do tё pasqyrojmë trendet e rigjistimit tё bizneseve sipas
veprimtarive nё komunёn e Vushtrriit nga viti 2000 deri në vitin 2012.
NRB*
Të
regjistru
ar
Të
shuara

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

648

264

252

163

328

251

203

118

153

192

189

204

241

0

0

1

43

64

63

51

49

46

60

53

64

90

188

152

69

107

132

136

140

151

Totali
648 264 251 120 264
*NRB – Numri i regjistrimeve te bizneseve

Burimi; Zyra komunale perregjistrimin e bizneseve ne Vushtrri,
Nё tabelёn e mёsipërme janë paraqitur të dhënat për regjistrimin e bizneseve nga viti 2000
deri në vitin 2012, si dhe janë paraqitur të dhënat për shuarjen e bizneseve në këtë periudh.
Këto të dhëna kanë për qëllim të pasqyrojnë zhvillimin e BVM në Komunën e Vushtrrisë në
periudhën e pasluftës. Siç mund të vërehet, në vitet e para të pasluftës, gjegjësisht në vitin 2000
është shënuar numri më i madhë i bizneseve të regjistruara në numër prej 648 bizneseve të
regjistruara. Pastaj, viti 2004 pason me 328 biznese të regjistruara dhe viti 2012 me 241 biznese të
regjistruara. Ndërsa, vitet me numrin e bizneseve më të vogël të regjistruara janë vitetet 2007, me
118 biznese të regjistruara, pastaj viti 2003, me 163 biznese të regjistruara, dhe 2009, me 167
biznese të regjistruara. Mund të konkludojmë se klima më e mirë për regjistrimin e bizneseve janë
vitet e para të pasluftës, dhe dy vitet e fundit viti 2011, 2012 kur u lehtësuan procedurat e
regjistrimit të bizneseve.
Element i rëndësishëm i kësaj analize është edhe shuarja e bizneseve, sipas viteve shihet se
në dy vitet e para nuk ka pasur biznese të shuara, ndërsa nga viti 2002 deri në vitin 2012 numri i
ndërmarrjeve të shuara vjen gjithnjë duke u rritur. Nuk ka të dhëna zyrtare për për arsyet që shtyejn
shuarjen e bizneseve, mirëpo mund të konstatojmë se klima jo e favorshme fiskale, politika jo e
favorshme kreditore, apo mungesa e kapitalit për të vazhduar tutje, janë faktor që ndikojnë në
shuarjen e bizneseve.
Konkluzione dhe Përfundime
Bazuar në hulumtimet dhe analizat rreth funksionimit te Biznesev te vogla, ku shtjellohet
zhvillimi i biznesit të vogël në Komunën e Vushtrrisë, mund të konstatojmë se:
✓ Zhvillimi i bizneseve të vogla në Vushtrri ka një historik që nga themelimi i qytetit por
ekspansion i zhvillimit të këtyre bizneseve ishin vitet e 90-ta, jo për shkak të mjedisit miqësor
për biznesin, por si një refleksion i largimit masiv të punëtorëve shqiptarë nga vendet e
punës.
✓ Po ashtu mund të konstatojmë se përkundër sfidave të ndryshme, e veçanërisht problemeve
të finacimit të biznesit të vogël, perspektivat e këtij sektori janë të mira.
✓ Bizneset, sikurse edhe në shumicën e vendeve, dhe në Vushtrri kryesisht janë mikro biznese.
✓ Sa u përket ndikimit të politikave lokale zhvillimore dhe atyre buxhetore, kohëve të fundit
janë marrë disa masa në ndryshimin e politikave fiskale komunale në stimulimin e biznesit të
vogël dhe janë bërë disa investime të rëndësishme infrastrukturore si dhe janë në procedur
caktimi i një numri të zonave komerciale, megjithëse të pamjaftueshme,ku vërehet se nuk
është bërë mjaft punë në këtë drejtim.
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✓ Nga hulumitmi i strukturës së bizneseve të vogla dhe të mesme në komunën e Vushtrrisë
mund të konstatojmë se sa i përket strukturës së bizneseve të vogëla, sipas veprimatrisë,
numri më i madh i bizneseve janë orientuar në tregti, pasuar nga transporti, industria
përpunuese dhe shërbimet hoteliere.
Rekomandime
Në bazë të shqyrtimeve të përgjithshme të dhënave për gjendjen dhe rolin e bzineseve të vogla
dhe të mesme në zhvillimin e Kosovës dhe të Komunës së Vushtrrisë, kemi ardhur deri te këto
rekomandime të mëposhtme:
✓ Politikat fiskale si dhe ato kreditore të ndryshohen në favor të stimulimit të biznesit të vogël
dhe atyre të mesëm.
✓ Të implementohen politika të subvencionimit të biznesit të vogël dhe të mesëm, në veçanti
në prodhimtarinë bujqësore por edhe në lëmit tjera të podhimtarisë.
✓ Të ndryshohet politika doganore, duke hequr ngarkesat doganore për repromaterial si dhe
për mjete të punës.
✓ Në kuadër të pushtetit lokal, të shyrtohet mundësia e lirimit nga pagesa e taksës komunale.
✓ Të organizohen trajnime dhe arsimim i vazhdueshëm i ndërmarrësve, sidomos atyre të
rinjë, për të nxitur invoacione në prodhime dhe veprimtari shërbyese.
✓ Zhvillimi ekonomik i Vushtrrisë në perspektivën afatshkurtër, duhet të orientohet në këto
segmente: agrobiznesi, industria e përpunimit të drurit, industria e ndërtimtarisë industria
përpunuse e produkteve ushqimore, pasi qe ka mundesi dhe potencial për zhvillimin e
këtyre veprimtarive biznesore.
✓
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Aspekti diplomatiko-politik i çështjes çame në periudhën 1912-1918
Matilda Meta
Pedagoge ne Akademine Profesionale te Biznesit
mmeta@uab.edu.al

Abstract:
Qëllimi: Qëllimi i këtij punimi është që të ndriçojë sa më qartë të gjithë aspektin e trajtimit
diplomatik dhe ate politik te ceshtjes came. Me konkretisht do te analizoje politiken e ndjekur nga
qeveria greke ndaj cameve ne periudhen 1912-1918. Edhe pse ka qene nje periudhe e mbushur plot
me tensione dhe veshtiresi per te gjithe popullin shqiptar dhe jo vetem per popullsine came ne
vecanti.
Metodologjia:. Mbledhja e informacionit duke u nisur nga dokumentat e arkivave, fakteve
historike, deshmive te te mbijetuarve. Punimi do te jete i ndertuar mbi nje qasje empirike dhe jo
normative.
Rezultatet: Ky punim ofron nje analize te pergjithshme te politikes greke qe eshte ndjekur mbi
popullsine Came gjate Luftes se Pare Boterore dhe me konkretisht ne periudhen 1912-1918. Eshte nje
periudhe e mbushur plot me konflikte, tensione, urrejtje, agresion te ndjekur nga qeveria greke ndaj
kesaj popullsie autoktone. Te gjitha veprimet e ndermarra ndaj saj nuk mund te justifikohen apo te
tolerohen pamavresisht nga qasja qe nisemi per ta trajtuar kete ceshtje kaq delikate.
Perfundimet: Punimi synon:
▪ Te na ofroje kuadrin historiko-politik te ceshtjes came ne peridhen 1912-1918.
▪ Te trajtoje politiken e ndjekur nga qeveria greke ne periudhen e Luftes se Pare Boteore.
▪ Gjithashtu synon te ofroje vendin qe ze kjo ceshtje ne arenen nderkombetare, ne axhenden
diplomatike te Fuqive te kohes.
Key-words: Diplomaci, Çështja Çame, Konferenca e Londrës, Drejtësi, Pavarësi

Politika Greke ndaj Camëve në Luftën e Parë Botërore.
1. Hyrje
Rajoni i Ballkanit vazhdon te prodhoje debate midis kombeve qe e popullojne si rrjedhoje e
vendimeve te mepareshme historike duke lene pezull shume ceshtje dhe plage te hapura prej te
cilave nder me tragjiket mbetet edhe Ceshtja Came. 591 Nje problem qe nuk ka gjetur zgjidhje edhe
ne ditet e sotme. Nje tragjedi ku vuajtjet dhe plaget e se ciles nuk duhen lene ne gjurmet e harreses.
Ky punim ofron nje analize te pergjithshme te politikes greke qe eshte ndjekur mbi popullsine
Came gjate Luftes se Pare Boterore dhe me konkretisht ne periudhen 1912-1918. Eshte nje periudhe
e mbushur plot me konflikte, tensione, urrejtje, agresion te ndjekur nga qeveria greke ndaj kesaj
popullsie autoktone. Te gjitha veprimet e ndermarra ndaj saj nuk mund te justifikohen apo te
tolerohen pamavresisht nga qasja qe nisemi per ta trajtuar kete ceshtje kaq delikate.
Duhet te kujtojme gjithashtu se periudha per te cilen po flasim kishte te bente me nje gjendje te
veshtire jo vetem per Shqiperine por edhe per shume vende te tjera sepse ishte Lufte Boterore qe
preku cdo vend. Ne nje mjedis te tille nuk mund te pretendojme te kemi diplomaci, aq me shume me
nje vend fqinj si Greqia e cila kishte si ambicie te “perfitonte” dhe te zgjeronte territoret e saj ne

591

Rudina Jasini, Gentian Zyberi, Klentiana Mahmutaj, Legal Remedies for Resolving the Cham Issuse, Institute
of Cham Studies, Tirane, 2010, pg 5
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kurriz te popullit shqiptar. “Lakmia” e saj per trojet shqiptare sa vinte e shtohej edhe me teper, edhe
pse nuk kritkohej nga askush nje pretendim i tille dhe kaq absurd.
Punimi ofron dy aspekte kryesore qe kane te bejne, perkatesisht me:
-Nje tablo permbledhese e kuadrit historik te veshtiresive dhe vuajtjeve te shumta qe popullsia came
po perjetonte ne kete periudhe si rezultat i politikave te padrejta dhe te gabuara te ndermarra nga
qeveria Greke
-Trajtohet gjithashtu vendi qe ze ceshtja Came ne arenen nderkombetare ne periudhen e Luftes se
Pare Boterore.
Nga analizat e mesiperme nisur edhe nga konteksti historik, ai politik dhe diplomatik i ngjarjeve
verejme padrejtesite qe i jane bere kesaj popullsie qe megjithese kane kaluar kaq shume kohe nga
Lufta e Pare Boterore (periudhe te cilen e morem ne shqyrtim ne kete punim) perseri ceshtja nuk ka
gjetur zgjidhje.
2. Kuadri historiko-politik i ceshtjes Came.
Nese do te flasim per kuadrin historiko-politik te ceshtjes came duhet te kthehemi shume pas ne
kohe per te thene se kjo eshte nje ceshtje e cila per nga koha eshte aq e hershme sa edhe vete
historia e ketij vendi fqinj. Problemi cam eshte aq i vjeter, sa dhe shteti grek. Qe ne ditet e para te
pavaresise se saj, Greqia i kushtoi gjithe vemendjen e duhur pergatitjes se kushteve per pushtimin e
Epirit dhe helenizimin e popullsise shqiptare. 592 Ne ne kete punim kemi marre ne analize periudhen
1912-1918, por faktikisht problemi daton edhe me heret.
Greqia, qe ne vitin 1822, filloi perpjekjet per aneksimin e Camerise dhe Shqiperise se Jugut. 593 Qe
nga ajo kohe dhe ne vazhdim fillon ne menyre sistematike nje politike e eger dhe teper e dhunshme
mbi popullsine came. Per te realizuar synimet e veta grabitqare, qarqet zyrtare greke asnjehere nuk
respektuan popullaten shqiptare te Camerise, duke u treguar mosmirenjohes ndaj ndihmeses se vyer
historike qe ky popull dhe kjo krahine kane dhene historikisht ne shekuj per popullin grek. 594
Kembengulja e jashtezakonshme e qeverise greke per aneksimin e Shqiperise se Jugut dhe aleancat
qe ndertoi ajo ne funksion te ketij synimi, do te perbenin nje rrezik e kercenim teper serioz, te
vazhdueshem e afatgjate per shtetin dhe kombin shqiptar, sepse e vune kete ne nje trysni te forte
dhe penguan konsolidimin e tij. 595 Pas aneksimit te Camerise me 1913 e deri me sot, popullsia e saj
gjate tere ketyre viteve nen sundimin e shtetit grek, nuk ka gezuar asnje te drejte njerezore e
kombetare qe i takon. Qarqet zyrtare greke, mbeshtetur ne konceptin absurd te mohimit te
ekzistences se grupeve etnike ne territorin e vete, kane ndjekur nje politike shovene te detajuar. 596
Kjo politike e gabuar la gjurme te thella edhe per brezat e tjere te cilet gjithashtu u perballen me
probleme te shumta jo vetem ne aspektin ekonomik por edhe ate moral, social etj. Te gjitha
dokumentet historike, deshmite e te mbijetuareve, faktet e pakontestueshme, te dhenat empirike
qe na paraqiten, deshmojne per nje genocid te eger te ndjekur mbi nje popullsi te pafajshme qe me
nje emer quhet, tragjedi.
Krimet e grekeve ne Cameri u diskutuan edhe ne Konferencen e Ambasadoreve te Londres. I vene
perpara fakteve te pakundershtueshme, perfaqesuesi grek u perpoq te mashtronte, duke deklaruar
se per veprat e kryera nga bandat kryengritese te andarteve, nuk ishte pergjegjese qeveria e tij.597
Qeveria greke nuk mbante pergjegjesi as per situaten ne vazhdim.
Paralelisht shteti grek po zbatonte nje politike dhune dhe terrori edhe pertej Camerise ne
Shqiperine e Jugut, e cila ishte tashme pjese e shtetit shqiptar. Caktimin e kufijve shqiptaro-greke e
pasuan ngjarjet e tmerrshme te viteve 1913-1915, te cilat, edhe nga vezhgues te paanshem, jane
592

Beqir Meta, Tragjedia Came, Institut I Studimeve per Camerine, Tirane, 2007, fq 12
Beqir Meta, Tragjedia Came, Institut I iStudimeve per Camerine, Tirane, 2007, fq 12
594
Hasan Minga, Hilmi Saqe, Genocidi Grek kunder Camerise Vazhdon, ARBERIA, Tirane, 2006, fq 8
595
Beqir Meta, Tragjedia Came, InstitutiStudimeve per Camerine, Tirane, 2007, fq 26
596
Hasan Minga, Hilmi Saqe, Genocidi Grek kunder Camerise Vazhdon, ARBERIA, Tirane, 2006, 7
597
Beqir Meta, Tragjedia Came, Institut I Studimeve per Camerine, Tirane, 2007, fq 29
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konsideruar si krime, qe nuk u shkaktuan nga minoriteti vendas, por nga trupat e rregullta te ushtrise
greke. 598 Qeveria greke perseri nuk mbante pergjegjesi dhe mohonte publikisht se kishte te bente
me situatat e tilla te veshtira qe po kalonte kjo popullsi.
Athina nuk i njohu camet si minoritet kombetar, nuk u akordoi atyre shtetesine greke, dhe as
nuk u njohu kombesine shqiptare. Camet skishin te drejten e votimit, te drejten te zgjidheshin ne
administraten lokale, nuk kishin asnje shkolle ne gjuhen amtare, ne nje kohe qe qeveria shqiptare
kishte hapur me dhjetera e dhjetera shkolla greke ne Shqiperi ne gjuhen greke per pakicen
grekofone. 599 Ne kete menyre qeveria greke kishte shkelur te gjitha llojet e te drejtave te njeriut qe
nga te drejtat bazike e duke vazhduar me pas tek te drejtat civile, politike, ekonomike, sociale, etj.
Greqia pasi kishte aneksuar Camerine, kishte vendosur te aneksonte forcerisht edhe Shqiperine e
Jugut, duke shfrytezuar pushtimin ushtarak. Per t’ia arritur ketij qellimi, pasi e pagezoi Shqiperine e
Jugut me emrin “Vorio Epir” (Epiri i Veriut), qeveria greke filloi te organizonte ketu dhe brenda ne
Greqi, nje levizje te ashtuquajtur ”Vorio-Epiriote”. Kjo levizje do te paraqitej si e formuar nga
popullsia lokale “greke”, kunder “pushtimit” eventual te Shqiperise se Jugut nga shqiptaret. 600 Per
fat te keq shteti i ri shqiptar i krijuar ne vitin 1912 nuk e pati asnjehere ne zoterim krahinen e
Camerise per shkak te pushtimit grek. 601
Per realizimin e planit te saj aneksionist, Greqia kishte siguruar edhe perkrahjen e Serbise, me
te cilen qe me 1 qershor 1913, kishte perfunduar nje marreveshje te fshehte per ta ndare Shqiperine
ne dy zona ndikimi, te cilat do te kishin si kufi midis tyre lumin Shkumin. Fushata e spastrimit etnik
po zhvillohej paralelisht kundrejt te dyjave krahinave shqiptare, Camerise dhe Shqiperise se Jugut.
602

Gjendja dhe situata e veshtire qe po kalonte kjo popullsi deshmohet qarte edhe nga dokumentat e
kesaj periudhe. Me poshte po paraqesim nje nder keto dokumente:
Punet e ketushme jane aq te liga……, sa qe nuk mund te rrefehen me pende. Kerkush nuk urdheron
gjene e tij: aren, vreshten, ulline, etj. Ai qe eshte i zoti, rremben gjene e te pafuqishmit. Kujt i
rrembejne aren, kujt i mbledhin ulline, kujt i prishin vreshten dhe kopshtin dhe kujt i vjedhin te
gjallat. Keto ngjane dite per dite dhe s’guxon njeri te qahet, se pasi te guxoje nje te beje qarje,
pervec qe do te humbase 7 grosh, domethene 5 per te shkruarit e azruallit dhe dy per higras, po do
ta hedhin edhe neburg per te denuarat virgji…603
Greqia me anen e pushtimit dhe politikes qe noqi qe ne fillim u perpoq me anen e genocidit
dhe asimilimit te zhdukte popullsine shqiptare te Camerise. 604
Nga sa thame me siper si dhe nga dokumentat e shumta qe sot disponojme jemi ne gjendje te
pohojme se, qeveria greke ndoqi nje politike sistematike presioni ndaj popullsise came. Dhuna ndaj
shqiptareve ndonese ne forme sporadike, nuk u nderpre asjehere.605
Ceshtja e tragjedise came nuk mbeti vetem ne kujtesen e ketyre dy vendeve qe dita-dites
konfliktoheshin edhe me teper, por u trajtua dhe u diskutua edhe ne arenen nderkombetare.
Edhe pse ceshtja came u diskutua ne mjediset e arenes nderkombetare e cila absorboi vemendjen e
nderkombetareve, situata e veshtire qe po kalonte kjo popullsi perseri nuk u permiresua dhe nuk
gjeti zgjidhje.
3. Ceshtja came ne axhenden diplomatike te Fuqive te kohes.
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Ceshtja came lindi si problem i mpreht ne marredheniet midis dy vendeve, Shqiperise dhe Greqise,
qe me Kongresin e Berlinit, me 1878 dhe u perligj mbas vendimeve te Konferences se Ambasadoreve
ne Londer 1913, ku Cameria dhe viset e tjera te Shqiperise u shkeputen me pa te drejte, duke
kenaqur me aneksimet e tyre, shtetet fqinje. 606 Trevat shqiptare gjithmone jane pare si alternative e
vetme per te realizuar endrrat absurde te fqinjeve per zgjerimin e territoreve te tyre ne kurriz te
popullit shqiptar.
Per realizimin e planit te saj aneksionist, Greqia kishte siguruar edhe perkrahjen e Serbise, me te
cilen qe me 1 qershor 1913, kishte perfunduar nje marreveshje te fshehte per ta ndare Shqiperine ne
dy zona ndikimi, te cilat do te kishin si kufi midis tyre lumin Shkumbin. 607 Strategjia greke e
spastrimit etnik të popullsisë autoktone çame nisi me shpronësimet. 608
Në fund të tetorit 1914, pushtimin de facto Greqia e shndërroi në pushtim de jure, kur ky
pushtim u njoh prej 6 Fuqive të Mëdha evropiane, nënshkruese të Traktatit të Londrës, të vitit 1913.
Kjo njohje ishte një hap drejt rishikimit të vendimeve të 1913, hap që u materializua me nënshkrimin
e Traktatit të Fshehtë të Londrës, të 26 prillit 1915, midis fuqive të Antantës dhe Italisë. Gjatë
periudhës 1914 – 1918. Shqipëria, si gjithë Ballkani, shndërrohet në shesh lufte, bëhet fjalë për
Luftën e Parë Botërore. Edhe pse janë periudha të turbullta, përpjekjet ne Ballkan për gllabërimin e
Shqipërisë nuk reshtin. 609
Perpjekjet e qeverive shqiptare per ta nderkombetarizuar ceshtjen came nuk pushuan ne asnje
moment, as nga qeveria e pare dhe as nga te tjerat qe e pasuan me tej. Qeveria e re shqiptare pas
luftes, iu drejtua Konferences se Paqes ne Paris dhe Konferences se Ministrave te Jashtem te Fuqive
Aleate, jo vetem duke pasyruar gjendjen rrenqethese te Cameve, por dhe duke kerkuar kthimin dhe
ripronesimin e tyre. 610 Tablloja e mjerimit te cameve dhe kerkesat e tyre u parashtruan edhe me pas
ne Konferencen e Parisit. 611
Pikerisht per keto arsye, gjendja e marredhenieve shqiptaro-greke mbeti gjithmone e ndere
dhe pozita nderkombetare e Shqiperise tejet e rende. Kete politike te qeverise greke e beri te
mundur edhe politika e Fuqive te Medha. Nga dokumentat e Forin Ofisit del se Britania e Madhe, e
toleroi me vetedije spastrimin etnik te Camerise. 612
Pavaresisht angazhimit te qeverive respektive ceshtja came gjithmone mbeti nje ceshtje e
pazgjidhur dhe e lene ne heshtje nga Fuqite e kohes. Axhenda diplomatike dukej teper e zene me
ceshtje qe per nga rendesia nuk perbenin nje tragjedi si kjo e popullsise came. Zeri i nje populli te
pafajshem qe perballej cdo dite me padrejtesi, vuajtje, veshtiresi e mjerime nuk u degjua kurre nga
diplomatet e kohes. Nje ze qe u la gjate ne heshtje sikur askush te mos kishte faj edhe pse
dokumetat historike, te dhenat empirike, deshmite e te mbijetuarve, flasin per nje vend qe e
projektoi nje situate te tille per perfitimet e veta personale. Ishte pikerisht fqinji jone Greqia, e cila
nuk i pranoi asnje here te vertetat historike duke aktruar ne ate menyre sa te nderronte rolin me
popullsine came duke e fajesuar kete te fundit si skenare e ketij mjedisi.
Pas deshtimeve per zgjidhjen e ceshtjes came nga Fuqite Europiane qeveria shqiptare i
drejtohet diplomacise perendimore dhe kryesisht SHBA-se. Dokumentat historike qe e deshmojne
dicka te tille jane te shumte por ne po listojme vetem nje nder to:
“Qe nga shpallja e luftes evropiane, Italia, Serbia, Mali i Zi dhe Greqia, larg respektimit te teresise se
ketij shteti sovran, te krijuar nga fuqite e medha evropiane, ndjekin qellimin e hapur te pushtimit te
territoreve te tij, te shtenies ne dore te kopeve te tij, te djegies se fshatrave…
606
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Perpara kaq shume padrejtesive te pameshirshme, asnje komb i Evropes nuk e ka ngritur zerin.
Republika jone e madhe vetem ka derguar nje anije te ngarkuar me ushqime per nje komb vella, te
mbetur pa mbrojtje dhe qe po vdes nga uria.
Ne terheqim vemendjen krejt te vecante dhe simpatine e qeverise se Shteteve te Bashkuara ndaj
kombit shqiptar, me i vjetri i Evropes, i cili e do ne shkallen me te larte lirine qe i kane lene trashegim
te paret e tij.
Ne u lutemi fuqive publike te kene deshiren e mire, ne castin e perfundimit te paqes ne Evrope, per te
nderhyre qe te behet e njohur liria e ketij populli te shtypur dhe te merren per te garancite siguruese
per ruajtjen e te gjitha te drejtave te tij.” 613
Nga sa thame deri tani verejme se perpjekjet dhe angazhimi i shqiptareve per zgjidhjen e
ketyre padrejtesive ishin te shumta dhe nuk u ndalen ne asnje moment edhe pse nderkombetaret
asnjehere nuk i dhane nje zgjidhje perfundimtare kesaj tragjedie.
Konkluzione.
Pavaresisht analizave dhe debateve te gjera të sfondit historik, politik dhe ligjor të konflikteve te
shumta të ndodhura ne Ballkan, arrijme ne perfundimin se nuk i është kushtuar vemendja e duhur
tragjedisë së popullit çam. Ne kete periudhe te shkurter historike qe perfshin me konkretisht
periudhen e Luftes se Pare Boterore, te cilen e trajtuam edhe me lart dalin ne skene vuajtjet e
tragjedise se komunitetit etnik cam, nga politikat e padrejta te ndjekura nga qeveria greke. Politika
dhe sjellje te tilla jane produkt jo vetem i qeverise greke por edhe i vendeve te tjera te cilat shikonin
zgjerimin e territoreve te tyre ne kurriz te popullit shqiptar.
Sot ekziston nje arkiv historik i pakundershtueshem qe demonstron fuqishem veprat penale te
kryera ndaj komunitetit cam, kunder cdo orvatjeje mohuese te shtetit grek. 614 Shpesh here keto
prova empirike, keto te dhena te patjetersueshme nuk merren ne konsiderate per te dhene nje
zgjidhje perfundimtare kesaj ceshtjeje te lene ne kaq harrese.
Vuajtjet dhe veshtiresite qe ka kaluar kjo popullsi nuk duhen lene pas dore edhe pse eshte nje kohe
shume e larget nga koha kur ato kane ndodhur. Nuk mund te mohohet nje tragjedi e tille nga askush,
edhe pse vendi qe e ideoi dhe e projektoi ate hesht sikur te mos kishte aspak faj.
Zeri i Camerise nuk eshte degjuar nga diplomacia nderkombetare edhe pse egzistojne nje sere
metodash dhe mjetesh per zgjidhjen e mosmarreveshjeve dhe konflikteve ndermjet dy apo me
shume shteteve ne arenen nderkombetare.
Zedhenesi i pare per ngjarjet e trazuara ne Cameri dhe ne Shqiperine e Jugut u be Mit’hat
Frasheri. 615 Ai u mundua qe te pasqyronte realitetin shqiptar ne syte e nderkombetareve edhe pse
per ata dukej cdo gje normale dhe aspak e jashtezakonshme.
Periudha 1914-1918 kishte te bente me Luften e Pare Boterore dhe si cdo vend tjeter qe u prek nga
kjo lufte, nuk pretendojme qe te kemi diplomaci ne kete kohe as ne Shqiperi. I vetmi pretendim
eshte se per periudhen qe trajtuam aktoret e arenes nderkombetare duhet te mbanin nje qendrim
te drejte dhe asnjanes.
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Gratë udhëtare të fillimit të shekullit XX
Medina Çobi

Hyrje
1. Letërsia, udhëtimet dhe kulturat
“E PRANOJ se tregohem mjaft e ligë kur dëshiroj që bota duhet të shikojë se qëllimet e
ZONJAVE për të udhëtuar janë shumë më të larta se ato të ZOTËRINJVE të tyre; dhe se,
ndërsa bota është e velur nga udhëtimet mashkullore – të gjitha me të njëjtin ton dhe të
stërmbushura me të njejtat vogëlsira, një zonjë ka aftësinë të çajë në shtigje të reja dhe ta
zbukurojë një subjekt të konsumuar me një larmi argëtimesh të freskëta dhe elegante”.
(Parathënie anonime e një zonje, shkruar më 1724 për “Letrat shkruar gjatë shërbimit
diplomatik të Zotit Wortley” të Zonjës Meri Montagu.)
1.1.

Letërsia, Udhëtimet dhe Kulturat

“Nuk ka toke te huaj; eshte vete udhetari ai qe eshte i huaj”(“There are no foreign lands; it is
only the traveller ëho is a stranger”) Robert Louis Stevenson616
Letërsia dhe udhëtimet kanë qenë gjithnjë të lidhura ngusht me njëra tjetrën. Udhëtimet
(lundrimet, shtegtimet) kanë qenë ndër leitmotivet më të vjetra të letërsisë botërore në përgjithësi
dhe të letërsisë angleze në veçanti. Udhëtimi është leitmotivi qëndror në poemën epike Biullft dhe
në “Përrallat e Kanterburit” të Xhefri Çoserit (1340 – 1400). Udhëtimet (Eksplorimet) dhe aventurat e
udhëtarëve janë po aq të lashta sa dhe historitë për ta. Një nga sagat më të lashta që u krijua në
Egjiptin e lashtë gjatë Dinastisë së Dymbëdhjetë, një mijë vjet përpara “Odiseut” të Homerit, tregon
për një detar i cili, pas fundosjes së anijes nga stuhia, jetoi vetëm në një ishull të mrekullueshëm.617
Pastaj ishte kryevepra e Homerit Odiseu, në bazë të së cilës ne përdorim sot fjalën “odiseja” për t’iu
referuar udhëtimt epik të një heroi dhe aventurave të tij që përfshijnë aventurat, rreziqet dhe
kënaqësinë e kthimit në shtëpi. Si tradita biblike ashtu dhe ajo klasike janë të mbushura me shembuj
të tillë të historive të udhëtimeve dhe vendeve të vizituara nga heroi, si mitike ashtu dhe biblike –
Eksodi, ndëshkimi i Kainit, Eneida – të cilat kanë shërbyer si motive apo intertekste për autorët
modernë. Protagonistët e romaneve everopjane më të hershme janë udhëtarë si Xheku i Njubërit,618
Don Kishoti, Robinson Kruzoi, Lemuel Guliveri, etj. Ndër autorët e shumtë që kanë trajtuar temën e
udhëtimeve do të veçonim Daniel Defonë (1660 – 1731) i cili arriti të shkrinte faktin dhe imagjinaren,
të eksploronte një linjë të ndërmjetme midis romaneve dhe shënimeve të udhëtimeve apo
reportazheve. Nganjëherë është e vështirë të përcaktosh nëse një libër është roman udhëtimesh apo
616
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618 The Elizabethan novel, Jack of Newbury, perpetuates the fame of a wealthy Berkshire weaver, one John Winchcomb
(1470–1514), and, at the same time, it commemorates the ancient glories of the company of weavers. The hero is an affable
apprentice, who is wooed and won by his master’s widow, and, thereby, is raised to affluent circumstances. Subsequently, he
confounds his betters by his patriotism and philanthropy, entertains Henry VIII in his Newbury establishment and helps his
fellow-weavers in Wolsey’s despite. There is, in addition, the usual digression and comic interlude. The widow’s wooing,
the hero’s fifteen pictures with their didactic intention, and the practical jokes played upon a jester and an Italian, are all
characteristic of Deloney’s vein of humour. The work is amusing, in spite of its crudity, while it also lights up the humbler
but respectable spheres of Elizabethan life. [The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes
(1907–21); Volume III. Renascence and Reformation.]
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thjesht një përshkrim faktik i udhëtimeve, vendeve, njerëzve dhe traditave. Vija ndarëse midis këtyre
dy zhanreve ka qenë gjithmonë e turbullt dhe e papërcaktuar, meqenë se si shënimet e udhëtimve
(letërsia dokumentare) ashtu dhe romanet, veçanërisht kur është një rrëfim në vetën e parë,
mbështeten në rëndësinë që ka tregimtari, fokusohen në përvojën e tij vetjake dhe mbështeten në
hollësirat empirike dhe në lëvizjen dhe zhvendosjen e tij në kohë dhe në distancë që është thjesht
fragmentare. Ne mund të ndeshemi me probleme të tilla në shkrimet e herëshme të udhëtarëve
anglezë, të cilat karakterizohen nga strategji retorike komplekse.
Eksploratorët magjepseshin nga zbulimet e territoreve të reja e të panjohura, kështu që ata
nuk hiqnin dorë kurrë, por gjithnjë sfidonin rreziqet që hasnin në udhëtimet e tyre dhe vazhdonin
eksplorimet e tyre. Të gjithë e dimë se në të shkuarën, para zbulimit të mjeteve moderne të
transportit, udhëtimet me tokë dhe që përshkonin distanca të gjata ishin të vështira dhe të kufizuara
nga rrethana të ndryshme dhe për arësye të njohura. Në Mesjetë, përpara shekullit të 16-të, kishte
shumë pak njerëz që ndërmerrnin udhëtime të gjata; ata që niseshin në udhëtime të tilla zakonisht
kishin motivim të fortë për sipërnarrje komerciale, shkëmbime mallrash, çështje ligjore, probleme
shëndetsore serioze, shkollim, etj., sepse vetëm për të shkuar nga Veriu në Jug të Anglisë, për
shëmbull, duheshin disa javë. Përveç kësaj, udhëtimi mbarte rreziqe, rrugët sulmoheshin nga
keqbërësit, dhe vëndasit e shikonin të porsaardhurin si “të huaj” të dyshimtë. Gjatë këtyre
udhëtimeve të gjata e të lodhëshme, udhëtarët shpesh mbanin shënime, dërgonin letra, ose mbanin
ditare, të cilat më vonë ata i botonin si kujtime ose i ruanin si dorëshkrime personale. Më vonë,
gjërat filluan të përmirësohen, veçanërisht pas shpikjes së fuqisë me avull dhe ndërtimit të
hekurudhave. Njerëzit mund të udhëtonin me tren jo vetëm brenda Anglisë, por mund të shkonin
nga një vend europian në një tjetër më shpejt dhe në numër të madh. Maqinat me avull krijonin
mundësi të mëdha dhe hapnin horizonte të reja për europjanët për eksplorime në Azi, Afrikë,
Amerikë dhe bile në Australinë e largët.
Pas periudhës së Rilindjes evropjane, zbulimet dhe shpikjet e reja në fusha të ndryshme të
dijes i bënë njerëzit të vetëdijshëm për nevojën e eksplorimit dhe njohjes së botës nëpërmjet pesë
shqisave; ato i mundësuan njerëzit të kuptojnë se rrënjët e dijes gëndeshin në përvojën personale.
Siç thoshte Shekspiri, “Përvoja fitohet me punë të lodhëshme; Dhe përsoset nga rrjedha e shpejtë e
kohës.”619 Duke kujtuar shprehjen e vjetër angleze se “udhëtimi i zgjeron horizontet e njeriut”,
njerëzit e kuptonin se vetëm me anë të udhëtimeve ata mund të mësonin gjëra të reja që deri
atëherë ishin të panjohura për ta. Si rrjedhoë, shumë njerëz e konsideronin si detyrim të bënin
udhëtime për të kultivuar mendjen dhe për të fituar dije.
Autorët që e trajtonin udhëtimin si temë qëndrore e leitmotif i romaneve të tyre duhej të
krijonin barazpeshë midis gjërave të njohura dhe të panjohura, midis interesave të tyre personale
dhe atyre të padronëve të tyre, punëdhënësve dhe sundimtarëve. Duke u ndodhur përballë sfidave
të tilla, shkrimtarët e parë modernë ishin shpesh të detyruar të kombinonin frymëzimin e tyre me
statistikat, dëshminë dokumentare të një udhëtimi me imagjinaren, përshkrimin e atyre që kishin
ndodhur me të vërtetë me spekullimin se çfarë mund të ketë ndodhur. Kështu lexuesi i romaneve të
udhëtimeve e kishte të vështirë të dallonin faktin nga imaginarja dhe anasjelltas. Kjo ndodh sepse
shkrimtarët e romaneve të tillë nuk mbështeteshin gjithmonë në përvojën vetjake të udhëtimeve,
por shpesh e mblidhnin lëndën e parë nga përshkrimi i udhëtimeve të udhëtarëve të tjerë të cilët
ishin shpesh më pak të shkolluar se vetë shkrimtarët. Një shembull i tillë tipik është ai i Zhan-Zhak
Rusoit i cili ishte një lexues i pasionuar i librave të udhëtimeve. Në librin e tij “Traktat mbi origjinën
dhe bazën ë pabarazisë midis njerëzve” (1754), ai u bën thirrje studjuesve të kalibrit të Bufonit620 dhe

619

W. Shakespeare, Two Gentlemen of Verona (Antonio i drejtohet të birit Proteut, Akti I, Skena III, vargjet 20-24)
Georges-Louis Leclerc, Kont i Buffon-it (1707-1788) ishte një natyralist, matematikan, biolog, kozmolog, dhe autor
francez i periudhës së Iluminizmit.
620
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Dideroit621 që të ndërmarrin udhëtime në vende të largëta rretheqark globit me qëllim që t’i
pasurojnë dijet tona rreth shoqërisë njerëzore. Pavarësisht nga një entuziazëm i tillë, Rusoi dhe
shumë shkrimtarë të tjerë nuk ndërmorën shumë udhëtime, por u mbështetën në informacionin e
mbledhur nga njerëz të tjerë, të cilët kishin udhëtuar nëpër vende të ndryshme të botës për arësye
nga më të ndryshmet dhe kishin regjistruar çfarë kishin vëzhguar. “Vëzhguesit” e vendeve të tjera
dhe kulturave të tjera udhëzoheshin se çfarë të regjistronin, ndonëse ata nuk iu kushtonin githmonë
vëmendje këtyre udhëzimeve. Por edhe në rastet kur ndiqnin udhëzimet e dhëna, ata shpesh
ndiqnin instinktin e tyre dhe mjaftoheshin me mjetet e rrethanat që u dilnin përpara. Në fakt, ishte
pikërisht përshkrimi i tyre subjektiv dhe shpesh i tepëruar që i bënte këta libra udhëtimesh
interesantë dhe tërheqës për lexuesin.
Ndër udhëtimet më të herëshme të udhëtarëve anglezë që kishin për qëllim të zbulonin e të
mësonin për gjëra të ndryshme nga kultura të tjera ishin ato që kishin të bënin me traditën klasike.
Me “traditë klasikë” udhëtarët anglezë të shekullit XVIII nënkuptonin vetëm Romën, por jo Greqinë e
lashtë. Kur Britania e Madhe u konsolidua si monarki, ajo qe në gjëndje të vendoste ura komunikimi
kulturor të përherëshme me Perandorinë e lashtë Romake. Shumë udhëtarë britanikë të kësaj
periudhe filluan të vlerësojnë dhe të tregojnë admirim për stilin “Augustian” dhe bile filluan të
imitojnë modelet romake. Shumë shkrimtarë dhe udhëtarë të shekullit XVIII mbronin pikëpamjen se
askush nuk mund ta kuptonte Tit Livin apo Qezarin aq mirë sa ata të cilët e kishin prekur tokën mbi
të cilën kishin shkelur. Udhëtimi në vende të tilla jo vetëm do t’u jepte mundësi anglezëve ta njhnin
më mirë dhe ta kultivonin kulturën romake, por dhe të bënin krahasimin midis dy kulturave. Në fund
të shekullit XVIII dhe në fillim të shekullit XIX ne mund të përmendnim udhëtimin interesant të
Xhorxh G. Bajronit nëpër Orient, përfshirë udhëtimin në Shqipëri, si dhe botimin e veprës së
mirënjohur “Shtegtimet e Çajld Haroldit” si shembuj të shkëlqyer të shkrirjes së ndjenjave, përvojës
dhe informacionit si dhe të ndikimit të fuqishëm që pati mbi bashkëkohësit e Bajronit.
Periudha e fundit të shekullit XIX dhe fillimit të shekullit XX ishte kulmi i lulëzimit të
Perandorisë Britanike dhe i zhvillimit të transportit si prioritet kulmor i saj. Në këtë periudhë trenat
arritën shpejtësinë 35 milje në orë dhe avullorja e parë metalike përshkoi Atlantikun. Rrjeti
hekurudhor i përhap në të gjithë Evropën dhe më tej, dhe trenat gradualisht u bënë më të shpejtë e
më luksozë. Kjo solli, së pari, rritjen e konsiderueshme të pasagjerëve të cilët udhëtonin për arësyet
nga më të ndryshme, si për tregëti, për muaj mjalti dhe argëtime të tjera; së dyti, shtrirjen e ndikimit
kolonial të perandorisë Britanike; dhe, sidomos, emigrimin masiv. Kështu, ndonëse termi
“globalizim” nuk përdorej ende, bota po shkonte drejt globalizimit dhe kjo mund të shihej nga
shkrirja e kulturave që solli. Në të njëjtën kohë, shumë shkrimtarë shprehën shqetësimin e tyre për
vlerat e qytetërimit modern perëndimor: a po kalbej apo raca e bardhë po shëmbej? A ekzistonte një
alternativë tjetër diku gjetkë?
Pyetje të tilla ishin në fokusin e letërsisë artistike, përfshirë romanet e udhëtimeve. Lexuesit
e këtyre romaneve duhej të merrnin parasysh faktin se një numër i madh i autorëve të librave të tillë
ishin vetë udhëtarë që kishin vajtur në vende të tjera. Këtu mund të përmendim autorë të tillë të
famshëm të letërsisë botërore si Henri Xhejmsi, Ernest Hemingueji, D. H. Lorensi, Ezra Paundi, F. S.
Ficxheraldi, G. Steini, T. S. Elioti, Xh. Xhojsi, etj., të cilët jetonin jashtë shtetit si rezidentë të
përkohshëm ose si emigrantë politikë dhe disa prej tyre e ndryshonin shpesh vendqëndrimin e tyre.
Që nga koha e Henri Xhejmsit622 dhe më vonë, modernizmi u fokusua në atë që Peter Nikols623 (duke

Diderot (1713 – 1784) ishte një filozof, kritik arti dhe shkrimtar i shquar fancez i periudhës së Iluminizmit.
Henry James (1843 – 1916) ishte një shkrimtar i shquar amerikan me ndikim të thellë në romanin modern të shekullit
XX. Ai shkonte e vinte pa pushim nga Amerika në Evropë gjatë njëzet viteve të para të jetës së tij, gjersa më në fund u
vendos përfundimisht në Angli dhe u bë qytetar anglez më 1915, një vit para vdekjes së tij.
621 Denis
622
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qenë vetë emigrant për njëzet vjet) e ka përkufizuar si “shok emigranti” apo “kontrast kulturor”.624
Modernizmi, siç pranohet gjërësisht, ishte kryesisht urban dhe kozmopolitan, por është kuptimplotë
fakti se shumë shkrimtarë dhe artistë të kësaj periudhe punuan dhe jetuan në metropole të huaja.
Tekstet moderniste shënojnë një vetëdije të re për sa i takon natyrës heterogjene të kulturës – një
shembll dhe një gjëndje të botës moderne. Në të dy rastet – në udhëtimet reale si dhe në ato
imagjinare – modernizmi, kontakti i kulturave dhe ndryshimet kulturore janë të pandashme.
Si përfundim, përveç formave të herëshme të thjeshta të letërsisë së udhëtimeve, më vonë,
gjatë shekujve XIX dhe XX, u kultivuan forma më të ndërlikuara të letërsisë së udhëtimeve reale dhe
imagjinare.

623 Peter

Nicholls (l. 1939) është studjues letrar, shkrimtar dhe kritik australian. Është themelues dhe bashkë-editor i
Enciklopedisë së romanit fantastiko-shkencor (The Encyclopedia of Science Fiction). Kaloi dy dekada (nga 1968 deri më
1988) si emigrant në SHBA dhe pastaj në Mbretërinë e Bashkuar, pastaj u kthye në Australi.
624 Peter Nicholls, Modernisms: A Literary Guide (London: Macmillan, 1995), f.165.
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The Impact of Cloud Computing on Business Communication
Ejup Rustemi,
Dr.Sc. at State University of Tetova, ejuprustemi@yahoo.com
Mefail Tahiri,
Docent at State University of Tetova, mefailt@gmail.com
Abstract:
In order for businesses to move forward they certainly need to communicate with each other.
In various periods businesses have had different ways of exchanging data. Whatever the methods
may have been the goal was always the same, achieving more success which in return will generate
more profit. Cloud computing is the next step in business communication. It provides the best
possible tools of instant cooperation and reliable results. Our paper will give an overview of how the
cloud platform is impacting the enterprise with a specific emphasize on Microsoft Windows Azure.
Key words: Cloud computing, business, cooperation, communication.

Introduction
The introduction of the Internet has changed the entire landscape of human
communication. In its infancy, it was mainly regarded as tool for personal communication
and presentation. As time went on and platforms such as Google, begun to appear,
everything changed. Today, the Internet is the gateway to vast amounts of data and
information. It is the main ground upon which we all view the world.
Cloud computing, on the other hand is a subset of the Internet. It uses it to operate but it
specifically deals with the application side of Internet communication. In other words, it is
not just a communication tool, but a productivity tool to.
What does Cloud computing mean?

We are all familiar with Operating Systems, hard drives, applications, etc. they are
the foundation upon which we operate on the computer world. The “conventional” way of
computing, which still used in the majority of world enterprises and organizations, deals
with apps installed on personal computers or company servers. People who work on these
sites, use their company databases to communicate and share data and information. This is
a very good operative environment when we deal with issue inside a particular company.
Problems start to rise when a certain company have to communicate with another. There is
no doubt that there are many ways by which they can cooperate with each other, but it
certainly won’t hurt if there is a better and quicker way to do the same. This is when Cloud
computing takes the scene.
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Fig. 1. A visual representation of Cloud Computing (1)

Cloud computing represents a web based platform that mainly operates on external
servers and always online. Large companies such as Microsoft, Apple and Google, have all
established cloud platforms upon which enterprises can build their businesses.
The appointment of Satay Nadella as Microsoft CEO, is a very important sign of where things
were going, considering the fact that he was the head of the cloud sector at Microsoft.
Cloud computing as a process

Plan

Operate
e

Develop

Cloud Computing

Deploy

Stabilize

Fig. 2. The Cloud Computing Process
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According to Tejaswi Redkar on his book “Windows Azure Platform”, Cloud
computing goes through the phases presented on fig. 2.
These particular phases are almost self-explanatory. In the beginning we plan what
application we need to develop. The next phase is the development of the application itself.
After we have our application ready, it most certainly needs testing, which will be done on
the stabilization phase. If it passes the testing, our application is ready for deployment.
When it’s all set and done we can start using it in our business.(2)
Security

All who have done business with online application know one thing: Security is
extremely important.Businesses deal with valuable data and information that are of crucial
importance. Companies that provide cloud services must provide very reliable security
options to their clients, because single data breach can have a disastrous impact on a given
business. Figure 3 shows the most important security aspects that cloud computing must
provide.

Fig. 4. Cloud security(3)

Cloud computing service providers

As we mentioned before, the main IT players such as Microsoft, Google and Apple
are using cloud computing for their operational environment. In order to establish an cloud
computing environment companies must have the needed infrastructure where they will
operate. There are many companies that provide such infrastructures, but according to
crn.com, these are the twenty most important companies for Cloud computing
infrastructure:
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1. Atlantic.net
2. AT & T
3. CenturyLink
4. Cisco Systems
5. CloudSigma
6. Datapipe
7. DigitalOcean
8. ElasticHosts
9. Equinix
10. HP
11. IBM
12. Internap
13. Microsoft
14. NTT Communications
15. OrionVM
16. ProfitBricks
17. Rackspace
18. Sherweb
19. Verizon Terremark
20. Virtustream(4)
This shows that although Cloud computing represents a relatively new technology,
nevertheless, there are a lot of companies that have embraced it, which on the other hand
undoubtedly establishes the fact that it is certainly going to be the way we will do business
in the foreseeable future.
Windows Azure

We mentioned before that the appointment of Satya Nadella as Microsoft CEO was
not just a simple step of change, but it represented a crucial step forward for the company
as whole. Nadella was very successful on his position as head of the Cloud services, and
considering that Microsoft’s goal was to establish itself as a competitor to Google
AppEngine or Amazon Web Services it needed a change. Knowing that Microsoft has a great
market share with its Windows operating system, SQL Server and Visual Studio software
development environment, it was without a doubt that the combination of all these services
in one environment would provide them a huge opportunity to enter the Cloud computing
market.
Windows Azure was introduced on 2008 and by the end of 2009 it started to show its true
Cloud capabilities. But the most important changes were made on 2012 when Windows
Azure became a truly rich computing environment where developers were able to deploy
fully functional applications.
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Fig. 3. Windows Azure Interface (5)

Here are some important facts about the platform:
• Numbers really do talk. Over 400 billion identity authentications have been handled
by Windows Azure Active Directory
• According to Microsoft, around 50% of Fortune 500 companies are using its platform
• Around 40% of Windows Azure revenues come from startups
• It is said that there are around 10 trillion objects stored on Windows Azure
• According to Microsoft there are over 1000 new customers on daily basis
• To establish its Cloud computing environment, Microsoft has invested more than 15
billion dollars
Not all that glitters is gold

As with all other IT tools there is always something that is not quite as it should be.
Cloud computing is no exception to this rule. The main concern is the ability to control the
application environment. This is very important when considering that many database
managers want a complete supervision of their application are developed, evaluated and
operate. This is also highly important on a security level.
Another debatable aspect of Cloud computing is its cost. We are aware that every new
technology is expensive when it is in its inception stage. When high costs are combined with
the fear of adapting to something new, managers will be faced with a lot of pressure.
Hosting is another issue that makes things a bit difficult at times, because it is more complex
than remote server deployment.
And probably the most important downside of Cloud computing is the possibility of
downtime. It is the most problematic issue that can happen in a business environment. We
all know how furious we can become when our Internet connection is down and we can
watch our favorite show, or play our beloved games. We can just imagine the negative
impact it can have on entire businesses that will rely on Cloud services. Fortunately the
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downtimes are very rare, but they do happen indeed. It has happened to Microsoft Azure a
few times.(6)
Conclusion
There was a time when we thought that smartphones are science fiction; there was a
time when we thought that bigger hard drives will solve our data storage problems. Today,
we now that smartphones are devices of our daily life, hard drives are not as important as
they used to be, because cloud based storage is “limitless”. Businesses are done through
mobile apps that we can access from anywhere. It all looks so good and so perfect.
Unfortunately it’s not quite that simple. It is true that Cloud computing has facilitated the
way we communicate, but there is ALWAYS the issue of privacy. No matter how a Cloud
service provider can propagate its cloud security, still the truth is darker than most of us
would believe. Data breaches are happening to a lot of companies, consumer privacy is at
stake. These are issues that will continue to burden the Cloud computing services, but with
some careful attention from all sides of a business relationship, humanity still has a chance
to do things with fair rules.
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Abstract:
The world is changing in fast pace. Humanity continuously strives to find new ways and
methods to facilitate the way we work, cooperate, communicate, etc. The vast accumulation of
information has made it inevitable to find patterns and valuable assets from those information. This
gives birth to knowledge, which in return creates our society of knowledge. This paper will give an
overview of the importance of IT technologies in helping manage and supervise how Knowledge
Societies work. It shows that IT tools are extremely crucial in the Digital Age, a notion that has
become as a synonym to that of Knowledge Society.
Key words: knowledge, information, IT

Introduction
A few decades ago, knowledge was retrieved from physical books, newspapers, etc.
Scientists wrote them in long periods of time, published them and students and other
scientists read them, analyzed them and continued to develop upon what others have done
before. There is nothing wrong in all of that; but there is one very important issue that we
need to stress here; the issue of time. In the conventional way, if we may call it that, the
spread of knowledge was mostly based on the frequency of published books and scientific
papers. Of course, TV was another tool of providing scientific documentaries, still with the
introduction of the Internet, everything changed. Nowadays, the spread of information is a
lot faster; scientists can publish their work almost instantly, while their colleagues can
comment on them immediately, thus creating a scientific environment through computers,
tablets or smartphones. There is a downside to this, but we will come to that later.
Importance of knowledge

As always, in the beginning we must differentiate the notions. In this paper the
notion in question are information and knowledge. The spread of mobile technologies has
made it very easy to acquire information, but what about knowledge. Well. That is
something a bit more complicated, because, to achieve knowledge based on the given
information, we need classification, comparison, analytics and so on. In other words it is not
that simple. The absence of these steps will generate confusion, because we know that we
can find hundreds of articles about a given topic, and if we don’t have the ability to compare
them based on previous established truths, the results can be disastrous.
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Virtual Classroom

The spread of IT technologies has made a huge impact on every part of human life.
This has made us very dependent on technologies and life cannot be imagined without
them. If we sit and think when all of this begun, we’ll see it is quite hard to remember a time
with no computers or smartphones. Today, you can buy through smartphones,
communicate through them, you can even hold conferences with them, in other words we
do almost everything by using technology.
In the general viewpoint, knowledge is gained in schools, universities, etc. this has been the
case for as long as we know of human educational development. Not that we don’t have
schools or universities today, but how we operate inside them has changed a lot. A decade
ago you had to have personal contact with every teacher to find if you’ve passed an exam or
to see when the next one will be. Today, you can do all of that by email. What is more
important, there are schools and universities that give lessons through internet, without the
need for the professor to be physically present in the classroom, or the student himself; he
can listen to it from his home.
In the past, technologies have been used only as administrative tools, nowadays, they are
part of all aspects of learning.
Books or screens

The concept of books is one of the most important aspects of human civilization.
They are considered fundamental in the development of societies, because there is where
knowledge is kept, saved and passed to the next generations. Books have been around for a
long, long time, and they will continue to be so in the years to come. But one question
remains, in what form? The introduction of electronic books or eBook as we know it, has
been very crucial in the way how we see books. If we visit sites like Amazon, or similar to it,
we will see that we have list of bestsellers as physical books and a list of bestsellers as
eBooks; or combined. EBooks have had enormous impact on the publishing industry of
physical books. They sell a lot more than the used to in the past. They are easier to publish,
considering that after editorial work you can instantly sell it online without the need to print
it.
The technology of eBooks, has probably impacted the mobile device industry a lot.
We are all aware that when the first mobile phones were introduced, people wanted
smaller and smaller devices because their usage was mainly based on calling and messaging.
The combination of the introduction of eBooks, digital editions of popular newspapers and
magazines, the importance of email communication and the need for accessing information
from anywhere, provided the groundwork for the development of devices with larger
screens known as tablets. These devices changed the entire landscape of IT market; PC and
laptop sales started to fall. But there was a small problem, people still had to carry two
devices, a tablet and a smartphone. The need to “do everything” with a single device paved
the way of smartphones with larger screens. Today, the standard smartphone screen sizes
range from 4.7 to 5.5 inches. There are also devices with larger screens of 6 to 6.5 inches
known as phablets, a name derived from the words phone and tablet. Companies such as
Samsung with their Galaxy Note line and Apple with their IPhone Plus devices, are the main
players in this area.
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What is important to us is how all of these changes have affected our knowledge.
Although electronic devices are selling in billions, that doesn’t necessarily mean that people
have more knowledge than before.
They may have more information, but knowledge is something else entirely.
In the end it all comes to the quality of the written word not the device on which we will
read it.
Sharing

Gaining knowledge is the most important step for an individual or a society as a
whole to move towards a better future. It is true that we can achieve knowledge by
ourselves alone, but in satisfying quality and valuable supplementation, we need to share it
with others. IT tools have made the sharing landscape very easy. The era of web 2.0 has
given us many ways to share knowledge with the world. The Internet is filled with blogs and
websites where people exchange information which in return are used to strengthen our
previous gained knowledge or debunk something that is not grounded on true research.
Social networks are another tool by which we exchange information in any multimedial
form possible. What is most important, is the fact that by these tools we can make
interactive adjustments of the data provided by each side and achieve results in a short
amount of time. These technologies are continuously developing and changing fast in order
to meet the specific requirements of our actual knowledge seeking needs. (1)
Knowledge Society and IT

People are always subjective when dealing with terms that they don’t fully
understand. The area of IT is generally considered as something out of this world, something
elusive and people always ask questions about many of itsaspects and terminology. But in
the case of knowledge society that shouldn’t be the case, because it is not something tightly
related to IT, although in recent years IT and Knowledge Society are closely mentioned. This
has more to do with the fact that Information Technologies are greatly affecting how
knowledge is gained and shared, than believing that it is a strictly IT issue.
As we mentioned before, humanity has strived for knowledge since we have a
recorded history, in other words almost every generation has formed, in some point, a
society of knowledge. But what IT does, is that it breaks all possible barriers in getting what
we need. (2)
Knowledge as a process

Our everyday life has taught us that everything around us is developing through
steps and phases, specific to each particular case. So, there is a process that constantly goes
on. Achieving knowledge is the same thing, there is a process that should be completed in
order to get what we need. The process of achieving knowledge has some very important
steps that need to be fulfilled in order to get the best possible results. The following diagram
shows the phases of achieving and sharing knowledge.
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Values, beliefs
and attitudes
Objectives
(why, what)

Actions

Review

Decision

Experience

Fig 1. Georgiadou model

The diagram is a very good presentation of what is needed to get where we need to
go. Of course this model is not something set in stone, different researchers have different
ways how they interpret each phase. It is important to us to have a general overview of how
things develop.
In our case, we must emphasize the need of implementing these particular steps in
IT tools, because the same can be applied on conventional methods of knowledge sharing
to. IT applications are not just for administrative issues anymore. They are a source where
people find the needed information, so they must be continuously developed to provide
better and timely data classification and representation. The same can be said for websites,
blogs, etc. which need to be more organized so it will be easier for those who access them
to find what they search for.
Knowledge society on a small scale

A society can be a group of people with the same cultural and ethnic identity or a
unity of different cultures and ethnicities. Whatever the case, knowledge is important for
any o form of society. In dealing with smaller societies, IT tools have more restricted goals in
providing the best possible landscape of knowledge sharing and development. We need to
clarify that knowledge doesn’t mean only what we learn at schools and universities as an
educational purpose, it can also be of statistical source in a given community, such us
knowledge of how to deal with issues of power or water supply bills, medical issue and
other things that concern the general welfare of the members of a particular society. IT
applications can help a lot in municipality administration and organization. They can provide
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valuable knowledge of the community works so that it’s members can find important
patterns upon which they will try to make things better for them.
Knowledge society on a large scale

When we deal me the term Knowledge Society, in most cases, it has to do with
societies on a large scale and the way they operate. One of the main areas that IT can help is
to provide the society with tools to deal with crisis. We know that natural disasters, wars,
etc., have a devastating impact on humanity, and that we always try to find ways how to
avoid them or find methods to lessen their damage.
The Internet is a huge step forward in this area, because of its instant nature of
providing information.
Almost everyone has a smartphone, and on each of those devices people have
installed a number of apps such as weather, real-time earthquake and other similar apps.
We certainly know that those apps are not magical wands by which people can swipe away
blizzards and earthquakes, still they can facilitate the way we deal and organize with our
daily activities based on knowledge found on those places.
Where to search?

No we come to the million dollar question of where to search for knowledge? Well,
there isn’t a straight answer to this, although a lot of people will tell you, Oh it’s easy just
google it. In a way that may be the answer to a large degree, but still, we come to the issue
of not knowing what’s right and what’s wrong. There are things that are easy to identify as
true information. For a film school student it won’t be hard to find data on The Oscars Best
Picture Winners, so he can write a paper on what movies the academy prefers. He can find
those information instantly and extract the knowledge needed for his work.
But when it comes to political issue, when the Internet is hugely impacted by propaganda of
various political views, it’s a bit harder to differentiate what’s the neutral view. The same
can be said for scientific achievements. The untrained searcher will think that every possible
article exposed on websites can be true. Considering that a lot of websites are getting
revenues by number of user clicks, many of them have bombastic headlines that have
nothing to do with the text that follows them, or with the truth itself.
The following table will give us an overview of Internet channels and what content they
provide to the end user.

Channel
Email and similar
Blogs, newsgroups, etc.
Instant messaging and chat
Wikis
and
collaborative
workspaces
Streaming media, webcast,
podcast, etc.
Videoconferencing, etc.
E commerce such ITunes, Xbox

Media Richness
Low
Low
High
Moderate
High
High
Low
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Music, etc.
Skype, Viber, etc.
Web-based learning

High
Moderate

Table 1. Media richness

Conclusion
As humanity moves towards the future, it will certainly face new issue that will need
to be dealt with. Who knows, maybe the society of tomorrow will be known with a different
name, but no matter what we call it the goal will always be the same, make living easier and
better. In achieving these goals, knowledge will remain the most important element in the
social development mosaic. It is without a doubt that Information Technologies will
continue to be improved and they will surely have a huge impact on society, as long as their
developing purpose will be in helping people live better, otherwise they will represent tools
by which certain enterprises will try to control how people think and act, which is something
that will lead only into conflicting situations.
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Delegimi i kompetencave në drejtimin e organizatës
Dr. Drejtues i Lartë Bilbil MEMAJ
Akademia e Sigurisë, Tiranë,bilbilmema@gmail.com

Abstrakt
Kur flitet për drejtimin duhet të kuptojmë një proces të vazhdueshëm për të mbajtur në nivele
të larta veprimtarinë e një aktiviteti i cili ka kusht realizimin e objektivave të organizatës. Drejtimi
mund të bëhet në shumë forma dhe metoda të cilat janë shumë të larmishme dhe nuk mund të themi
se ka një numër të kufizuar për sasinë e tyre. Zakonisht merret si metodë e mirë ajo që është më e
efektshme, pasi janë zbatuar të gjitha normat dhe parimet e sjelljes dhe të trajtimit të personelit. Ky
shkrim do të sjellë në vëmendje disa elementë të rëndësishëm të që kanë lidhje me kompetencat: do
përpiqet tu japë përgjigje disa problemeve të cilat dalin ose hasen si pengesë për delegimin e
kompetencave, mënyrës se si do të zgjedhim vartësit me qëllim që ata të jenë efikas në detyrë,
mënyrës si menaxhohet një organizatë duke deleguar kompetenca dhe mënyra kontrolli te të gjithë
vartësit direkt, të cilët janë veshur me kompetenca të deleguara, etj. Eksperienca ka vërtetuar se
drejtues të suksesshëm kanë rezultuar ata që e kanë ndarë punën e tyre, duke ua besuar vartësve,
pra duke deleguar kompetenca, por njëkohësisht edhe duke kontrolluar në mënyrë të vazhdueshme.
Fjalë kyçe: kompetenca, drejtues, menaxhim, personel, drejtim.

Hyrje
Personaliteti i njeriut ekziston si një kompleks sjelljesh e veprimesh të bëra shprehi
ose jo. Shpesh ne jemi të dyzuar për probleme të që hasim gjatë punës, një nga problemet
më të rëndësishme është të “sfidosh” për të fituar të bësh të mundur atë që në pamjen e
parë duke si e pa mundur. Një nga problemet më të rëndësishme për menaxherët është të
lëshojnë kompetenca ose jo. Shumë vëzhgues kanë vënë re se ka diçka brenda vetes që del
si pengesë. Kjo pengesë është një pengesë e lidhur ngushtë me gjithë qenien e menaxherit,
por edhe me stafin. Çështjet që lindin janë të natyrës së mëposhtme.
1. Vështirësia e delegimit të kompetencave
a. Dëshira e vartësve për detyra që nuk janë kompetentë
Në pamjen e parë njerëzit janë pothuajse të gjithë të paragjykuar. Kjo ndjesi vjen pasi
njerëzit nuk janë provuar në punë dhe nuk u është besuar një aktivitet i rëndësishëm për ta realizuar
vet, pa diktatin e bosit. Kjo provë, nëse mund të quhet e tillë, pra të japësh kompetenca për të
provuar, duhet të bëhet për të gjithë vartësit e organizatës dhe për të gjithë duhet të vihet një notë
ose të përcaktohet një nivel se sa është i aftë çdonjëri që të punojë si i pavarur e të arrijë rezultate.
Pasi ta provojmë, do të shohim se ka shumë potenciale të çliruara nga vartësit që ne nuk i kishim
menduar më parë. Ky është dhe momenti që të delegohen kompetenca të cilat lehtësojnë punën e
bosit dhe rritin shumë rendimentin e punës.
b. Gjithpërfshirja dhe egoizmi
Është e vërtetë që një pjesë e mirë e drejtueseve duan që të tjerët të mendojnë që vetëm ai
e bën këtë punë, nëse nuk është ai puna nuk ka si të bëhet, etj. Kjo ndjenjë është një lloj egoizmi i
brendshëm që shumë drejtues mund të mendojmë se nuk e kanë, prandaj duhet që të gjendet
vullneti për ta shmangur dhe për t’i thënë vetes në radhë të parë, por edhe të tjerëve, se rezultatet
më të mira arrihen kur angazhohen të gjithë në drejtim dhe jo kur në të është vetëm një njeri. Puna
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e ndjenjës së egos është për një kohë të shkurtër, pasi kur shihet se për këtë delegim kemi ndryshim
pozitiv dhe rezultate në rritje atëherë ajo do të zhduket dhe nuk do të ekzistojë më.
c. Nuk ke kohë për të deleguar
Shumë drejtues mendojnë se është shumë e vështirë që ta mësojnë vartësin të angazhuar
me një kompetencë të caktuar dhe se kjo punë do tu harxhonte kohë për ta bërë. Që puna e
delegimit kërkon kohën e vet, kjo është e vërtetë, por kjo nuk është aq pengesë sa që drejtuesi ta
konsiderojë një nga shkaqet që të mos kryejë delegim. Koha e harxhuar për të treguar një autoritet
plus, në një vend pune i cili mund të jetë larg nga zyrat e administratës mund të kërkojë kohë, por po
të mendosh se vartësi që ngarkohet me një kompetencë të re krijon mundësinë e rritjes së rezultatit
(rendimentit) të punës, atëherë ja vlen që ta harxhosh atë kohë e më shumë se aq.
d. Të besosh më shumë
Ka një mundësi që është edhe e provuar. Nëse një nga vartësit e tu arrin që të realizojë një
detyrë, të paktën 70% të asaj që ju vet do të realizonit, atëherë ju duhet të jeni të sigurt për ta
deleguar këtë detyrë ose kompetencë. Praktikoni rregullin e 70 përqindëshit. Çlirojeni veten në
mënyrë që të kryeni ato detyra, të cilat mund t’i bëni vetëm ju.625
Të gjitha vendimet e një drejtuesi duhet që të bëhen në emër të një përkushtimi ndaj detyrës, ndaj
detyrës që ka vetë menaxheri i organizatës, - ky është edhe çelësi jo vetëm i delegimit të
kompetencave të atyre që duhet të delegojmë, por edhe i lehtësimit në mbikëqyrjen e tyre.
Kjo, mendoj se është mposhtja e kundërshtive të brendshme psikologjike që janë pjesë e natyrës së
individit menaxher, e individit drejtues i lartë. Kjo është një fitore që mund ta konsiderojmë shumë
të rëndësishme pasi ka të bëjë me ndryshimet e brendshme të ndjesive dhe të mënyrës së
perceptimit të çështjeve të rëndësishme të punës.
e. Delegimi me një gjuhë të kuptueshme
Është shumë e rëndësishme që personat të cilët marrin kompetenca ta kuptojnë qartë se
çfarë i është dhënë dhe deri ku është e drejta e tyre për të ushtruar këto kompetenca. Nëse nuk
kuptohet kjo, ose kur i jepet detyra kjo gjë nuk i sqarohet, atëherë krijohet një konfuzion i cili është
edhe burim stresi e ngadalësie në aktivitetin e vet personit që u ngarkua me këto kompetenca.
2. Rëndësia e personalitetit për delegim kompetencash
Nëse na duhet të përcaktojmë çelësin e suksesit të një organizate natyrisht këtë në radhë të
parë duhet ta kërkojmë te personeli që e përbën këtë organizatë dhe pastaj te zbatimi i politikave
efikase për vënien në punë të tyre duke shfrytëzuar në maksimum mjetet e punës për të arritur
performancë maksimale. Meqenëse çelësi ishin njerëzit, atëherë të merremi me ta si subjekte
shumë të dobishëm. Të gjithë e dimë se njerëzit janë qenie shoqërore të ndërgjegjshme, por që kanë
dallime që i bëjnë ata të ndryshëm midis tyre. Dallimet janë fizike (të dallueshme), por edhe jofizike
(të brendshme), të dalluara me vështirësi. Në rastin e dytë hyn edhe personaliteti i cili është objekti i
studimit. Çdo njeri ka veçoritë e tija në gjurmët e gishtave ose ka ADN-në e tij të pa përsëritshme me
të tjerë njerëz.
Nuk duhet të harrojmë asnjëherë se drejtuesi është njeri dhe ka një personalitet të caktuar,
personalitet i cili formohet te drejtuesi e përbën një nga asetet e brendshme shumë të rëndësishme
të tij. Personaliteti i drejtuesit është përcaktues për performancën dhe modelin e tij dhe është faktor
vendimtar për të vendosur nëse një drejtues është i përshtatshëm apo jo për tu ngjitur në lartësinë e
një drejtuesi të kërkuar, pavarësisht nga përmbushja e të gjitha kritereve të dukshme (fizike)
profesionale, të kërkuara për një drejtues.
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Për të zgjedhur llojin e personalitetit i cili është i përshtatshëm për drejtues të kërkuar,
mund t’i referohemi metodës së klasifikimit të personalitetit në: “Dominues, influencues, relatues,
analizues.”626
Nëse do të shohim cilësitë e këtij klasifikimi të personaliteteve, na rezulton si më i përshtatshëm ai i
pari, “dominuesi”, pasi ka këto tipare: shoqëror, i orientuar jashtëzakonisht ndaj detyrës, motivin
kryesor ka arritjen e rezultateve627, kërkon ndaj vartësve rezultate përfundimtare si dhe është për
përkrahjen e drejtuesit të ardhshëm. Nisur nga këto tipare të këtij personaliteti, dalim në
përfundimin se drejtues për organizatën, është i përshtatshëm një person i cili ka për tipare të
personalitetit, të qenit “dominues”.
Nisur nga shembujt e praktikës, si dhe nga eksperienca personale, mund të nënvizojmë disa nga
cilësitë e drejtuesit me vlera në organizatë si p.sh: integriteti personal, besimi, kuraja, përsosmëria,
ndershmëria, përgjegjësia, llogaridhënia, të qenit i drejtë, modestia, maturia dhe trajtimi i njerëzve
me dinjitet dhe respekt. Janë të gjitha këto cilësi, që bazohen në vlera, që e bëjnë një drejtues
organizate të ketë sukses në menaxhimin e të gjitha burimeve njerëzore të organizatës.
a. Drejtues i bazuar në vlera
Është një nevojë shumë e madhe në organizatë, që të ketë gjithmonë një drejtim efektiv, që
të ketë besim te punonjësit e organizatës, si edhe të komunitetit, duke u bërë kështu një organizatë
me integritet dhe me vlera. Ky drejtues i bazuar në vlera, krijon një mënyrë të performuari e sjelljeje,
që përçon vlera të mëdha profesionale e ndërpersonale te organizata, si edhe te imazhi i saj në
komunitet dhe në marrëdhëniet sociale me shoqërinë në tërësi.
Drejtuesi është efektiv kur "inspiron të tjerët për të bërë më të mirën e tyre". Puna dhe mënyra e
drejtimit, komunikimi i tij, duhet të frymëzojnë dhe motivojnë sjelljen e gjithë drejtuesve dhe
punonjësve të organizatës, të së gjithë zinxhirit të komandimit, sipas strukturës së organizimit.
Drejtuesit e organizatës duhet që të analizojnë shpesh mënyrën e sjelljes në raport me vartësit. Ata
duhet të rishikojnë vazhdimisht sjelljen e tyre me ta, me qëllim që ajo të jetë efektive dhe të
gjenerojë modelin pozitiv e frymëzimin te ata, duke bërë që ata të zbatojnë me besim të plotë
porositë e drejtuesit.
Shpeshherë thuhet që drejtimi nuk ka të bëjë vetëm me vetveten, por edhe me ecurinë dhe
të ardhmen e organizatës. Por që të kemi një lider të suksesshëm, duhet në radhë të parë të
evidentojmë vlerat e tij, me qëllim që ato vlera të jenë pjesë e atij modeli që do të frymëzojë
vartësit. Drejtuesi i suksesshëm, është i lidhur shumë me mënyrën se si e percepton ai vetë
komunikimin dhe delegimin e detyrave dhe nëse ai i mendon apo jo vartësit si pasues të tij, gjithnjë
duke i vlerësuar ata nga aftësitë.
b. Drejtues i bazuar në veprime
Veprimi është një cilësi tjetër e drejtuesit, natyrisht, përveç asaj të vlerave. Ky model, “drejtuesi i
fokusuar në veprime”628, i ideuar nga John Adair, “një nga të paktët mjeshtër udhëheqës për
mësimin mbi lidershipin dhe menaxhimin që jeton jashtë Amerike”629, ju referohet veprimeve, që
duhet të ndërmerren nga drejtuesi, në mënyrë që efektiviteti të jetë maksimal dhe fokuson
rëndësinë që ka “ndikimi” si shkathtësi e sjelljes, për të rritur aftësitë dhe kredibilitetin personal.
626

Tracy, Brian. Delegimi dhe Mbikëqyrja. Tiranë: 2013, f. 80.

627

Blake, Robert Rogers dhe Jane Srygley Mouton. The Managerial Grid. Houston: Gulf
Publishing, 1994.
628
Adair, John. Action-Centred Leadership. Farnborough, Hants: Goëer Press, 1979.
“Teoria e Lidershipit të fokusuar në veprime” është formuluar nga John Adair, gjatë kohës që ai ishte
lektor në Akademinë Ushtarake Mbretërore në Sandhurst (Sendhërst), në Mbretërinë e Bashkuar.
629

Thomas, Mark. Gurus on Leadership. London: Thorogood Publishing, 2006, f. 33.
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Sot, ai aplikohet në situatat moderne të menaxhimit. Për të ditur se çfarë bëjnë në të vërtetë
drejtuesit, është e nevojshme t’i referohemi modelit “Lidershipi i fokusuar në veprime”. Drejtimi
mund të përkufizohet nga Adair (1979) si: Art, që merret me njerëz dhe personalitetet në mënyrë që
ata të ndikojnë tek të tjerët, të cilët mund të kryejnë detyrat me dëshirën e tyre, në emrin tuaj dhe
njëkohësisht të arrijnë qëllimet e organizatës.
Mund të thuhet ndryshe se është ai që udhëheq të tjerët duke pasur një synim të përbashkët.
E vërteta është se lideri duhet të jetë i mirë në të gjitha drejtimet, në mënyrë që të jetë efektiv. Një
udhëheqës duhet të kuptojë e më pas të vendosë për të vepruar. Lideri nënkupton udhëheqësin që
vepron vet me shembullin e tij dhe bëhet model për liderët në vartësi të tij.
Modeli Adair është modeli, kur drejtuesi i përqendruar në aksion i merr rezultatet e punës së kryer
nëpërmjet ekipit të krijuar dhe marrëdhënieve që krijon me kolegët menaxherë dhe me stafin. Sipas
mendimeve të Adairit, një lider i përqendruar në aksion duhet:
- të drejtojë punën që duhet të kryejë (të strukturojë detyrën);
- të përkrahë dhe vlerësojë (rishikojë) individualisht njerëzit që e kryejnë atë;
- të koordinojë dhe kultivojë punën në ekip si një domosdoshmëri për kryerjen e detyrave.
Me fjalë të tjera, drejtuesi i fokusuar në veprime udhëheq gjatë aksionit të nivelit të tij, të nivelit
strategjik. Kjo është një nga vetitë më të mira nëse e ka një lider, pasi ai do të harxhonte kështu më
pak kohë për të dhënë shembullin e tij dhe për tu bërë model për vartësit e tij. Tre fushat ndërvarëse
në të cilat duhet të përqendrohet drejtuesi, natyra dinamike e këtyre tre fushave dhe nevoja e
mbajtjes së ekuilibrit jepen nga Adair me një diagram.
Diagrami i famshëm me tre rrathë i Adairit, është një thjeshtëzim i bashkëveprimeve të ndryshme
njerëzore, mirëpo është një mjet i dobishëm për të menduar se çfarë përbërje ka një
drejtues/menaxher i efektshëm lidhur me punën që ai duhet të bëjë630.

Detyra

Ekipi

Individi

Drejtuesi/menaxheri i efektshëm i kryen funksionet dhe demonstron sjellje të portretizuara
me tre rrathë. Elementet e situatës dhe të kontingjentit (grupit) ftohen për reagime të ndryshme nga
drejtuesi. Për këtë arsye, mendoni sikur rrathët e ndryshëm mund të jenë më të mëdhenj apo më të
vegjël në varësi të situatës p.sh., drejtuesi mund të japë pak a shumë theks për funksionalizimin e
sjelljeve të orientuara në pajtim me atë çfarë përfshin situata aktuale.
Një sfidë për drejtuesin, është që të menaxhojë të gjithë sektorët e diagramit: detyrën, ekipin dhe
individin. Transformimi i një grupi njerëzish në një ekip të suksesshëm, kërkon vëmendje (fokusim)
në të tre nevojat të cilat janë të ndërvarura:
15. nevoja për të kryer detyrën,
16. nevoja për të mbajtur grupin të bashkuar si një njësi unike,
17. nevoja për të motivuar individët që të kenë dëshirë të kryejnë detyrën.
Për drejtuesin është e rëndësishme çdo gjë që lidhet me detyrën, por më e rëndësishmja për një
drejtues është që të jetë njerëzor dhe menaxher i mirë. Në organizatë, për shkak se lideri
shpeshherë lind nga vet efektivi, atij i krijohet menjëherë një vështirësi për të drejtuar kolegët e
vetë, por kjo duhet të jetë e natyrshme. Kur drejtuesi merr detyrën duhet që të mos i denigrojë ish-

630

Adair, John. “The Three Circles Model”, në Sandhurst Occasional Papers No 18, Leadership:
Proceedings of a Symposium. Held at the Royal Military Academy Sandhurst, red. Deakin, Stephen.
London: Royal Military Academy Sandhurst, 2014, f. 30-35.
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kolegët e nivelit të vet, por tani të kërkojë t’i vërë ata në pozitë me shembullin e tij, me qëllim që ata
të punojnë më shumë se më parë.

3. Përfundime
Nisur nga realiteti aktual e historik, konstatohet se nuk ka pasur programe dhe ndonjë kurrikul
dedikuar përgatitjes së liderëve sipas shkallëve të ndryshme, por këto njohuri janë marrë nëpërmjet
kurseve të ndryshme. Kurset e zhvilluara për përgatitjen e liderëve nuk kanë qenë të unifikuar, por të
ndryshëm, sipas modelit të vendit nga ka qenë eksperti që e ka zhvilluar atë kurs.
Një tjetër vështirësi, është se kur nuk i ka të gjitha burimet që i duhen një drejtuesi strategjik;
kur nuk është titullar i programit buxhetor të organizatës. Në rastin e këtij funksioni nuk duhet të
ketë vend përcaktimi i ligjit të buxhetit por duhet te për caktoj buxhet të dedikuar. Liderët e niveleve
të mesëm dhe të drejtpërdrejtë nuk menaxhojnë burime të tjera përveç atyre njerëzore dhe nuk
përgatisin plane menaxhimi për këto nivele.
Nuk është bërë punë serioze në përgatitjen e pasuesve për drejtues. Nuk mendohet që çdo
drejtues është i pa zëvendësueshëm, por që zëvendësimi duhet të bëhet nga personalitete. Janë
bërë drejtorë pa menaxhuar as edhe një njësi më të vogël dhe kjo sjell mungesë efikasiteti në
drejtim. Në menaxhimin e situatave nuk ka një ndarje të niveleve menaxheriale, por ka pleksje të
niveleve të ndryshme të menaxhimit të cilat janë me pasoja për vendimmarrjen.

4. Rekomandime
Të gjithë që do të marrin detyra për të menaxhuar, duhet të kenë mbaruar shkollën përkatëse
ose kursin për drejtues të nivelit ku duhet të menaxhojnë. Nevojitet që të përgatitet kurrikula dhe
programi i veçantë për edukimin e drejtuesve të niveleve të ndryshme dhe të krijohet modeli i kursit
të unifikuar, duke marrë përvojën më të mirë të partnerëve ndërkombëtarë. Duhet të shikohet
mundësia që Drejtorit jepen të gjitha burimet për të drejtuar e menaxhuar, si ato njerëzore edhe ato
financiare e materiale. Në rastin e këtij funksioni duhet të ketë vend përcaktimi i ligjit të buxhetit në
Republikës së Shqipërisë për të qenë Drejtori autoriteti për menaxhimin e burimeve financiare.
Duhet që të bëhet normë që autoritetet të respektojnë nivelet e menaxhimit për efekt
vendimmarrje.
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Turizmi në Shqipëri në kontekstin e ndryshimeve klimatike
Dr. Mirela Tase,
Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Albania, mirelatase@hotmail.com

Abstrakti:
Shqipëria një vend i vogël që shtrihet në jugperëndim të gadishullit të Ballkanit
karakterizohet nga kushte fizike gjeografike e sidomos ato klimaterike të cilat në një territor të
kufizuar paraqesin një varietet të madh ndryshimesh të elementëve meteorologjikë. Klima e
Shqipërisë përbën një pasuri kombëtare e në kuadrin e turizmit ajo akoma mbetet një fushë e
pastudiuar dhe e pavlerësuar në kërkesat që paraqet turizmi në të gjitha llojet e për më tepër sesi
ajo vlerësohet në kuadrin e ndryshimeve klimaterike dhe impaktin që ajo shfaq në këtë sektor. Në
këtë prezantim qëllimi ynë është të japim disa konsiderata të këtyre ndikimeve të ofruara nga klima e
vendit tonë me interes për turistët te grupeve e moshave të ndryshme nga njëra anë për të njohur më
mirë kushtet klimaterike jo vetëm për një organizim më të mirë të kohës së tyre por gjithashtu për të
bërë një zgjedhje sa më të mirë në kohë dhe hapësirë. Një vëmendje të vecantë do ti kushtojmë
historisë së studimeve meteorologjike në Shqipëri dhe dukurive ekstreme te motit të cilat herë pas
here kanë qenë problem për zhvillimin ekonomik të vendit si dhe influences së këtyre ndikimeve në
vendimarrjen e turistëve janë ana tjetër e këtij prezantimi.
Fjalët kyç: turizëm, ndryshime klimaterike, elementë meteorologjikë.

1. Hyrje
Në fillim ne duhet të bëjmë një dallim midis motit dhe klimës. Zakonisht e mendojmë
klimën si një sistem ku atmosfera ndërvepron midis hidrosferës dhe litosferës ndërsa diellin
e shohim si një burim të fuqishëm energjie. Klima631 është modeli i fenomeneve atmosferike
të sintetizuara mbi një periudhë kohore, dhe ne zakonisht mbështesim zgjedhjet tona kur
dhe ku të shkojmë me pushime në informacionin e dhënë për klimën. Në të kundërt,
shumica e udhëtimeve rekreative në natyrë janë të varura nga kushtet e motit, kështu që
ne duhet të mbështetemi në parashikimet afatshkurtra. Ne mund ta shikojmë klimën ose si
një resurs që inkurajon zhvillimin e turizmit ose si një pengesë që limiton zhvillimin në një
zonë të caktuar. Klima ashtu si pasuritë e tjera që ofron natyra në një territor të caktuar ajo
ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin social- ekonomik të atij vendi. Ndryshe nga pasuritë e
tjera të cilat zbulohen e vlerësohen, por nga pikëpamja natyrore ato nuk shoqërohen me
ndryshime të dukshme (përveç ndryshimit të shkaktuar nga shfrytëzimi që i bën njeriu),
klima karakterizohet nga një ndryshueshmëri në kohë dhe ku roli i njeriut është i kufizuar.
Për të patur një ide të plotë mbi klimën dhe vlerësimin e saj në një vend të caktuar,
proçedohet nëpër këto faza632:
631

632

Brian Boniface, Chris Cooper, Worldeide Destinations: “The Geography of Travel and Tourism, “ Slovenia ,2009
Petrit. Zorba,” Klimatologjia”, Tiranë , 2009
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a.
b.
c.
d.

Vrojtimi i saj
Grumbullimi , përpunimi dhe arkivimi i informacionit
Interpretimi (ka të bëjë me nxjerrjen e treguesve në vlerë mesatare, vlerë ekstreme)
Tendencat (parashikimet) për të njohur ecurinë mesatare dhe ndryshimet në të
ardhmen .
Për një destinacion klima përcakton në mënyrë të qartë shtrirjen kohore të sezonit
turistik (turizmi balnear). Në shumicën e destinacioneve ky problem i sezonalitetit
influencon në zhvillimim dhe kostot operative dhe gjithashtu në punësimin në sektorin e
industrisë së turizmit. Turistëve zakonisht u nevojitet informacioni mbi mesataren e sasisë
së reshjeve dhe vlerave të temperaturës të zonës ku ata janë të interesuar, sesa ngjarjet
ekstreme te motit të cilat mund të përbëjnë lajmin kryesor. Në Shqipëri mesatarisht bie
1300mm reshje në vit, dhe ato vijnë duke rënë nga perëndimi në lindje. Po kështu, ajo
karakterizohet nga vlera mesatare të temperaturës që shkojnë nga 1400ºC në 6100ºC duke
paraqitur interes në fushën e turizmit.

2. Disa konsiderata mbi historinë e klimës dhe të vrojtimeve meteorologjike në Shqipëri

Shqipëria është pjesë e klimës Mesdhetare e cila në pjesën më të madhe të territorit
karakterizohet nga një dimër i butë dhe i lagësht dhe verë e nxehtë dhe e thatë, ndërsa
pjesa në brendësi të vendit dhe kryesisht në Vl dhe JL karakterizohet nga tiparet e klimës
kontinentale ku ndikimi i masave ajrore detare nuk është prezent për një kohë të gjatë. Në
këtë zonë kemi predominimin e masave ajrore me lagështirë të vogël, si dhe ndryshime të
dukshme nga ato që janë të përhapura në tokat e ulta që shtrihen në pjesën perëndimore.
Temperaturat e ajrit dhe ato të tokës ndryshojnë dukshëm si rezultat i rrezatimit diellor që
varet kryesisht nga tiparet gjeografike dhe ato fizike që karakterizojnë vendin. Vendet me
temperatura mesatare vjetore ne periudhën e ftohtë të vitit si Janar, Shkurt, zbresin shpesh
nën 10 ºC si pjesë e bregdetit Jonian si Borshi, Himara janë të ngjashme me vendet që
shtrihen në qendër të Afrikës Veriore . Këtu nuk përfshijmë Sarandën fushën e Vurgut
ndryshe nga pjesa tjetër si zona e Bogës, Sheqerasit të cilat karakterizohen nga vlerat më
minimale të temperaturës deri në – 24,8ºC të ngjashme me pjesën veriore të kontinentit të
Evropës. Ne mund të shprehim efektin e lagështirës në temperaturën e ajrit. Në vendin
tone, duke qenë pjesë e pellgut të Mesdheut, përqindja e lartë e lagështirës relative në
masat ajrore që mbizotërojnë gjatë stinës së verës krijojnë probleme të mëdha për
grupmoshat e treta si dhe një situatë jo fort komode për turistët. Maksimumi absolut i
sasisë së reshjeve të rëna gjatë 24 orëve është shënuar në këto stacione në vendin tonë si:
420mm reshje në 24 orë në Theth në vitin 1963, 193mm dhe 143mm në Konispol në vitin
1972 dhe në Tiranë në vitin 1962. Rrezatimi diellor në Shqipëri varion nga 2000orë më diell
(Bajram Curri) në 2800 orë në (Fier) duke patur një trend në rritje si rezultat i përqindjes së
ulët të mbulesës me re në qiell të ndjekura nga efektet e ndryshimeve klimaterike në
hapësirën e vendit tonë. Ky tregues i vlerësuar për qëllime të ndryshme në sektorët e
bujqësisë, ndërtimit, turizmit, energjitikës etj, konsiderohet mjaft i mirë dhe nuk bën pjesë
në faktorët me mungesë.633
Si vend mesdhetar ne karakterizohemi nga një dimer i butë dhe i lagësht dhe verë e
nxehtë dhe e thatë me mungesë të zgjatur të reshjeve. Në Shqipëri ka shumë ditë me diell
633

Klima e Shqipërisë – IHM Tiranë ,1985
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më shumë sesa disa vende në qendër të ekuatorit. Duke u nisur nga pozicioni gjeografik si
dhe lartësia mesatare e relievit 708m mbi nivelin e detit, gati dy herë më shumë sesa ajo e
kontinentit të Evropës, dhe orientimi i maleve paraqesin një panoramë të ndryshme të
vlerave të shpejtësisë së erës dhe fenomeneve të motit të cilat shtrihen në një hapësirë të
madhe dhe herë pas here janë pjesë e influencës së masave ajore me trysni të ndryshme që
përfshijnë jo vetëm kontinentin Europian por shfaqin ndikim të dukshëm edhe në vendin
tonë.
Stacionet meteorologjike vrojtojnë tiparet e motit duke u nisur nga indikatorët e
sipër përmendur dhe influencën e tyre jo vetëm në hapësira të mëdha por edhe në zona të
vogla. Kështu në vendin tonë nuk janë vërejtur fenomene si stuhi apo hurragane të një
shkalle të lartë rrezikshmërie siç vrojtohet zakonisht në vendet Aziatike apo në Amerikë.
Këto stacione meteorologjike kudo në botë bëjnë një vlerësim të klimës së vendeve të tyre
dhe trendin që ato do të kenë në të ardhmen në mënyrë që këto vende të marrin masa për
sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Klima në të gjithë botën konsiderohet si një pasuri
kombëtare e cdo vendi, ndërkohë që sipas WMO vendi ynë përfshihet midis atyre vendeve
me një nivel të ulët të përdorimit të informacionit meteorologjik.
Vrojtimet e para meteorologjike në vendin tonë datojnë në 2 tetor 1868, të cilat u
pasuan me vrojtimet e vitit 1888 në Shkodër634 duke hedhur poshtë mendimin e gabuar për
nivelin e ulët të informacionit. Por studimet e mirfillta shkencore për klimën e vendit tonë
filluan rreth vitit 1947, atë vit kur u krijua edhe shërbimi Hidrometeorologjik, që më vonë
me anë të rrjetit të stacioneve të vendosura në të gjithë vendin realizuan studime të mirfillta
shkencore. Në fund të viteve 90635 në territorin e vendit tonë gjendeshin 226 stacione për
matjen e sasisë së reshjeve dhe 174 stacione për matjen e presionit të ajrit dhe vlerave të
temperaturës.
3. Si i përgjigjet turizmi ndryshimeve klimaterike

Sektori i turizmit i është përgjigjur ndryshimeve klimatike në dy mënyra. E para është
në përpjekje për zbutjen e efekteve të ndryshimeve klimatike duke ndryshuar sjelljen,
nëpërmjet reduktimit të gjurmëve të karbonit të udhëtarëve, (për shembull). E dyta është
në aspektin e përshtatjes, ku destinacionet zhvillojnë strategji për të përballuar realitetin e
ndryshimeve klimatike. Klima në vendin tonë klasifikohet në 4 zona dhe 13 nënzona
klimatike dhe kjo bazuar në faktorët e poshtëshënuar si:
a. Gjerësia gjeografike,
b. Pozicioni i vendit tonë kundrejt qarkullimit të përgjithshëm të atmosferës,
c. Vargmalet dhe relievi i çrregullt si dhe detet Adriatik dhe Jon.
Treguesit e ndryshueshmërisë së treguesve të vlerave të temperaturës rrezatimit
diellor, sasisë së rreshjeve përbëjnë një varietet të madh në një vend të vogël si ky i yni duke
i ofruar zonave turistike një ndryshim të theksuar në periudha të ndryshme të vitit, që nuk
gjendet as në vendet që janë afër nesh.
Pra, në zonat si Voskopojë, Llogara, Bjeshkët njihen si zona të përshtatshme për
kurimin e sëmundjeve të mushkërive dhe sot Voskopoja është një nga zonat më të vizituara
nga grupmoshat që vuajnë nga këto sëmundje.
634

A, Bërxholi, M. Tase, “Gjeografia” , Tekst universitar për ciklin e ulët, Tiranë 2011
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Klima e Shqipërisë – IHM Tiranë ,1985
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Potencialisht vendi ynë ka kushte mjaft të përshtatshme për një vegjetacion të
larmishëm që ndikon direkt ose indirekt në sektorin e turizmit ose si bazë për plotësimin e
nevojave në këtë sektor. Zakonisht preferohen produktet e zonës të cilat sjellin një rritje të
të ardhurave dhe zona që dallohen për varietete të ndryshme, si zona jugperëndimore që ka
kushte specifike për rritjen e produkteve si agrume, portokallet etj. Në pjesën Veriore, VL
dhe JL kushtet specifike klimaterike favorizojnë mbjelljen e drufrutorëve, patates, etj.
Mikroklimat e ndryshme që shfaqen në pjesë të territorit tonë krijonë kushte të
përshtatshme për rritjen e bimëve industriale si të pambukut lirit, që janë lëndë kryesore në
industrinë e lehtë.
4. Klima si faktor i rëndësishëm natyror në zhvillimin e turizmit

Shqipëria me daljen në detin Adriatik dhe Jon dallohet për klimë tipike mesdhetare
dhe kjo e shprehur kryesisht në pjesën bregdetare perëndimore. Një klimë e tillë, dallohet
për temperatura të larta dhe ditë të shumta me diell duke krijuar kushte optimale për
zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit sidomos të atij për banjot diellore por edhe të
sporteve ujore, peshkimit etj636.
Në pjesët e larta, e sidomos në pjesën lindore e veriore, dominon një klimë e ftohtë
malore me ndikime kontinentale. Kjo klimë është e përshtatshme për zhvillimin e turizmit të
bardhë që mbështetet kryesisht në zhvillimin e sportit të skive. Kanë egzistuar para 90 edhe
sot disa qendra të turizmit dimëror si në Dardhë e Voskopojë të Korçës, por që ky lloj turizmi
ka pasur dhe vazhdon të vuajë mungesën e një infrastrukture moderne për këto lloje
sportesh. Për këtë arsye shumë njerëz të apasionuar pas këtij lloj sporti shohin si alternativë
më të mirë vendin fqinj Maqedoninë.
Prezenca e një sërë mikroklimash në territorin e vendit tonë shton mundësinë e
kombinimit të formave të ndryshme të lëvizjes turistike sipas stinëve të vitit, duke bërë të
mundur zhvillimin e qëndrueshëm të këtij sektori dhe sigurimin e të ardhurave për
komunitet që ofrojnë këto potenciale natyrore.
Pasuria e madhe natyrore e shtazore të ndikuara nga kushtet klimaterike janë një
bazë e mirë natyrore për zhvillimin e ekoturizmit që nga specialistët e huaj dhe ata vendas
shihet si turizmi i së ardhmes.

Fig. 1. Temperatura mesatare vjetore per periudhen 1961-90
Burimi: (Instituti i Gjeofizikes)
5. Ndryshimet klimaterike dhe impakti i tyre në zhvillimin e turizmit në Shqipëri

636

Dh.Doka, B.Draçi, “Gjeografia e Turizmit”, Tiranë, 2002
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Klima në Shqipëri nuk është e izoluar nga pjesa tjetër e rajonit dhe shumë fenomene
natyrore që po vihen re këto vitet e fundit lidhen me ndikimin e ndryshimeve klimaterike, të
cilat janë prezent në stade të ndryshme të identifikuara në territorin tonë.
Trendi i temperaturave dhe sasisë së reshjeve për periudhën 2041-2060 të
krahasuara me periudhën 1951-2001 shënojnë një rritje të temperaturave 0.8-1º në 2025
dhe 2.1-3.6º në 2100, ndërkohë që sasia e reshjeve (në formë shiu ose bore) të reduktohet
në 3-4% në 2025 në 6% në 2100. Mbulimi i qiellit me re pritet të shënojë një pakësim me 68% në vitin 2050, e cila indirekt nënkupton një shtim të numrit të orëve me diell e cila
shikohet si një mundësi për shfrytëzimin e energjisë diellore duke u konsideruar si një e
mirë në sektorin e turizmit. Ndryshe nga vendet e tjera sidomos ato që shtrihen në pjesën
veriore të kontinentit ku ndryshimet janë tepër të mëdha, në vendin tonë këto ndryshime
nuk janë kaq të mëdha. Megjithatë, sipas WBO dhe organizmave të tjerë ndërkombëtarë
këto ndryshime reflektohen në zhvillimin ekonomik dhe sidomos në sektorin e turizmit.
Prandaj treguesit duhen monitoruar vazhdimisht, dhe të tjera fenomene si sasia e rreshjeve
e rritja e temperaturës për të marrë masat paraprake për të parandaluar efektet negative që
ato mund të shfaqin.
Këto fenomene shfaqen në rritjen e djegies së pyjeve si rezultat i temperaturave të
larta, avullimit të madh etj, të cilat në zona të caktuara mund të krijojnë probleme të mëdha
në sektorin e turizmit dhe parandalimi i tyre në kohë paraqet interest të madh për këto
zona. Këto ndryshime në temperaturat e ajrit veçanërisht në periudhën e ngrohtë të vitit
janë parë nga zona e Velipojës deri në Vlorë ku dhe fluksi i njerëzve për m² kalon edhe atë
në qytetin e Tiranës.
Sipas parashikimeve nëse do të kemi një rritje deri në 3⁰ të temperaturës mbi vlerat
normale, zonat më të rriskuara për tu përmbytur në vendin tonë janë nga zona e Velipojës
deri në Lezhë, ku dhe dihet që këto zona janë nën nivelin e detit. Një tipar interesant i dalë
nga matjet e viteve të fundit është reduktimi në përqindje të konsiderueshme të sasisë së
reshjeve (14%) ku shtatori konsiderohet si muaji me rënien më të madhe (25%), duke u parë
qartë në grafikët e mëposhtëm që tregon se ky trend do të vazhdojë edhe në vitet pasuese.

Figura 2.3. Ndryshimi i pritshëm i temperaturave dhe i reshjeve për periudhën 2041-2060
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Rekomandime
a.
Duhet më shume njohje per klimën e vendit tone, gjë e cila mund të bëhet
në shkolla, në media të shkruara apo ato vizive.
b.
Duhet të bëhen monitorime të vazhdueshme nga vetë institucionet që
merren më monitorimin e treguesve të motit.
c.
Nevojiten më shumë studime dhe publikime shkencore në këtë fushë.
d.
Integrimi i burimeve të tjera të informacionit (si ato satelitore etj.) do të
shërbejnë në mënyrë direkte dhe indirekte për marrjen e masave për të mbajtur në
konsideratë ato elementë klimaterikë qe janë të rëndësishëm në fushën e kërkimeve
shkencore.
e.
Në fushën e turizmit, si një e tërë, nuk shfaq ndonjë impakt të pafavorshëm si
shumë ditë me diell, një periudhë e gjatë e vegjetacionit duhet të vlerësohen gjatë
përdorimit të resurseve ujore në mënyrë që të plotësojë të gjitha parametrat për zhvillimin
e një agroturizmi të qëndrueshëm.
f.
Rritja e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit me institucionet
homologe dhe qendrat rajonale Evropiane do të jëtë një kontribut i madh për fushën e
turizmit.

-
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The impact of FDI andtheStabilization Association Agreementin a Balkan Country such as
Kosovo
Mirlinda Kuçi,
College ISPE, Kosovo, mirlinda.kuci@kolegji-ispe.org
Abstract:
The intent of this paper is to identify Kosovo’s current economic situation, its needs of
improvement and the advantages of FDI, and the effects the Stabilization and Association Agreement
between Kosovo and EU will have on the economy. According to several papers and discussions and
the EU Commission regarding the improvement of the situation of the economy in Kosovo, several EU
representatives as well as the World Bank have been declaring that Kosovo has to improve its
investment climate in order to stimulate growth and attract foreign investments. An attraction,
which will take a positive turn after the implementation of the Stabilization and Association
Agreement.According to several findings, advantages will be assured since the SAA will allow to
establish an area that allows free trade and the application of European standards in areas such as
intellectual property rights, involving state aid, competition, as well as generally the improvement of
the countries welfare. It will furthermore help’s Kosovo to implement reforms designed to achieve the
adoption of European standards by Kosovo, while other provision will cover political dialogues,
followed by cooperation in a wide variety of sectors ranging from education and employment to
energy, justice, home affair and environment.
Keywords: Kosovo, European Union, Economy, FDI, European Integration, Stabilization Agreement
JEL-Classification: A10, E20, F15, O57, P50

1. Introduction
The intent of this paper is to identify Kosovo’s current economic situation, its needs
of improvement and the advantages of FDI, and the effects the Stabilization and Association
Agreement between Kosovo and EU will have on the economy. The first part of the paper
covers Kosovo’s current situation, by giving brief information’s about its economic obstacles
and its struggling situation. Since Balkan countries, despite the several years of growth since
1999, there are still longstanding economic deficiencies (Kekic L., 2004).
The second part of the paper is focused on the FDI advantages and of great need for
a country such as Kosovo. There are several Benefits listed and positive outcomes, preassumed for the current situation of Kosovo. This furthermore is accompanied with the
different EU-Commissioners declarations, which note the need of investments, respectively
FDI in Kosovo would automatically solve the need for flow of financial capital in the
country’s economy, which has been becoming very relevant to the extent that the
government has occasionally reshaped political decisions to specifically attract FDI (Bukari
A.P, 2011).
The FDI inflows will automatically rise, by creating a stable and harmonized legal
framework in order to attract foreign investors. Such regulations, which should be
harmonized with the EU-legal framework, since Kosovo is a potential EU-membership
candidate. This furthermore covers the third part of the paper, where the Stabilization and
Association Agreement is the top theme. The SAA was signed in Strasbourg and will now
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have significant impacts on the economy of Kosovo, based on the fact that our neighbor
country Albania provide us with an insight in its economy changes after the implementation
of the SAA. Significant gains are notable, especially in the export sector. Also notable for
Kosovo regarding the export data provided, which will be then presented in the coming part
of the paper.
2. Kosovo’s Situation
As it is familiar for all of us Kosovo has gained recognition from over 100 countries,
since it declared its independence from Serbia in 2008. It is engaged in a gradual transition
from a centrally planned economy to a market-based economy. Since Kosovo’s actions of
opening its borders to trade, it has been undertaking a number of structural reforms,
including divestment of inefficient state-owned assets and modernization of the regulatory
regime Yet, despite the progress since the break off of Serbia, institutional capacity is, and
the judiciary is not independent (Economic Freedom Score, 2015).
However, taking a look at the economy situation there are indeed several serious
problems followed by International Assistance Poverty, unemployment, and a lack of
economic opportunities (Steven Woehrel, 2013). The unemployment situation is
enormously high, where according to the European Commission’s 2012 report on Kosovo
noted a percentage of over 40% unemployment rate. Although, when it comes to the Youth
unemployment is even higher compromising about 70% (Steven Woehrel, 2013; Economic
Freedom Score, 2015).
Besides this serious issues with the unemployment rate, there is also the great
uncertainty with the highest risks stemming from the country’s dependency on public and
external sectors. Not to forget the fact that it deals with weak investment climate and a
bbad condition of human capital. All this issues and circumstances can be harmful not even
for the improvement of the country itself, but also for the EU according to Euinside, since
these negative problems like high unemployment situations and rates keep creating still
large number of economic refugees that create stronger opposition in many member states
(Euinside, 2015). This furthermore led to the fact that more member countries of the EU
started now to pay more attention to the countries in the region after a long time of looking
the other way (European Semester for the Balkans, 2015).
However, according to several papers and discussions and the EU Commission
regarding the improvement of the situation of the economy in Kosovo, several EU
representatives as well as the World Bank have been declaring that Kosovo has to improve
its investment climate in order to stimulate growth and attract foreign investments. This
would help to ensure a stable job market in which growth can be achieved (Export Abroad
Blog, 2015).
3. The Benefits of FDI in Kosovo
Considering Foreign Direct Investments as a major source of capital for most
developed and developing countries, and the statements mentioned above, we are certainly
informed about the fact that the current economy circumstances in Kosovo would indeed be
in great need of FDI, in order to experience particular economy growth and help to ensure
more stability regarding the different sectors. The need of investments, respectively FDI in
Kosovo would automatically solve the need for flow of financial capital in the country’s
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economy, which has been becoming very relevant to the extent that the government has
occasionally reshaped political decisions to specifically attract FDI (Bukari A.P, 2011).
Considering the past data in which it is clearly to see that Kosovo has been
dependent on international aid and expenditures by international staff in Kosovo. Although,
the sources of income seem to have declined in the recent years. This includes also the data
that the remittances from the large number of Kosovars abroad, which makes 7.5 % of
Kosovo’s Gross Domestic Product.However, due to Kosovo’s low level of integration into the
global economy, it has not been as strongly affected by the global economic crisis
comparing to other countries (Steven Woehrel, 2013).
According to the Economic Reform Programme of the Republic of Kosovo for 2016,
the share of FDI inflows as a percentage of GDP stood at an average of 7% for the particular
period 2009-2013. As well as similarly gross capital formation as a percentage of GDP, stood
for the same period at 30.5%, compared to Albania with 20.1%, Bosnia with 20.8% and
Macedonia with 21.4% (Republic of Kosovo, 2016).
Considering the statements above we are able to make further assumptions and
predictions about the benefits Kosovo would take, as the EU-Commission recommends, by
improving its investments furthermore in each sector of its economy as a whole.
This involves furthermore advantages for both sides, the domestic market and the
investor. However, it is for sure that FDI would enable the opportunity to explore new global
markets, generating higher profits and incomes through the production and sale of their
products and services. Followed by the advantage of investors from foreign markets, which
would then take advantage of the natural resources available in abundance, other than
theirs and at cheaper prices in some cases (Bukari A.P, 2011). For instance, the significant
deposits of metals and lignite Kosovo ownes.
The benefits can be listed sector by sector covered comprised in an economy yet it is
not simply done, since we all are aware of the image that Western Balkan countries are
perceived as highly risky and the situation of each of them, including Kosovo with respect to
corruption and organized crime. This was noted also by several different authors, which
uttered that many still associate the former Yugoslavia with war, and do not perceive it as a
potential market. While others noted that it is impossible for foreign investors to invest in a
country such as Kosovo, since it has a not suitable legal framework
(SouthEasternTVExchange, 2016).
Despite these above mentioned statements, Kosovo has achieved stunning success
politically and has removed many obstacles since 1999. Including new economic laws,
transparent policies, which have been considered as the borne fruit in tempting FDI and
getting away from being prejudiced in political and economical way (Kida N. 2013, p. 62).
This can be argumented by Kosovo’s improvement in each sector of its economy. For
instance, the improvement of infrastructure since 2008 where it invested significantly to
improve its road infrastructure by completing a highway with Albania and has commended
the construction of a new highway with its biggest regional trade partner, Macedonia. Not
to forget the leading contributor to national GDP, accounting for about 14% of GDP in 2011,
Agriculture. Also notable the service sector, which is not considered to be an obstacle to
growth. The economic activities has been focused mainly in the service sector, which has
grown through large remittance inflows and the large international presence in Kosovo
(Republic of Kosovo, 2016).
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4. Kosovo and EU
The Republic of Kosovo unilaterally called out its independence on the 17 th of
February in 2008. It is well known for its past years struggling with its official status, since
there are EU member states that do not recognize its independence. Out of 28 the
recognition was followed by 23 EU-members. Yet, the non-membership of Kosovo in the
United Nations remains a key obstacle to political integration and socioeconomic
development. This remains a remote prospect for Kosovo, given the fact that only three of
the five permanent members of the UN Security Council and less than the required twothirds of UN member states have accepted Kosovo’s statehood (European Forum for
Democracy and Solidarity, 2014).
It is well known for Kosovo’s expression of desire to join the EU and welcomed a
feasibility study in 2012 to look at the possibilities for joining. Yet, their ties with Serbia and
the divide in the EU on accepting Kosovo’s independence continuously remain obstacles and
concerns to be overcome. In order to establish contractual relations with a country
unanimity among EU member states is demanded, and not all member states recognize its
independence. This makes Kosovo the only Balkan country without contractual relations
with the EU (The World Bank Group, 2015).
These agreements are foundational to Kosovo’s integration within the global
economy, including its economic development through ensuring stable free trade flows.
Agreements such as CEFTA (Central European Free Trade Agreement) (Republic of Kosovo,
2016, p. 31)
Howsoever, Kosovo seems to be a potential candidate for European Union
membership, where in recent years it has accelerated its integration process into the
European Union. This, including through the negotiation of the Stabilization and Association
Agreement, its ongoing coordination’s with the European Commission on economic policies
and governance issues. Not to forget its bilateral discussion with Serbian, in order to
normalize bilateral relations and overcome the obstacle it is causing them being part of the
EU (European Forum for Democracy and Solidarity, 2014).
There was indeed the day and date when between Kosovo and the European Union
was signed the so called SAA (Stabilization and Association Agreement) in Strasbourg.
According to this agreement for Kosovo is opening a new phase in the EU-Kosovo
relationship, which furthermore leads to important contribution to stability and prosperity
in Kosovo. This is a big step for Kosovo, since it includes the help Kosovo needs in reforms
and creating trade and investment opportunities (Council of the European Union, 2015).
According to these statements mentioned above, this agreement seem to be very
positive and promising improvement in the whole economy for Kosovo. Since, it will attract
foreign investment and therefore continue to improve the infrastructure, fighting
corruption, improvements in public procurement, enhancing trade integration, and so on.
This means each sector of the Kosovo economy will experience the positive advantage of
this particular agreement, which will focus on respect for key democratic principles and core
elements that are at the heart of the EU’s single market (Euinside, 2015).
The benefit might be better represented following the outcomes of our neighbor
country Albania after signing the SAA (Stabilization and Association Agreement) in June
2006. According to these findings the regional integration under the SAA promises
significant benefits. The findings imply that these are not as substantial as what could
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potentially be achieved through unilateral liberalization, in case Albania would open its
markets to all regions.
Howsoever, it is notable Albanians increased trade dependence on the EU, which will
drive welfare gains rather than trade with other countries in the South-Eastern Europe. Also
very notable gains can be recognized by the non-tariff liberalization under the EU-Albania.
This includes harmonization of customs administration, legislation on standards and related
technical barriers to trade fully with the EU. Yet, this harmonization process will proceed
gradually, this kind of gains cannot be realized immediately (Zahariadis Z., 2007).
Based on these findings, we are able to suggest that this particular gains outcomes
can be assumed further to becalled out for Kosovo too. This, however is already notable on
export, which grew by 0.23% in 2015 accounting total export income of 325.3 million euros.
The country’s leading export at aroun 45% is represented by industrial goods, mainly raw
metals. Meanwhile, the country has imported more than 2.5 billion euros worth of goods
last year, which caused a 2.2 billion trade deficit. The imports of Kosovo comprise a
percentage of 75% consisting of construction and transport-related goods.
Exports from Kosovo grew by just 0.23 per cent in 2015, accounting for a total export
income of 325.3 million euros, according to the latest report on foreign trade by the
country’s statistical agency. Industrial goods, mainly raw metals, represented the country’s
leading exports at around 45 per cent of the total amount. Kosovo meanwhile imported
more than 2.5 billion euros worth of goods last year, causing a 2.2 billion trade deficit. More
than 75 per cent of Kosovo’s imports consist of construction and transport-related goods
(BalkanInsight, 2015).
However, despite the advantages and positive outcomes a number of obstacles are
hindering further development, such as customs problems. Problems, which now according
to the SAA can be overcome and neutralized especially those involving the very strict rules
to export to the EU markets.
5. Conclusion
According to the subject treated in the upper part of the paper, Kosovo as one of the
Western Balkan countries faces several serious economic obstacles and problems. This
includes the fact the country deals with very high unemployment rate, weak trade
integration, poor infrastructure, energy obstacles, private and public sector deregulations,
poor policy regulation in the financial procurement, business environment, ect.
Based on this, FDI is represented as a potential country rescuer, which is indeed very
beneficial for a country such as Kosovo. According to several papers and discussions and the
EU Commission regarding the improvement of the situation of the economy in Kosovo,
several EU representatives as well as the World Bank have been declaring that Kosovo has
to improve its investment climate in order to stimulate growth and attract foreign
investments. This would help to ensure a stable job market in which growth can be achieved
(Export Abroad Blog, 2015).
This, based on the fact that the improvement of the overall Investment Climate
through FDI strategy development, the strengthening of intellectual property rights,
reduced informal economy, and tax administration would contribute to attracting
investment, and ultimately increasing Kosovo’s sustainable economic growth (Republic of
Kosovo, 2016, p. 32).
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The benefits can be listed sector by sector covered comprised in an economy yet it is
not simply done, since we all are aware of the image that Western Balkan countries are
perceived as highly risky and the situation of each of them, including Kosovo with respect to
corruption and organized crime. The fear of investing in a country such as Kosovo is
associated with a weak legal framework (SouthEasternTVExchange, 2016).
Yet, other articles prove that this belongs to the past. Kosovo has removed many
obstacles since 1999. Including new economic laws, transparent policies, which have been
considered as the borne fruit in tempting FDI and getting away from being prejudiced in
political and economical way (Kida N. 2013, p. 62).
This can be argumented by Kosovo’s improvement in each sector of its economy. For
instance, the improvement of infrastructure since 2008 where it invested significantly to
improve its road infrastructure by completing a highway with Albania and has commended
the construction of a new highway with its biggest regional trade partner, Macedonia. Not
to forget the leading contributor to national GDP, accounting for about 14% of GDP in 2011,
Agriculture. Also notable the service sector, which is not considered to be an obstacle to
growth. The economic activities has been focused mainly in the service sector, which has
grown through large remittance inflows and the large international presence in Kosovo
(Republic of Kosovo, 2016).However, it is well known for Kosovo’s expression of desire to
join the EU and welcomed a feasibility study in 2012 to look at the possibilities for joining
(The World Bank Group, 2015).
Moreover, Kosovo seems to be a potential candidate for European Union
membership, where in recent years it has accelerated its integration process into the
European Union. This, including through the negotiation of the Stabilization and Association
Agreement, its ongoing coordination’s with the European Commission on economic policies
and governance issues (European Forum for Democracy and Solidarity, 2014).
An agreement, which was signed in Strasbourg by Federica Mogherini and Johannes
Hahn on the other side Prime Minister Isa Mustafa and Minister of European Integration
and Chief Negotiator BekimÇollaku.
The agreement implies economic implications and identifies potential winners. Its
gain is to strengthen Kosovo’s integration into the EU single market. A milestone, which
would lead Kosovo to further economic stabilization and growth, by also ensuring economic
growth. This especially when analyzing the significant imbalances Kosovo faces in the
current trade accounts. Its capacity to export is very weak, although growing. A result of a
lack of compliance with EU quality standards (Republic of Kosovo, 2016, p. 31).
The advantages will be assured since the SAA will allow to establish an area that will
allow free trade and the application of European standards in areas such as intellectual
property rights, involving state aid and last but not least competition. It will furthermore
help Kosovo to implement reforms designed to achieve the adoption of European standards
by Kosovo, while other provision will cover political dialogues, followed by cooperation in a
wide variety of sectors ranging from education and employment to energy, justice, home
affair and environment (European Council Council of the European Union, 2015).
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Prostorno planerske i regionalne osobenosti Sjevernog regiona u Crnoj Gori
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Dr Zlatko Bulić,
Agencija za zaštitu životne sredine Podgorica, Crna Gora, zlatkobulic@t-com.me

Abstrakt:
According to the 1921 Census northern Montenegro had 87,934 residents. According to the
1948 census northern Montenegro had 178,624 inhabitants, and in 1961 217,988 inhabitants. The
largest population growth was recorded in the period 1948-1961. According to the 2011 census
northern Montenegro had 103,787 inhabitants. Ranking the municipalities of the northern part of
Montenegro, on the basis of several indicators showed the underdevelopment of the economy in this
region. Medium developed municipality Plužine, less developed municipalities Pljevlja, Zabljak,
Kolasin and underdeveloped municipalities Bijelo Polje, Šavnik, Mojkovac. During the second half of
the twentieth century the spatial development of Northern Montenegro has undergone extensive
transformations. Some were positive and some negative.
Keywords: region, development, demography

Uvod
U administrativnom upravnom smislu Sjevernu Crnu Goru čini osam opština:
Petnjica, Bijelo Polje, Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Žabljak, Plužine i Šavnik. Zahvata 5 386km²
ili 39,0% teritorije Crne Gore, a po popisu iz 2011.g. imala je 102 724 stanovnika. Kontinuitet
ljudskog življenja u sjevernoj Crnoj Gori seže do duboko u praistoriju, do paleolita.
Vjekovima su se na ovom tlu smjenjivali razni narodi i njihove kulture-od starčevačke preko
vinčanske, ilirske, keltske, grčke, rimske, vizantijske, slovenske, orjentalne do moderne
evropske kulture XIX i XX vijeka. Prema popisu 1921.g. u sjevernoj Crnoj Gori živjelo je 136
422, a 1931.g. 162 674 stanovnika. Godine 1921. pravoslavne vjere bilo je 71,3%, islamske
28,2%, a katoličke samo 0,5% ukupnog stanovništva ove regije. Od 1948.g. pa do danas,
sjeverna Crna Gora proživljava značajne ekonomske, kulturne i društvene transformacije637.
1.Prostorne osobenosti Sjevernog regiona Crne Gore

637

Krajem XV vijeka u Crnoj Gori štampane su knjige, čak 3500 studenata pošlo je za znanjem u svijet u periodu 1848-1918.
godine, prve fabrike su građene u XIX vijeku,ali je uprkos bogatoj istoriji, prva naučna institucija (Centar za suptropske
kulturu Baru) osnovana tek 1937. godine. Proces konstituisanja naučne zajednice zaokruženje osnivanjem Crnogorske
akademije nauka i umjetnosti (1973. godine) i Univerziteta „Veljko Vlahović” (1974. godine). Danas, četiri decenije kasnije,
pokazuje se da naučnoistraživački sektor karakteriše slaba infrastruktura, mali broj naučnih radova u međunarodnim
časopisima, zanemarljiv broj patenata i inovacija, nedovoljni ljudski resursi (svega 313 istraživača u punom radnom
vremenu), slaba povezanost akademskog i poslovnog sektora, mala ulaganja u istraživanja (Monstat, 0.095%bruto
domaćeg proizvoda – 2008. godine), slaba međunarodna saradnja i mobilnost istraživača, mali broj doktoranata, kao i
veoma ograničen pristup međunarodnim bazama podataka. Crna Gora je neslavan rekorder i po zastupljenosti istraživača
na fakultetima (90%), dok je u svijetu – 60-70% u privredi, 10% u nacionalnim laboratorijama,20% na univerzitetima.
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Sjevernu Crnu Goru čine: Potarje, Srednje Polimlje, Pljevaljska površ i Durmotorsko
područje, a u administrativno smislu, sedam opština: Bijelo Polje, Pljevlja, Kolašin, Mojkovac,
Žabljak, Plužine i Šavnik. Zahvata 5 386 km² ili 39,0 % teritorije Crne Gore a po popisu 2003.
godine imala je 117 528 stanovnika ili 19,0% stanovništva Crne Gore. Pruža se između 42º44'
i 43º33' s.g.š. i 18º40' i 19º47' i.g.d. Nepovoljni lokacioni faktori uticali su na relativnu
saobraćajnu zatvorenost. Regija je pretežno planinsko područje. Izdvajaju se planine:
Volujak, Durmitor, Sinjajevina., Ljubišnja. (Stanovništvo Crne Gore u drugoj polovini XX
vijeka 2008; 123 strana) Volujak je visoka i prostrana planinska oblast u graničnom dijelu
prema Bosni i Hercegovini. Ograničen je dubokim dolinama Vrbnice, Pive, Drine i Sutjeske.
Ovu oblast čine Volujak , na kojemu su najviši vrhovi Vlasulja (2337 m) i Studenac (2294 m) i
Bioč, na kojemu su vrhovi: V. Vitao (2396 m) Gledište (2273 m) i Vrsta (2321 m). Planinska
oblast Volujka izgrađena je pretežno od krečnjaka, škriljaca, tufova, pješčara. Sjeveroistočne
i centralne djelove planinske oblasti izgrađuju pretežno trijaske naslage. Jura je malo
zastupljena, a sedimenti gornje krede se nalaze samo u jugozapadnom dijelu. Zapadnije od
Plužina, u gornjem dijelu doline Vrbice i dalje prema dolini Sutjeske proteže se pojas gornje
krede. Durmitor je prostrana planinska oblast između kanjona Tare, Pive i Komarnice i
planine Sinjajevine. Planinsku oblast izgrađuju marinski sedimenti paleozoika, trijasa, jure i
krede, kao i kopnene naslage kvartarne starosti. Paleozojske stijene, pjeskovi i laporoviti
škriljci i konglomerati javljaju se oko Tušine i u dolini Bukovice.¹ Verfenske naslage su u
kanjonima i u podnožju istočnih padina masiva Durmitora. Slojevi fliša zahvataju veliko
prostranstvo. U Durmitorskoj planinskoj oblasti izdvajaju se tri glavne reljefne cjeline:
Planina pivska, masiv Durmitora i Jezera drobnjačka. Sinjajevina je prostrana i visoka
planina koja predstavlja najvišu krečnjačku zaravan u Crnoj Gori, visine od 1600 do 1900 m.
Izgrađena je pretežno od trijaskih, jurskih krečnjaka i dolomita. Na površi Sinjajevine nalaze
se brojne uvale koje se ovdje nazivaju poljima: Tušinsko, Kričačko i Šaransko. Ljubišnja je
planina između rijeke Tare i Ćehotine, a izgrađena je od stijena mlađeg paleozoika, trijasa,
jure, tercijara i kvartara. Najveće proširenje doline Ćehotine je Pljevaljska kotlina, koja je
ispunjena slatkovodnim jezerskim sedimentima miocene starosti. Mojkovačka kotlina je
najveće proširenje u dolini Tare i pokrivena je fluvioglacijalnim i aluvijalnim nanosom, kao i
Kolašinska kotlina. Bjelopoljska kotlina je pokrivena fluvioglacijalnim nanosom. U Đalovića
klisuri, na Vražijim firovima, otkrivena je najduža pećina u Crnoj Gori i u jugoistočnoj Evropi.
Klimu sjeverne Crne Gore karakterišu hladne i snjegovite zime i umjereno topla i svježa ljeta.
Srednja godišnja temperatura vazduha u Kolašinu iznosi 7,6ºС , Bijelom Polju 8,8 ºС,
Žabljaku 4,7ºС, Pljevljima 8,2ºС. Prosječna količina padavina u Kolašinu iznosi 2128 mm,
Žabljaku 1469 mm, Bijelom Polju 906 mm i u Pljevljima 906 mm. (Demografski razvitak
Sjeverne Crne Gore, 1994; 11 strana). U hidrološkom pogledu sjeverna Crna Gora je razvođe
između crnomorskog i jadranskog sliva. Najveći dio njene teritorije pripada slivu Crnog, a
samo krajnji južni dio je u slivu Jadranskog mora (sliv Morače). Dva su najznačajnija slivaPive i Tare. Sjeverni dio Crne Gore je bogat planinskim jezerima. Na prostranoj planinskoj
oblasti Volujka, Maglića i Biča tri su planinska jezera : Trnovačko, Veliko Stabanjsko i Malo
Stabanjsko. Na području Durmitora nalazi se 13 jezera. Na planini Sinjajevini nalaze se
Zminičko i Zabojsko jezero. Od vještačkih jezera tu su Pivsko i Otilovićko na rijeci Ćehotini.
Na prostoru sjeverne Crne Gore nema mnogo pogodnog zemljišta za obrađivanje, a to je
prije svega posljedica složenog geološko-litoliškog sastava, a posebno reljefa. Na višim
planinskim položajima dominiraju četinarske šume, uglavnom jela i smreka. Listopadne
šume u višim predjelima uglavnom su bukove, a u nižim mješovite. Tipični predstavnici
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biljnog svijeta su alpski cvijet runolist, brojne endemske vrste. Životinjski svijet predstavljen
je najpoznatijom planinskom divljači:divokozom, surim orlovima i bjeloglavim supom.
2. Društveno prostorne osobenosti

Na teritoriji današnje sjeverne Crne Gore u starom vijeku živjeli su Iliri. Godine 167.
prije n. e. srušena je Ilirska država od strane Rimljana. Oblast Crne Gore koja je pripadala
Iliriku od 11 godine ulazi u sastav carske provincije Dalmacije. Rimljani osnivaju Duklju u
unutrašnjosti , a na sjeveru Crne Gore nalazio se municipij na teritoriji Pljevalja. Osnivanjem
provincije Prevalis 297. godine prvi put je formirana jedna čvršća administrativna cjelina. Od
kulturno istorijskih spomenika na prostoru sjeverne Crne Gore se nalaze crkve, manastiri,
dzamije. Političkim promjenama koje su nastale tokom četvorogodišnje borbe za
oslobođenje od okupatora, poslije Drugog svjetskog rata, ravnopravnim položajem kao
jedne od šest republika u Jugoslaviji i izvijevanim nacionalnim pravom Crnogoraca, u novoj
državi stvoreni su uslovi za brži ekonomski razvoj. Već prvih godina planskog razvoja
privrede preduzete su brojne mjere u cilju što bržeg izlaska iz opšte zaostalosti. Rangiranjem
opština sjevernog dijela Crne Gore, na osnovu većeg broja pokazatelja, pokazuje
nerazvijenost privrede u ovom regionu. Srednje razvijena opština je Plužine, manje razvijene
opštine su Pljevlja, Žabljak, Kolašin a nerazvijene opštine su Bijelo Polje, Šavnik, Mojkovac.
Poljoprivreda se uglavnom odvija na malim seoskim gazdinstvima, sa nedovoljnom
primjenom mehanizacije, navodnjavanja u sušnom periodu, mineralnih đubriva, sortnog
sjemena. U kotlinama, u uslovima kontinetalne i planinske klime, postoje dobri uslovi za
razvoj poloprivrede, a prije svega za gajenje povrća, krmnog bilja i stočarstva. U žitaricama je
zastupljen kukuruz, ječam, pšenica, raž. Površine pod povrćem se povećavaju. Od povrća se
najviše gaje krompir, kupus i dr. Rasprostranjeno je gajenje šljive, jabuke, kruške, oraha i dr.
Stočarstvo je na prostoru sjeverne Crne Gore uvijek bila prioritetna poljoprivredna grana.
Stagnacija i zaostajanje privrednog razvoja sjeverne Crne Gore naročito se vidi po zaostalosti
i nerazvijenosti industrije. Najvažniji industrijski objekat izgrađen do 1965. godine je TE
Pljevlja. Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina dolazi do ponovnog povećanja
ulaganja u krupne industrijske objekte (HE Piva, Fabrika cementa u Pljevljima i dr). U
Pljevljima i Žabljaku podignute su brojne pilane i fabrike stolarije, kao i veliki kombinati
drvne industrije u Pljevljima, Bijelom Polju, Mojkovcu i Kolašinu. Tekstilna industrija se
razvila u Plevljima, Šavniku kao i u mnogim manjim mjestima. U Bijelom Polju su formirane
dvije manje fabrike obuće «Lenka» i « Obuća». Pekare, mljekare i mesare postoje u svim
većim mjestima sjevernog dijela Crne Gore. Od rudnih bogastava područje sjevernog dijela
Crne Gore je bogato: ugljem, olovom, cinkom, bakrom i dr. U starom i srednjem vijeku
razvijeno je rudarstvo, kao i korišćenje građevinskog kamena za izgradnju crkava, utvrda i
drugih objekata. Brskovo je sredinom XII vijeka bilo poznato kao rudnik cinka, olova i srebra,
a tu se kovao i metalni novac. Ukupne rezerve mrkolignita, uže i šire okoline Pljevalja,
procjenjuju se na oko 260 miliona tona. Poznata su ležišta rude bakra u opštini Pljevlja i kod
Bijelog Polja. Opekarske gline korišćene su za proizvodnju cigle u Pljevljima, Bijelom Polju i
Kolašinu. Mineralne vode sada se koriste u organizaciji preduzeća Bjelasica- «Rada», u
Bijelom Polju, gdje se godišnje proizvodi oko 2 500 000 litara mineralne vode. Saobraćaj
spada u najvažnije grane ljudske djelatnosti. Njegova razvijenost pokazuje nivo opšteg
razvoja zemlje. Glavni projektent puteva u Crnoj Gori krajem XIX i početkom XX vijeka, bio je
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arhitekta dr Josip Slade. Crnogorska vojska je gradila put Pljevlja-Bijelo Polje, kao i put od
Kolašina do Mojkovca. Svi putevi izgrađeni prije I svjetskog rata bili su makadamski.
Izgradnja puteva između dva svjetska rata, na prostoru sjeverne Crne Gore, bila je usporena.
Izgrađeni su putevi:Šavnik-Pljevlja, Pljevlja-Tomaševo-Slijepač most-Ribarevina, Bijelo PoljeBarski most, Pljevlja –Čemerno... Za područje sjeverne Crne Gore značajni su magistralni
putevi:Kolašin-Mateševo-Andrijevica-Murino-Bjeluha, Šćepan polje-Nikšić-Podgorica-TuziBožaj, Foča-Gradac-Pljevlja-Mihajlovica, Risan-Vilusi-Nikšić-Pljevlja. Regionalni putevi su
uglavnom poprečnog pravca u odnosu na magistralne puteve. U poslednjih dvadeset godina
na prostoru sjeverne Crne Gore izgrađeni su brojni lokalni putevi i može se reći da su sva
sela na sjeveru povezana cestama sa opštinskim centrima. Društvene promjene koje su
uslijedile krajem osamdesetih i početkom devedestih godina uticale su na razvoj trgovine i
finansija. U nemogućnosti zapošljavanja u preduzećima i javnim službama, ljudi su izlaz
tražili u bavljenju trgovinom. Nicale su brojne male trgovačke radnje. Područje sjeverne Crne
Gore ima sve prirodne i društvene uslove za razvoj turizma. Regija visokih planina i površi
više planinskih lanaca, najviših i najljepših djelova Dinarida, pruža raznovrsne mogućnost
turističke valorizacije. Društvene djelatnosti na prostoru sjeverne Crne Gore zadovoljavaju
potrebe i interese u oblastima vaspitanja i obrazovanja, nauke, kulture, zdravstva, socijalne
zaštite i sl, a obavljaju ih određene radne organizacije i pojedinci. Sjevernom dijelu Crne
Gore pripadaju naselja: Žabljak, Bijelo Polje, Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Plužine i Šavnik.
Žabljak se razvija u glavni centar planinskog turizma Crne Gore. Kolašin je lociran u srcu
planinskog dijela Crne Gore, poznat je kao «Grad na Tari». Veliki broj istorijskih izvora
ukazuje da je u prošlosti na mjestu današnjeg Bijelog Polja egzistiralo naselja koje se nalazilo
na raskršću važnijih puteva. Gradsko naselje Mojkovac smješteno je na padinama planine
Bjelasice, na desnoj obali rijeke Tare i njenoj pritoci Rudnici. Nalazi se na raskrsnici puteva
Podgorica-Bijelo Polje. Pljevlja su kroz viševjekovno postojanje mijenjala vladare,
funkcionalnu ulogu, pa samim tim i izgled. Ekonomski razvoj i dalje će se zasnivati na
prirodnim resursima, a intezivnije saobraćajno otvaranje uticalo bi na sveukupan razvoj
grada. Šavnik se nalazi na 840 m nadmorske visine i ima ulogu opštinskog centra.
Nastankom Pivskog jezera potopljeno je staro naselje Plužine. Novo naselje, podignuto na
Plužinskom brdu, oivičeno je sa dvije strane jezerom, a sa treće saobraćajnicom NikšićPlužine- Foča. Suprotno logici ekonomskog razvoja, u selima je izgrađen značajan fond
novog stambenog prostora, koji se samo povremeno koristi, a predstavlja solidnu osnovu
revitalizacije ruralnih naselja. Posljednjih godina prisutne su tendencije ekonomskog jačanja
ruralnih prostora modernizacijom puteva, razvojem raznih tipova farmi tržišno orijentisanih,
izgradnjom vodovoda i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Primjetno je blago
povećanje broja mladih koji ostaju na ruralnom prostoru, kao i povratnika „trećeg
doba”,mogući pravci razvoja su: tipizacija proizvodnje hrane na obradivom zemljištu,
povezivanje ruralnih površina u šire tržište i radne cjeline (ruralna područja) sa ciljem da se
uspješnije reaguje na izazove tržišta i promijenjene socioekonomske uslove, podsticanje
osnivanja manjih i srednjih preduzeća za proizvodnju ekološki zdrave hrane, razvoj
stočarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva, prateće prerađivačke industrije i niz
drugih djelatnosti u okviru ruralne ekonomije, investicija u poljoprivrednu proizvodnju
dodjelom kredita za razvoj prehrambene industrije, proizvodne djelatnosti i unapređenje
poljoprivredne mehanizacije, subvencionisanje proizvodnje hrane. Formiranje savjetodavnih
poljoprivrednih službi, ravnomjerno raspoređenih na čitavoj teritoriji sjeverne Crne Gore,
unapređenje infrastrukture ruralnih prostora izgradnjom vodovoda, kanalizacije,postrojenja
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električne energije, putne mreže, podsticanje konkurentnosti u proizvodnji zdrave hrane na
cijeloj teritoriji države, i zgradnja silosa i drugih objekata za prihvatanje i čuvanje proizvoda,
školovanje omladine za rad u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, transparentnost
podataka o higijensko-epidemiološkoj ispravnosti, posebno uvozne hrane, proizvodnju
genetski modifikovane hrane u Crnoj Gori zabraniti, a uvezenu posebno označiti.
Prihvatajući dugoročnu viziju Crne Gore kao društva znanja, neophodno je uspostaviti
jedinstveni, integrisani, efikasni nacionalni inovacioni sistem (NIS) za generisanje, difuziju i
primjenu naučnih i tehnoloških znanja. NIS, kao kompleksan sistem institucija, preduzeća,
univerziteta, istraživačko-razvojnih instituta, profesionalnih društava, informacionokomunikacionih struktura, finansijskih institucija,državnih agencija, tehnoparkova,
inkubatora, centara za difuziju i transfer tehnologija i drugih organizacija, predstavlja
savremeni instrument za implementaciju naučnoistraživačke politike. Crnoj Gori su potrebni
kreativnost i inovativnost, novi proizvodi i tehnologije, nove usluge i materijali, nove
organizacione forme i svijest o neophodnosti permanentnog usavršavanja i jasno određenje
strateških razvojnih prioriteta. Da bi se fokus naučne politike pomjerio od „fasadne” uloge
nauke u društvu ka aktiviranju razvojnih potencijala i čvršćoj vezi akademske zajednice i
privrede, neophodna je radikalna transformacija ukupnog naučnoistraživačkog sektora i
promjena svijesti o značaju nauke i kod samih naučnika, kao i privrednika, državnih
službenika, političara, bankara, novinara i drugih.
3.Prostorna i demografska kretanja

Kontinuitet ljudskog življenja u sjevernoj Crnoj Gori seže do duboko u praistoriju, do
paleolita-starijeg kamenog doba. Vjekovima su se na ovom tlu smjenjivali razni narodi i
njihove kulture. Visoko-planinski reljef sjeverne Crne Gore sa brojnim pećinama i
okapinama, nepristupačni tereni, a onda i šumski pokrivač sa bogastvom raznovrsne divljači,
bujni pašnjaci, bili su pogodni za najstarija naseljavanja njenih krajeva. Godine 1966.
otkriveno je naselje iz srednjeg paleolita, u jednoj pećini na ušću Vrbnice u Pivu, čija se
starost procjenjuje na 6.000 do 10.000 godina. Poslednjih vjekova trećeg milenijuma stare
ere ljudi ovih krajeva bave se i stočarstvom, naselja su češća, život u grupama organizovaniji,
a oruđa i oružja kvalitetnija. Ovaj period završava se uglavnom oko 1500-te godine stare ere.
Period između 1500 i 1800 godine stare ere označava se kao period razvijenog bronzanog
doba. To je bilo razdoblje u kome su se oruđa i oružja pravili od bronze, a naselja podizana i
na terasama, posebno u Limskoj dolini(lokalitet Bijedići kod Bijelog Polja). Sa teritorijalnim
proširenjem (1913. godine Crna Gora je umala površinu od 14.443 km² sa oko 350.000
stanovnika) došlo je do novih značajnih promjena u broju i strukturama stanovništva na
području sjeverne Crne Gore. Broj stanovnika se stalno mijenjao, bilo je velikih kolebanja i u
njegovom prostornom razmještaju, a mijenjale su se i njegove biloške i socioekonomske
strukture. U čitavom periodu biloška reprodukcija stanovništva bila je eksplozivna. U brak se
stupalo rano, a bračni parovi su bili nepismeni i zdravstveno neprosvjećeni, tako da je
natalitet bio izrazito visok. I mortalitet je bio visok, kao i smrtnost odojčadi i male djece. Za
čitav period, od početka XIV do početka XX vijeka, sjeverna Crna Gora bila je emigraciona
teritorija. Velike migracione struje na relaciji sela-gradovi. U njima su najviše učestvovale
mlade i srednjovječne generacije, pa je ruralni prostor demografski ostario i oronuo, a
ekonomski oslabio. Međutim, vrlo je teško pratiti kretanje ukupnog broja stanovnika,
pogotovo zbog toga, što su Turci i kada su vršili popise kao na primjer 1485, pa 1582/83.
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godine, itd, nijesu vršili popis broja stanovnika, već popis kuća. Prema popisu 1921. godine
sjeverna Crna Gora imala je 87.934 stanovnika638. Na kretanje ukupnog broja stanovnika
uticalo je iseljavanje stanovnika islamske vjeroispovijesti, a Crnogorci su organizovano
naseljavali Metohiju i Drenicu. Unutrašnje migracije su bile izražene. Prema popisu 1948.
godine sjeverna Crna Gora je imala 178.624 stanovnika, a 1961. godine 217.988 stanovnika.
Najveći rast broja stanovnika zabilježen je u periodu 1948-1961. godine. Visok rast broja
stanovnika u ovom periodu, posljedica je visokih stopa nataliteta i prirodnog priraštaja.
Prema popisu 2011. godine sjeverna Crna Gora je imala 103.787 stanovnika. Osim opadanja
stopa nataliteta, sve su jača migraciona kretanja iz ovog regiona, koja uslovljavaju na jednoj
strani opadanje broja stanovnika u regionu, a na drugoj sve niže stope nataliteta i prirodnog
priraštaja, što značajno ugrožava reproduktivnu bazu ovog regiona. Tokom druge polovine
XX vijeka Crna Gora je bila izložena snažnom procesu demografske tranzicije. Od zemlje sa
visokom stopom nataliteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja, sa visokim rastom ukupnog
stanovništva, sa mladom starosnom strukturom, sa obimnim spoljnim i unutrašnjim
migracijama i sa ravnomjerno raspoređenim stanovništvom, transformisala se u zemlju sa
niskim ukupnim rastom stanovništva, niskim stopama nataliteta i prirodnog priraštaja, sa
porastom stope mortaliteta, poljuljanim starosnim stablom, niskim stopama spoljnih
migracija, sve konfliktnijim razmještajem stanovništva i ubrzanom urbanizacijom, čije su
tendencije dugoročne. Sve se ovo dešava u kratkom vremenu, na jednom malom,
geomorfološkim kontrastima izuzetno bogatom prostoru. Uz to, u zemlji koja ne pripada ni
svijetu industrijski razvijenih, ni industrijski nerazvijenih. Ali kontrasti i paradoksi, prisutni na
globalnom planu, umnogome se oslikavaju na njenom malom prostoru.
Tabela 1. Kretanje ukupnog broja stanovnika sjeverne Crne Gore
Godina

Ukupni broj

1921

87934

1948

114100

1961

140303

2011

103787

Prema popisu 2011. godine opština Bijelo Polje je imala 46.676 stanovnika, opština
Pljevlja 31.060 stanovnika, opština Kolašin 8.420 stanovnika, Mojkovac 8.669 stanovnika,
Žabljak 3.599 stanovnika, Plužine 3.286 stanovnika i Šavnik 2.077 stanovnika.
Tabela 2. Kretanje ukupnog broja stanovnika Sjeverne regije po opštinama
Godina
Bijelo Pole
Pljevlja
Kolašin

638

1948
36795
35926
14074

R.Bakić:Demografski razvitak Sjeverne Crne Gore, 1994; 17-49 str.)
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1961
46651
46677
14882

2011
46676
31060
8420
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Mojkovac
Žabljak
Plužine
Šavnik

5856
5907
8030
7512

8832
6564
9164
7533

8669
3599
3286
2077

U periodu 1948-2011. godine porast broja stanovnika imala je opština Bijelo Polje, a
depopulaciju opštine: Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Žabljak, Plužine i Šavnik. Opadanje stope
nataliteta, migraciona kretanja iz ovih opština, slabe mogućnosti privrede za zapošljlavanje
školovanih i zadržavanje postojećih kadrova , kao posljedicu ima za to, da su šest od sedam
opština, Sjevernog regiona, depopulacijske. Proces urbanizacije ne treba dalje forsirati, kao
recidiv ranijih politika deagrarizacije i industrijalizacije po svaku cijenu, pogotovo što to ima
važnost u uslovima regionalnih disproporcija, odnosno u ujednačavanju procesa urbanizacije
u regionalnom smislu. Proces urbanizacije u populacionom smislu treba podržati porastom
aktivnosti populacije koja podrazumijeva aktiviranje sjevera, kao i depriviranih djelova
centralnog regiona i obezbjeđenje radnih mjesta za široku skalu socijalnih karakteristika
populacije.
Sjeverni region,
1961, 140303
Sjeverni region,
1948, 114100

Sjeverni region,
2011, 103787

Pljevlja, 1961, 46677
Pljevlja, 1948, 35926
Bijelo Pole, 2011,
Bijelo Pole, 1961, Pljevlja, 2011, 31060
46676
Bijelo Pole, 1948,
46651
36795
Mojkovac,
1961,1961,
14882 Mojkovac, 2011,
Kolašin,
1948,1948,
14074Kolašin,
Mojkovac,
1961, 7533
9164 Kolašin,8669
2011, 8420
Plužine,
1948, 7512
8030 Plužine,
Šavnik,8832
1961,
Šavnik,5856
1948,
Žabljak,
1961,
6564
Žabljak,
1948,
5907
Žabljak,
2011, 2077
3599
Plužine,
3286
Šavnik, 2011,

Grafikon 1. Kretanje ukupnog broja stanovnika Sjevernog regiona i po opštinama

U Sjevernom regionu u periodu od 1948-2003. godine. broj domanćistava je,za
razliku od broja stanovnika, imao rast, mada sve manji iz popisa u popis. U 2011. godini broj
domanćistava se smanjio u odnosu na 2003. godinu.
Tabela 3. Kretanje broja domanćistava Sjevernog regiona
Godina

1948

1961

2003

2011

Broj

22897

28720

34216

32762
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Grafikon 2. Kretanje broja domanćistava Sjevernog regiona

Na nivou opština kretanje broja domanćistava u periodu 1948-2011. godine bilo je različito. Na
osnovu nekih karakterističnih kretanja, prije svega ineksa rasta, opštine možemo podijeliti u nekoliko
kategorija: opštine koje tokom čitavog perioda imaju inedeks rasta preko 100, ali on poslije 1981.
godine, opada, to je opština Bijelo Polje, ali ovdje možemo svrstati i opštine čiji indeks opada od
1961. godine, a to su: Mojkovac i Pljevlja, opštine koje su u prvom periodu do 1961, godine imale
rast indeksa, a potom opadanje, tako da je njegova vrijednost niža od 100, a to su : Žabljak, Kolašin,
Plužine i Šavnik. Sve opštine 2011. godine bilježe smanjenje broja domanćistava u odnosu na
prethodni popisni period. 639 Apsolutni porast stanovništva Sjevernog regiona (1948.g.
178.624,1991.g. 218.592) u poratnom periodu izazvao je i povećanje prosječne gustine naseljenosti i
to sa 24,0 u 1948. na 29,9 po 1 km² u 1991. godini. Prosječna gustina naseljenosti 2003. godine je
bila 21,8 po km² a 2011. godine 19,2 stanovnika na km². Prosječna gustina naseljenosti je u opadanju
2011. godine, u odnosu na 2003. godinu, zbog opadanja broja stanovnika.
Tabela 4. Kretanje gustine naseljenosti Sjeverne regije
Godina

stan./ km²

1948

24,0

1991

29,9

2003

21,8

2011

19,2

Prema popisu iz 2011. godine sve opštine Sjevernog regiona su imale manju gustinu
naseljenosti u odnosu na 1961. godinu, zbog smanjenja broja stanovnika. U periodu 19481961. g. sve opštine bilježe porast gustine naseljenosti, izuzev Šavnika, gdje je prisutna
stagnacija.
Tabela 5. Kretanje gustine naseljenosti stanovništva Sjeverne regije po opštinama
639

Bakić R.(2006): Promjene u prostornom razmještaju stanovništva Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka-uzroci i
posljedice, Demografska kretanja i populacioni problemi u Crnoj Gori, Zbornik CANU, Podgorica.str.57
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( stan./ km²)
Godina

1948

1961

2011

Bijelo Polje

39.8

50.5

50.5

Žabljak

13.2

14.8

8

Kolašin

15.7

16.6

9.3

Mojkovac

16.1

24

23.6

Plužine

9.4

10.8

3.8

Pljevlja

26.7

34.7

23

Šavnik

13.5

13.5

3.7

Karta 2: Gustina naseljenosti Sjevernog regiona 1961. Godine

Karta 3: Gustina naseljenosti Sjevernog regiona 2011. Godine

Najbitnije komponente prirodnog kretanja stanovništva su natalitet, mortalitet,
prirodni priraštaj i mortalitet odojčadi. Analiza kretanja stope nataliteta Sjevernog regiona
pokazuje da je u periodu 1971-1975.g. ona iznosila 17,6‰, dok u sljedećim periodima ona
ima tendenciju opadanja. U periodu 2007-2011.g. Sjeverni region ima nisku stopu nataliteta
i ona iznosi 8,6‰. Analiza kretanja stopa nataliteta po opštinama, Sjevernog regiona,
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pokazuje da su one, imale tendenciju opadanja. U periodu 1971-1975. godina opština Bijelo
Polje je imala visoku stopu nataliteta, a opštine Kolašin, Mojkovac, Plužine i Pljevlja
umjerenu stopu nataliteta, dok su opštine Šavnik i Žabljak imale nisku stopu nataliteta 640.U
periodu 1986-1990. godina sve opštine bilježe pad stopa nataliteta. Umjerenu stopu
nataliteta ima opština Bijelo Polje, a ostale opštine imaju nisku stopu nataliteta koja se kreće
od 9.5 ‰ do 13.7 ‰. U sjevernom regionu, zbog iseljavanja, došlo je do poremećaja
ravnoteže polne strukture, što je posebno izraženo u ruralnim područjima, što će u
narednim periodima značajno uticati na reprodukciju stanovništva, što, ako se hitno ne
preduzmu adekvatne mjere, vodi demografskom izumiranju velikog broja ruralnih naselja.
Posebno je nepovoljna starosna struktura opštine Šavnik sa svega 23,4% mladog i čak 27,6%
starog stanovništva. U periodu 2007-2011. godine sve opštine imaju nisku stopu nataliteta.
Kretanje ukupnog broja stanovnika u regiji i njenim pojedinim djelovima u direktnoj
zavisnosti je od obima i intenziteta migracionih kretanja. Međutim, da li je neka regija ili
pojedini njeni djelovi privlačna za život ili ne, na najbolji način ilustruju migraciona obilježja,
prije svega, odnosi između autohtonog i doseljenog stanovništva, struktura doseljenog
stanovništva prema području iz koga se doselilo i struktura doseljenog stanovništva po
vremenu doseljenja. Prostor Republike Crne Gore su karakterisala živa migraciona kretanja,
posebno unutrašnja, koja su u drugoj polovini XX vijeka dobila na intezitetu. Po obimu su,
najznačajnija bila kretanja selo-grad, takozvani «ruralni egzodus», koji je karakterističan za
periode ubrzane industrijalizacije, kakva je bila u Crnoj Gori poslije II svjetskog rata.
Međuopštinska migraciona kretanja su druga po intezitetu i obimu, dok međurepublička, a
posebno međunarodna znatno manjeg obima i inteziteta.641 Izаzovi su pred Crnom Gorom
dа u što krаćem roku pređe iz dаnаšnjeg ekonomskog modelа, kаrаkterisаnog upotrebom
polukvаlifikovаne rаdne snаge i proizvodnjom proizvodа niske dodаtne vrijednosti, kа
ekonomiji kojа će počivаti nа znаnju i ostvаrivаti rаst prvenstveno u domenu uslugа,
moderne industrije i poljoprivrede. U cilju obezbjeđivаnjа ekonomske kompetitivnosti nа
globаlnom tržištu, morа se voditi rаčunа dа ono počivа nа tehnološkoj izvrsnosti srednjih i
mаlih preduzećа kojа su sposobnа dа efikаsno odgovore globаlnim izаzovimа. U tom smislu,
potrebno je dа stimulišemo rаzvoj novih visokovrijednih proizvodnih kаpаcitetа, kаo i dа
pređemo nа proizvodnju visokovrijednih proizvodа u postojećim preduzećimа
4.Prostorni identitet i raznolikost kulturnog okruženja i tradicije i harmonizacija kulturnih
različitosti

Crna Gora je multietnička, a samim tim i multikulturna zajednica. Multikulturalizam u
Crnoj Gori svoje ishodište nalazi u istoriji i geografskom položaju. Presudni istorijski uticaj na
razvoj crnogorskog multikultiralizma imaju veliki religijski sistemi: hrišćanstvo u obje njegove
varijante, islam, kao i ostaci paganskih vjerovanja. Harmonizacija kulturnih različitosti u
Crnoj Gori ima svoje istorijsko utemeljenje,a u novije doba se može reći da se ona nalazi na
zavidnom nivou. U dobroj mjeri unaprijeđene su zakonske regulative, a stanje dijaloga među
kulturama različitim politikama se stalno razvija. Kao država koja se nalazi na putu evropskih
integracija Crna Gora je usvojila, ili je u procesu usvajanja mnogih dokumenata iz oblasti
640

Bakić R.(2006): Promjene u prostornom razmještaju stanovništva Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka-uzroci i
posljedice, Demografska kretanja i populacioni problemi u Crnoj Gori, Zbornik CANU, Podgorica.str.56
641 Bakić R.(2006): Promjene u prostornom razmještaju stanovništva Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka-uzroci i
posljedice, Demografska kretanja i populacioni problemi u Crnoj Gori, Zbornik CANU, Podgorica.str.16
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kulture, univerzalnihi regionalnih međunarodnih organizacija. Posljednji integracioni procesi
unijeli su nove dimenzije u kulturnim različitostima. Uočeni problemi su: Crna Gora nema
donesenu kulturnu politiku, niti strategiju razvoja kulture. Do kraja nije definisana uloga
države u koncipiranju kulturne politike, Sistem finansiranja kulture nije jasno definisan. Kad
je u pitanju crnogorski multikulturalizam, najprije se može govoriti o postojanju izrazito
različitih kulturnih krugova. Još uvijek postoji neusklađenost zakonodavstva sa
zakonodavstvom Evropske unije. Institucije kulture, naročito opštinske, još nijesu doživjele
transformaciju u skladu sa savremenim standardima. Slaba i nedifinisana materijalna baza
institucija kulture u ovom regionu. Mogući pravci razvoja su: harmonizacija kulturnih
različitosti najpreči je i stalni zadatak svih subjekata koji se bave kulturom, kulturnom
politikom i donošenjem strateških dokumenata u ovoj oblasti, kontinuirano njegovanje i
stimulisanje kulturnih različitosti je neophodan uslov da se Crna Gora razvija u pravcu
tolerantnog, demokratskog i slobodnog društva. Podsticati interkulturalni dijalog kao
neophodni proces harmonizacije kulturnih različitosti, sa intenzivnim interkulturnim
dijalogom kulturne različitosti dobijaće na kvalitetu što će postajati prednost crnogorskog
društva. Obaveza da se dokumenta koja definišu kulturnu strategiju i kulturnu politiku
donesu u što kraćem periodu. U kreiranju dokumenta koji bi jasno definisao ulogu države, sa
svim specifičnostima crnogorskog društva, pored državnih institucija treba da učestvuju i
razna udruženja, nevladin sektor i pojedinci. Mora se pažljivo iznijansirati odnos države i
njene uloge u koncipiranju kulturne strategije i regulacije tržišta u ovoj oblasti.
Reorganizovati i transformisati institucije kulture od opštinskih do republičkih, naročito u
onim segmentima u kojima su njihova uloga i položaj umnogome prevaziđeni i ne
odgovaraju sadašnjosti, a pogotovo perspektivama razvoja crnogorske kulture. Sistem
finansiranja kulture uskladiti s praksom Evropske unije. U procesima integracija tretirati
kulturu različitosti kao integracioni faktor.U traženju zajedničkih normi sa Evropskom unijom
sačuvati identitet i različitosti.
Zaključak
Sjevernu Crnu Goru čine: Potarje, Srednje Polimlje, Pljevaljska površ i Durmotorsko područje, a u
administrativno smislu, sedam opština: Bijelo Polje, Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Žabljak, Plužine i
Šavnik. Zahvata 5 386 km² ili 39,0 % teritorije Crne Gore a po popisu 2003. godine imala je 117 528
stanovnika ili 19,0% stanovništva Crne Gore.Pruža se između 42º44' i 43º33' s.g.š. i 18º40' i 19º47'
i.g.d. U prve dvije decenije druge polovine XX vijeka kod svih komponenti demografskog razvoja bile
su izražene pozitivne tendencije: smanjivanje visokih stopa nataliteta, mortaliteta i prirodnog
priraštaja, smrtnost odojčadi bilježi veliki pad, transfer poljoprivrednog u nepoljoprivredno
stanovništvo, povećanje stanovništva u gradskim naseljima itd.Uporedo sa njima odvijali su se i
negativni procesi u demografskom razvoju Sjevernog regiona: stope nataliteta bilježe veliki pad, a
takođe, prisutno je i opadanje prirodnog priraštaja. Tokom druge polovine XX vijeka Sjeverni region
je bio emigracionog karaktera, taj trend se i dalje nastavlja. Glavni problemi Sjevernog regiona su:
niske stope nataliteta; stope mortaliteta u porastu; niske i negativne stope prirodnog priraštaja;
oronulo demografsko stablo; demografsko stablo pred potpunim rušenjem; povećan broj sela bez
stalnih stanovnika; emigracija, slaba ekonomska razvijenost i sve manja zaposlenost stanovništva.
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Delegimi i përgjegjësis në afarizëm

Ma.sc.Muhamet Halili,
muhamet.halili@rks-gov.net

Abstrakt:

Ky punim ka për qëllim trajtimin e delegimit, si faktorë i rëndësishëm për marrjen e përgjegjësive
të caktuar në afarizëm.
Delegimi i detyrave po bëhet gjithënjë e më shumë një prioritet i stafeve menaxheriale.
Ai varet nga ekipi apo aftësitë e individit dhe njohuritë, koha dhe mjetet në dispozicion dhe rezultatet
e dëshiruara.
Nxitja dhe përfshirja e punonjësve, si dhe fuqizimi i tyre, mundësojnë anëtaret e ekipit tuaj
për të kontribuar përpjekjet e tyre më të mira në punë. Këshillat në vazhdim për delegimin e
autoritetit të suksesshëm ju informojnë se si të ndihmoni stafin tuaj, duke ndarë punët dhe rolet.
Kurdo që të jetë e mundur, kur ju nevojitet të delegoni punë, apo t’i jepni një personi një detyrë të
tërë për të bërë, sigurohuni që ata të kuptojnë qëllimin e përgjithshëm të projektit apo detyrës.
Delegimi i suksesshëm i autoritetit, si një mjet i rëndësishëm i menaxhimit merr kohë dhe energji, por
është me vlerë koha dhe energji e vënë në përdorim për të ndihmuar përfshirjen e punonjësve dhe
motivimin e tyre.
Fjalë kyqe: Delegimi, Autoriteti, Puna, Menaxheri, Motivimi, Stilet e delegimit.

Hyrja
Është procesi dhënjes apo bartjes së autoritetit tek punonjësit e të gjitha niveleve në
organizatë, me qëllim që të kenë përgjegjësi për rezultatet e punës së tyre, përmirësimin e
cilësis së produkteve dhe shërbimeve si dhe uljen e kostove etj. Kur liderat apo menaxherat
u delegojnë vartësive të tyre kryerjen e disa punëve të caktuara, të cilat kanë qenë detyrë e
menaxherave për ta kryer, atëherë varsit e tyre do të kenë përsipër disa përgjegjësi për të
marrë vendime. Liderët apo menaxherët nëpërmjet delegimit kryhet transformimi formal i
autoritetit nga lartë poshtë.
Delegimi nuk do të thotë heqje dorë nga besimi dhe autoriteti i udhëheqësit tek
tjetri, por vetëm një ndarje e përgjegjësisë me varsin e tij, për realizimin e një detyre të
caktuar.
Qëllimet e delegimit dhe pëfitimet e tij
Shumica e drejtuesëve të organizatave qëllimin e delegimit e shohin si një stil i ri i
drejtimit nëpërmjet të cilit realizohet zhvillimi dhe motivimi i personetil dhe i vartësve të
tyre, ku nëpërmjet këtij delegimi të gjithë punonjësit dhe varsit e tij të japin maksimumin e
vlerave dhe aftësive të tyre për të realizuar një punë.
Por kemi edhe raste kur delegimi shfrytëzohet për t’ja hedhur barrën e punëve dhe
dështimeve vartësve të tyre.
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Në rastin e delegimit tek varsit është përgjegjsi për kryerjen e një pune të caktuar të
dhënë nga eprori i tij,por përgjegjshmërija për kryerjen me sukses ose jo të kësaj pune i
mbetet përsëri drejtuesit apo eprorit.
Delegimi shoqërohet me një varg avantazhesh dhe përfitimesh si për organizatën,
ashtu edhe për drejtuesin dhe për vet vartësit e tij.
Avantazhet e organizatatës ose institucionit
Në qoftë se të dy palët, si drejtuesit ashtu edhe vartësit e tyre përfitojnë nga
delegimi, kjo do të thotë që edhe organizata apo institucioni do të përfitojë nga delegimi.
Rritë efektivitetin dhe produktivitetin e organizatës suaj;
Ju mund të indetifikoni mënyra më kreative për bërjen e punëve se sa po t’i bënit ato vetë;
Vartësit tuaja kanë një ndjenë më të thellë përgjegjësie dhe pronësie mbi organizatën;
Kalimi në një stil të ri lidershipi bëhet më i lehtë sepse nëpërmjet delegimit përgatiten më
shumë anëtarë ose punonjës të organizatës për të marrë mbi vete më shumë përgjegjësi;
Mundet të përmirësohet morali dhe motivimi në punë, meqenëse përgjegjësit janë
shpërndarë në mënyrë më të barabartë;
Drejtimi dhe rezultatet e organizatës bëhen tamam ato që dëshirojnë punonjësit e
organizatës suaj;
Avantazhet e përfitimit të drejtuesit apo menaxherit
Një nga përfitimet e rëndësishme të delegimit është se ai ju ndalon ju si menaxher
që të bëni gjithçka vet.Në këtë mënyrë ju kurseni kohë dhe energji për t’u marrë me
kryerjen e përgjegjësive të tjera më të rëndësishme;
Ju si drejtues keni mundësinë të përqendroheni më mirë në ato aspekte të punës suaj që
askush tjetër nuk mund t’i bëjë;
Delegimi ju jep mundësi të fokusoheni në kryerjen sa më mirë të pak llojeve të ndryshme
punësh, se sa të kryeni shumë punë apo detyra por me një nivel të dobët;
Drejtuesi fiton aftësi të reja për t’u ngritur në nivele më të larta drejtuese dhe për të bërë
karrierë;
Ju lehtëson stresin në punë ju si drejtues sepse nuk keni nevojë të bëni gjithçka.
Avantazhet e përfitimit të personelit tuaj
Pjesëtarët e veçantë të ekipit tuaj bëhen më të aftë dhe më të vlefshëm për
organizatën dhe departamentin tuaj dhe janë në gjendje të trajtojë dhe zgjidhin problemet
që has ekipi juaj gjatë punës;
Delegimi bënë të mundur që të njihet dhe të vlerësohte më mirë kontributi i antarëve dhe
vartësve tuaj;
Vartësit fitojnë një ndjenë personale arritjesh dhe vet-realizim nëpërmjet plotësimit me
sukses të punëve që u janë deleguar;
Vartësit përgaditen në këtë mënyrë që më vonë të promovohen dhe të ngjiten në role
drejtuese;
Individët janë në gjendje që ta shfrytëzojnë delegimin në mënyrë të tillë që të plotësojnë më
mirë interesat dhe nevojat e tyre;
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Disavantazhet e delegimit
Por delegimi ka edhe anët negative. Në qoftëse përgjegjësia e dhënë nuk realizohet
ashtu siç duhet ai bartë me vete rreziqe dhe dështime:
Ka rrezik që puna e deleguar të mbetet e parealizuar, dhe përgjegjësia bie prap mbi
drejtuesin;
Delegimi është një proces mjaftë i vështirë i cili nuk mund të kryhet brenda një nate;
Kushtet për një delegim efektiv
Që delegimi të kryhet me sukses ai duhet të plotësoj disa kushte:
Në radhë të parë, vartësit tuaja duhet të dinë mirë se çfarë kërkoni të arrini ju me delegimin
e një pune të caktuar. Pra, ata duhet të njohin cilat janë objektivat dhe shpresat tuaja nga
realizimi i kësaj pune, dhe rezultatet e pritshme të saj;
Së dyti,vartësit tuaja duhet të kenë autoritein e nevojshëm dhe të mjaftueshëm dhe për
realizimin e punës së deleguar. Kjo do të thotë se duhet specifikuar qartë deri ku janë kufijtë
e vetëveprimit të tyre, si dhe autoriteti dhe fuqia e tyre. Gjithashtu është e nevojshme që tu
qartësohet atyre edhe burimet dhe resurset që janë vënë në dispozicion të tyre, qofshin
këto burime njerëzore, financiare , sisteme kompjuterash etj.
Së treti, vartësit tuaja duhet të dinë si ta kryejnë punën e deleguar. Kjo do të thotë se ata
duhet të kenë njohuri, dije, aftësi të mjaftueshme për të kryer një punë të paktën në nivelin
e kënaqshëm. Për ta bërë këtë duhet tu vihet në dispozicion i gjithë informacioni i
disponueshëm në organizatën apo departamentin tuaj dhe duhen mbajtur linja të hapura të
komunikimi me ta.
Barrierat dhe pengesat e delegimit
Krahas kushteve të përmendura më lartë ka faktor që ndikojnë në procesin e
delegimit dhe shpesh bëhen pengesë për të cilat do ti përmendim në vijim;
Mendimi se askush nuk mund ta bëjë punën më mirë se ju;
Mendimi se do të humbim shumë kohë për të organizuar delegimin;
Sepse puna që ju bëni ju pëlqen dhe jep kënaqësi;
Frika se dikush tjetër nuk mund ta kryej një punë për të cilën ju jeni përgjegjës;
Frika e humbjes së fuqisë dhe pushtetit etj.
Gjithashtu edhe vetë punonjësit krijojn një konfuzion për të marrë pjesë në procesin
e delegimit.
Të tilla pengesa janë:
Ruajtja e pozitës aktuale, disa njerëz nuk dëshirojnë të ndryshojnë, ata janë mësuar me
punën e tyre të përditëshme etj.
Frika, disa njerëz kundërshtojnë marrjen përsipër të detyrave të reja nga frika.
Entuziasmi i tepruar, megjithëse ju si drejtues nuk dëshironi ta ndryshoni entuziasmin,
duhet të jeni të kujdesshëm për problemet që mund t’ju krijoj entuziasmi i tepruar i
punonjësve të caktuar, sepse kjo do t’i bënte të mbingarkuar me punë ata.
Loja e pushtetit apo përfitimit, disa njerëz pranojnë një detyrë të deleguar vetëm kur ato
vetë përfitojnë diçka nga kjo gjë, psh një rritje të pagës.
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Delegimi si një proces zhvillimi dhe negocimi
Shumë njerëz flasin në favor të delegimit, por ka paqartësi të madhe mbi nivelin apo
masën e delegimit.
Metoda më e mirë e delegimit është ajo që e shikon delegimin jo si një akt të vetëm por si
një proces, dhe të lidhur ngushtë me procesin e zhvillimit të vartësve tuaja dhe situatës në
të cilën ju veproni.
Një nga modelet e mira që e shikon delegimin të lidhur ngusht me procesin e zhvillimit të
vartësve dhe situatës konkrete në të cilën drejtuesit veprojnë është modeli i lidershipit sipas
situatës, i cili është përpunuar më tej nga Ken Blanchard.
Ky model sugjeron që menaxherët duhet ta zgjedhin nivelin e delegimit, d.m.th shakllën në
cilën ata lëshojnë autoritetin e tyre dhe ofrojnë tek varësit për kryerjen e një detyre
tëcaktuar.
Blanchard ofron katër stile të ndryshme të menaxhimit:
Stili direktiv apo autorial;
Stili i trajnerit;
Stili i mbështetësit; dhe
Stili i delegimit.
Të katër stilet e përshkruara të menaxhimit i përgjigjen nivelit të zhvillimit të vartësve
,d.m.th nivelit të dijeve, experiencës, besimit dhe motivimit kundrejt një detyre apo pune
specifike që atyre u është kërkuar që ta kryejnë.
Stili direktiv apo autoritar
Në këtë stil drejtuesi apo menaxheri përcakton objektivat dhe detyrat, siguron udhëzime
specifike dhe mbikqyr nga afër ecurin e punës. Ky stil është i përshtatshëm, p,sh kur një
detyrë ose punë e mëparshme do të bëhet në një mënyrë të re,kur vartësit apo ndjekësit
tuaj nuk kanë njohuri të mjaftueshme,ose kur ata janë punonjës të rinj në këtë sektor.
Stili i trajnerit
Drejtuesi përsëri drejton edhe sipas këti stili, por ai shpjegon të gjitha parametrat e
punës dhe veprimet e marrura, dhe i kërkon vartësi apo ndjekësit të tij të japë mendimin
dhe reagimin e tij.
Stili i mbështetësit
Drejtuesi dhe vartësi bashkëpunojnë së bashku për të përcaktuar objektivat, rolet dhe
veprimet që do të kryhen. Në këtë rast drejtuesi mbështet përpjekjet e punonjësit të tij drejt
realizimit të objektivave.
Stili i delegimit
Mbasi t’i keni diskutuar parametrat dhe objektivat e detyrës apo punës që duhet
kryer,drejtuesi ja kalon vartësit të tij mënyrën se si do të kryhet detyra, me një nivel të plotë
të autoritetit të vendim-marrjes. Ky stil është i përshtatshëm për delegimin e atyre detyrave
ose punëve për të cilat vartësit e juaj janë plotësisht kompetentë dhe të motivuar thellë dhe
kur ata janë në këtë nivel është me të vërtetë kundër produktive t’i trajtosh ata me ndonjë
mënyrë tjetër.
Për të qenë delegimi sa më efektiv duhet të ketë parasyshë disa parametra:
Përshkrimi i plotë dhe në mënyrë specifike i rezultateve të dëshiruara;
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Rënia dakrot për kriteret e vlersimit të rezultateve dhe matësit e performancës;
Përcaktimi i qartë i parametrave të detyrës apo punës së deleguar, duke përfshirë këtu edhe
resurset dhe kufizimet përkatëse;
Qartësimi i nivelit të autoritetit që do t’u delegohet të tjerëve dhe si do t’u komunikohet kjo
atyre;
Bini dakort se si do të monitorohet progresi dhe ecuria për punën e dhënë, çfarë forme do
të marrë ai,dhe sa shpesh do të kryhet.
Delegimi i autoritetit në praktikë
Shembull: Unë jam mësimdhënës në kolegjin Agaxhite, sa i përket delegimit dhe
autoritetit në praktikë shpesh e përdori në kolegj, duke ju dhënë studentëve detyra dhe
obligime në përgaditjen e një njësie mësimore për ta zhvilluar gjatë mësimit, dhe në këtë
rast unë nxisë apo e motivojë nxënësin për të kryer një detyrë, dhe njëkohësisht duhe i
dhënë autoritet në menaxhimin ose organizimin e një ore mësimore.
Por nuk do të thotë që unë si mentor të mos angazhohem në këtë drejtim ndaj vartësit tim,
por gjithëherë duhet të angazhohem gjatë përgaditjes së nxënësit për atë detyrë të cilën e
ka marr për ta kryer.
Sepse qëllimi i delegimit nuk do të thotë që përgjegjësin për kryerjen apo mos
kryerjen e punës me sukses bie mbi varsin, por gjithashtu kjo përgjegjësi për mos kryerjen e
detyrës nga nxënësit bie edhe mbi mua si drejtues.
Për të pasur një delegim sa më efektiv nxënësi apo vartësi duhet ti plotësojë disa kushte:
Nxënësi apo varsi duhet ta din se cilat janë objektivat për të realizuar këtë detyrë;
Nxënësi duhet ta ketë të qartë se deri ku mundet të arrijë në bazë të delegimit që ja kam
dhënë;
Vartësi duhet ta din se si kryhet kjo detyrë, të ketë njohuri, dije, aftësi të
mjaftueshme për të kryer këtë punë të paktën në nivel të kënaqshëm, për të arritur nxënësi
këtë sukses, unë do ti ofrojë në dispozicion gjithë informacionin apo literaturën për të kryer
atë detyrë me sukses.
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Abstract:
Information security experts and they always tend to undermine the security of information
constantly endeavor, one party to preserve information inviolable, and the other to possess.
Of course that the security of information most intelligence agencies look that even the simplest
information, which others may seem insignificant, efforts to preserve the greatest zeal.
Servers used for storage and transmission of information for many people and entities of nature.
Therefore, based on what information preserves and transmits it the server can be set a target of
attacks. Therefore, as the first principle of environmental assessment and the formulation of security
requirements during this period the system where safety rules are formulated and implementation
plans of safety rules.
Although the rules of the attempted security and protection of information, it does not prevent the
infringer attack. Therefore, at this stage it is more useful to attacks and breaking safety rules to
register through the use of techniques such as monitoring, analyzing records and interference
detection.
Security plan should foresee the steps of responses to attacks. Therefore, based on attacks that have
been taken have taken the necessary steps foreseen in the plan.
Server Apache has certainly the highest and most common purpose offers a highly secure, however,
because that Apache is widely used by entities that need to raise the level of security it is important
that installation and configuration are designed strengthening security at maximum.
Key words: information protection, Apache server, security
JEL Classification: C82, C88, E00, P00,

1. Introduction
Principles and strategies Apache server security

Information security experts and they always tend to undermine the security of
information constantly endeavor, one party to preserve information inviolable, and the
other to possess.
While both sides have the same kind of knowledge they use for purposes, it plays a major
role level of knowledge. However, knowledge in this field will be useless if they do not abide
by the principles and strategies. Even an attacker with average knowledge and good
strategy in the field of information security will prevail facing a security expert with
extensive knowledge, but not based on principles and strategy.
Therefore, the technical issues are a matter of tactics. This confrontation of two
opposing goals requires principles formulated strategy and good tactics and in this chapter
will be presented with the aim of protecting information.
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1.1. Definitions of security

Of course that the security of information most intelligence agencies look that even
the simplest information, which others may seem insignificant, efforts to preserve the
greatest zeal. Therefore, it will be presented called "CIA triad"
2. Confidentiality

As its name indicates, this definition tends confidentiality of information. This
definition is short, clear and strict, one that should not have an information that information
must not be in his hands.
3. Availability

Information is power itself. Therefore, at certain times, people assigned to perform a
specific job need certain information. For this reason, information should always be
available or ready for access by authorized persons.
However, this triad of principles used by intelligence agencies were added a fourth principle
is responsibility. This controls the authorized people that are doing their work properly
through the control and responsibility of their research for their actions. Control cannot be
exercised without becoming their identification and registration of their actions.
While these four definitions are functional and represent solid basis for security of
information (are definitions static), others use four definitions others, which are not wrong
and offer a high level of security if applied as single (are definitions dynamic). However,
these last four principles in combination with the previous four principles represent a very
difficult field of information security infringer.
4. Evaluation

Servers used for storage and transmission of information for many people and
entities of nature. Therefore, based on what information preserves and transmits it the
server can be set a target of attacks. Therefore, as the first principle of environmental
assessment and the formulation of security requirements during this period the system
where safety rules are formulated and implementation plans of safety rules.642
5. Protection

Protection represents the practical implementation of the plan of implementation of
safety rules and as a result achieved the protection of information.
Security plan should foresee the steps of responses to attacks. Therefore, based on attacks
that have been taken have taken the necessary steps foreseen in the plan. There are some
mistakes that are made in views and beliefs. Believing that everything is absolutely sure is
wrong, also the conviction that everything is completely wrong is uncertain
Therefore, the information security requires constant effort and vigilance until create reality
of information security experts to be one step ahead of security breakers. The aim is to
create such a system for which in case of attack exist protection tools and strategies.

642

“Hacking Exposed: Network Security Secrets and Solutions, 6th Edition” – Stuart McClure, Joel

Scambray, George Kurtz/ page 34
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6. Deep Protection
This principle represents the allocation of server security layer. If the server will have
only one layer of security, the compromise of that layer would compromise the entire
server. However, when the server is divided into layers of security then compromise a
security layer would not affect the other layer. In practice, this would be described best with
the main entrance door and the door of each room. If only they locked the main door of the
house but not the doors of each room, then if a thief manages to open the main door then it
will be available in each room. However, if the doors of the rooms also are involved then it
will be available only in the lobby but not in rooms.
It seems strange, but if there is a failure should promote safe steps. For example,
when the system fails authentication with username and password, then access should be
blocked until the authentication system to fix it. It would be fatal if allowed access without a
password until the authentication system is regulated.
6.1. Providing weaknesses

Certainly no one would attempt to break the stone a good armored door, but will
require a window or door open behind the house of forgotten or at least as weak as broken
stones. Therefore, they should always be sought weaknesses and become strong, because
the strengths of no value if the violation was left weak points ready to be misused.
6.2. Threat Modeling

There is no threat environment and the environment must be recognized and then
as a result of known threats. At the moment the known threats can be taken the steps to
protect themselves from those threats. This methodology is known as threat modeling.
The best action is whether the system will be built as early as the first steps in mind the
attacks and how to defend against them. Then, it is best to become the testing system by
launching attacks truths as that would make a real striker. Thus, it would be seen the power
of the system but also the security staff skills.
There are many reasons why a web server attack. Some of them are mentioned in
the introduction, but there are cases when the attack is done for pleasure. If a web server is
secure enough word spreads a network then this presents a challenge irresistible for those
who call themselves "hackers genius" to attack the web server in order to prove themselves
and to maintain their lead in the community It owns or even just to refine their skills.
However, it not infrequently happens that someone neglect safety rules and this is seen as
an attack by server administrators.
7. Server security methods

We longed to go on sale as soon as possible makes more people and companies to
neglect the security aspect and only when they are under attack directed security experts.
This is not a good practice because the attack may have reached the point where it cannot
become anything. The best solution would be if the safety steps undertaken since the
installation of Apache and taken all the necessary steps for hindering the work of strikers.
This action is to strengthen the server.
Strengthening the server needs to be done in four stages: a critical stage in the development
stage, the production stage and at the stage of testing.
Actions to be taken during these stages may be different for different companies and should
be adjusted according to specific needs, however they must be taken. These steps include
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installing patches to the core, changing the identity of the server ports secure (port 443 SSL),
the use of security certificates from CA known in this field, monitoring and recording every
movement in the server, analyzing the records, removal of unnecessary modules that will
cause burden and uncertainty, installing security module (mod security), installation of walls
of flame in computer networks.
7.1. Calculating risk

Some problems in the field of security are minor and can be fixed quickly. However,
there are some problems for which it is difficult to find a solution and it costs time and
money. Therefore, in such situations performs math in estimating risk.
The calculation of risk is made by adding points to the advantages and disadvantages of
each security aspect separately. There are three points to be focused to make accurate
estimates:
1. Misuse - it shows how much can be abused a weakness in the server.
2. Potential damage - represents the extent of the damage that misuse can cause a
certain weakness server.
3. The value of the asset - presents prize to restore a certain asset before
compromising security situation, including the price of the technology and the price
of human labor.
4. Based on these three points can be calculated "expectation of annual losses" (ALE).
In this aspect can be the asset value and the frequency of how often certain
problems occur that asset security for the year. When these two values are
multiplied then the output will be correct value than paying a firm security.
Steps primary server security

The most important steps to be taken in terms of safety since installation. If the
necessary actions are not taken during these two phases and then comes up to attack
security experts they need to return to these two stages and make necessary actions.
In this chapter there will be explained the details of installation and configuration of the
server's normal but will clarify the steps needed to be taken which relate to server security.
Through the installation of safety components, the server is given the means necessary to
protect against attacks through server configuration while creating preconditions to prevent
possible attacks by creating a safe operating environment of Severus depending on where
the industry server to operate it.
Apache has an assurance of the highest and most common purpose offers a highly secure,
however, because that Apache is widely used by entities that needed to raise the level of
security it is important that installation and configuration are designed to strengthening
security at maximum.
Rear doors

Apache server provides its services to the public on port 80. This port has become
the target of attacks from outside and information security breakers have found a method
to bypass normal access restrictions.
Her method called "back doors". In the Apache Web Server, the back door is a code which
hears in a port high and gives access to the heart of the server to anyone who knows the
password special leave by the infringer who wrote that code and access is granted through
617

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

80. This port does not have password ordinary users and they approached their normal
space.
The solution to this kind of attack is constant scanning port 80 and other ports. If
detected in other ports other than that or those configured in the main configuration file
and through port 80 if a user enters the restricted zones be described, then lit all alarms and
lock access to all users.
Modules

Apache can best be described through the example of tractors in agriculture. One
tractor contains key operational structure and management panel. In the language of the
server is called Apache Web Server.
However, for performing other tasks in agriculture, such as mowing, processing of cut grass
and hay into squares, grinding the corn, transport of agricultural products, are needed
machinery t certain that depending on the needs of up and remove the tractor.
These machinery of view Apache module called. Modules are small programs that perform a
certain task.
Since the information on server security requires performing some actions
repeatedly needed the installation of modules which enable the performance of those
duties.
The Open Source community has nearly modules programmed for each task, however the
server administrator has to open itself possibility to program modules which shall adopt
procedures that he will perform on the server.
Modules that are necessary for the security of the Apache server are:
a. mod_userdir - when Apache used to serve many web pages (shared server), then the
space of each user defined by user name. This module enables each user to move
each user identified by name. This option offers this module enables the user to
accurately identify if that user has attempted to compromise the security of the
entire server.
b. mod_info - enables the display of the server configuration in the form of the
website.
c. mod_status - presents information on real-time Apache his status in the form of web
sites
d. mod_include - it enables SSI (Server Side Includes). This enables simple scripting
capabilities which are rarely used.
e. mod_rewrite - this module is also known as the "Swiss Army knife" after waiting
enables applications to be rewritten as something else.
f. mod_headers - enables manipulation of requests and chairs response (response
headers).
Privileges and Apache Web Server accounts
Apache security privileges based on the server and there is a strong possibility of
combinations. Apache has three main rights which are called "allowances" (permissions):
➢
➢
➢
➢

Read - This privilege allows only reading certain files on the server.
Write - gives the right to write to files located on the server.
Execute - allows execution of files located on the server.
Also, Apache separates users at different levels.
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➢ User - enables the granting of privileges to certain users separately.
➢ Group - gives certain privileges to a group of users.
➢ The world - gives certain privileges to the public.
The combination of privileges to certain user levels allows a large number of precise
settings.However, attackers have two primary goals: getting access to all of the rights (root)
or taking control of an account that has as many privileges on the server.
The solution to this would be to create an account for each office where that account is
given minimal space and privileges to perform that task
This provides two benefits because if an attacker to take control of an account then:
✓ The attacker would have access only to a limited server space with limited rights
✓ All his actions will be registered under the username and are very easy to identify
Apache Slapper Worm

This type of attack is known as "worm" is the most dangerous violation of security for an
Apache server and works on all operating systems Linux with Intel architecture. Use a bug in
OpenSSL subsystem to enter in a system that operates with Apache HTTP. He infects other
systems and transfer the information from the computer initiating the launch DDoS attacks.
Apache is the most used servers in the world with about 65% of all global market and thus
the technology is also on target to attack. It not infrequently happens to discover a defect,
greatly missed by cenuesve the information and wait a long time to come patch known as
"patching".
Imprisonment of Apache

One additional security components that helps a lot in real life for the protection of
information in case of infection with "Slapper Worm" and the Apache DDoS is imprisoned.
This term has the same meaning as human imprisoned or putting the animal in a cage.
Folders, files and user privileges given to certain isolated within a certain area of Apache, in
case of penetration within a cell isolates "malware code" or user and disables the release or
transfer of information outside of that cell. This is known as "jailing" or and "chrooting".
Apache has a user called "root". The user can enter and exit the cell, but not other users.
Therefore, it is very important that the user root not included in confinement.
Imprisonment server module is done through mod_chroot.
Layers of security

HTTP protocol is dedicated protocol for transmitting information over the Internet.
Even before this protocol had other dedicated protocols for transmission of information and
all had the same goal since the beginning: to provide security in the transmission of
information.
To this day it has been achieved quite well, but there are rare cases where there has been
significant failures.
That's because that HTTP is dependent on the human factor and this protocol
provides the means to ensure the transmission of information, is the man to know it in
depth, to make wise solutions and implement them in practice.
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Not every web site needs to be ensured to the maximum. It is important to note that
the views about the information is highly influenced by the media industry, especially which
of movies and customers expect a computer expert to do similar actions with film scenes.643
Charge extra for security experts and technology, how i reinforced security since the first
steps, because it is always difficult to obtain information as to be compromised.
Large firms, servers and websites use to access not only to customers but also use for their
daily work to accomplish their tasks.
These companies use their servers to provide Internet services (such as external
network) as well use the same servers in the Intranet (internal network).
Therefore, the websites of these companies use the networks of the computer within the
company that are accessed workers with the right of all kinds and through which pass
information also the most varied, ranging from such information at all relevant to
information too sensitive.
These servers, these websites and these networks become targets of attacks of all
kinds. To reinforce security to the maximum extent used technology as SSL, TLS or OpenSSL.
These technologies, in fact everything have based on different areas of mathematics.
Explaining the fields of mathematics applied in these technologies is beyond the scope of
The topic of the diploma and therefore will be treated topics on how to implement these
technologies in practice to provide better protection of information.
However, these technologies also have a darker side. They charge tact network and
require high processing by the processor and whether the firm's clients are located in
regions with poor Internet connection or where old computers are used, these technologies
are the worst to the best that can be It happens because worth waiting a little longer and
not stolen bank accounts or personal data (protection of "identity theft").
Cryptography

Cryptography is the science of mathematics which aim is protect information during
transmission. This science develops algorithms that take time to break down. Here lies all
the power of cryptography: time. These algorithms can be broken down, but people were
unbuttoned to receive millions of years while computers thousands of years.
There are four basic concepts of cryptography:
✓ Symmetric encryption
✓ Asymmetric encryption
✓ One-way encryption
✓ Digital Certificates
In combination with these four concepts, information reached the recipient to decrypt the
information in less time.
This can be achieved through digital certificates and keys, both public and private, which
contain information on how it is encrypted and decrypted instructions to, and have a short
period of time and then are invalid. This is the method by which technology SSL provides
information during transmission, while computer infringer of the information the needed
time extremely long to decrypt the information, computer makers are needed only a few

643

“Apache: the Definitive Guide, 3rd Edition” – Ben Laurie, Peter Laurie/page 57
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seconds based on the guidelines in the private key and transmitting completed by not giving
the infringer time to complete decryption.
Cryptography is mostly used by government institutions such as the police, the
military, law enforcement agencies, intelligence agencies and also by criminals.
Cryptography in countries where the rule of law is regulated by law and used by non-state
entities is limited by law.
Attacks

Information security is based on two points: the first is knowledge or awareness
raising about possible attacks, and application of knowledge in practice showing high
alertness. This rarely happens, especially to those users who do not have the technical skills
to create breakers information advantage because technology without connecting
knowledge and vigilance of the human factor is difficult to achieve the desired results.
Although security layers of SSL and TLS provide a high level of security, they can still be
compromised.
One of the attacks that can be taken against these two layers is called MITM (ManIn-The-Middle-Attack). MITM has my personification essentially, that means that one party
thinks is communicating with the other side but in fact it is communicating with the striker
who my personificationif it was the other party. The main condition to be successful MITM
attacker has to be on the same physical network as the victim.
MITM attack initiated by sniffs technique. When the victim's browser to send
domain IP address is then returned to the attacker hijacks the request and returns a false IP
posing as the server, but in fact the victim's browser gives attackers IP address.
However, because the SSL certificate must contain the public key and this makes it difficult
for attackers. For this reason, the attacker needs to take some other steps to end all attacks
successfully. Attackers must use self-signed certificate
Issued to any other web site and the browser will inform the victim that the
certificate is not trusted, and asks if he wants to continue. Most of the victims confirm that
they want to continue. The next step forward must be taken is to persuade the victim to
accept the root certificate to the attackers. If the victim accepts this, then the attacker can
sign certificates for any Web on Internet and browser of the victim to accept as credible
certificate without any alarm. The best defense against these steps is restarted the
computer using the operating system CD. However, if the attacker had used "social
engineering" (“social engineering" - a non-technical method of attack) to the original root
certificate issued by an employee in CA then it would be too harmful. Fortunately, there is
never such a thing happened.
These attacks can be avoided by activating the authentication server and the client
and this would force the striker to fail from the stage of "handshake" because the attacker
could not verify yourself for granted. MITM is not because of the deficiencies of SSL and TLS
but due to the shortcomings of DNS, a problem that can be remedied through an add-on
which is called "DNS Security".
Securing Apache with SSL

The layers of the above mentioned security (SSL and TLSv3 who also called SSL) can
be implemented in Apache server to make it safer.
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Based in which the operating system used Apache, the details differ, therefore below will
clarify the general steps to be followed to implement SSL on Apache server.
To integrate SSL into Apache mod_ssl module activation needed in the Apache
configuration file httpd.conf key. If this module is not found in the main configuration file
then it should be installed.
The next step is the configuration of a private key and a certificate. The private key is
protected by a password which is called "passphrase" and the password is required
whenever the server started with or re-configured.
Making a request made through the certificate CSR (Certificate Signing Request). This
electronic document containing the request addressed to the certification authority (CA) to
sign the certificate and public key entity features and information seekers to the requesting
entity are included in the certificate. Also, the private key is generated by Apache incoming
information CA. It takes several days until realized after CA should verify all information
provided by the requesting entity.
In case the certificate is self-signed then CSR requirements used to sign the
certificate.
When the certificate is issued by a trusted CA then alerts the browser does nothing,
whereas when it is self-signed certificate only once browser alerts that the certificate is not
from a trusted CA.
In addition to sensitive information, the server can also be found information which
are not sensitive and is not necessary that the security layer SSL. Because the SSL can cause
load on the server then SSL should be used only for the transmission of sensitive
information. Insensitive information should be stored in a virtual location which is
established by Directive server <VirtualHost> in httpd.conf file and thus separate from
important international information.
However, it also threatens the separation of the protected area with SSL. A
technique called "eavesdropping" (listening in secret - tapping) used to steal "cookie" that
contains the identification number of the session and with this "cookie" to get access to SSLprotected area. The best defense against this shortcoming is to create exclusive two
separate sessions, one for the information session are not subject to protection with SSL
and another session for sensitive information.
Security conditions

First clarified broader goals of the username and password in the system.
The first is that some people are allowed to see that information for which they are
authorized, while others are kept away and the next goal is to see who has done what and
when made. Consequently are necessary four terms:
➢ Identification - a process in which the user submits his identity
➢ Authentication - is a process during which presented verified user has the right to
access the system
➢ Authorization - which sets out the process to verify that the authenticated user
which has the right resources be accessed
➢ Accountability - is the ability to see who has accessed which source and has made
changes during the approach and what changes it has made and when.
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All these terms appear as a single step in their execution, but they are stages through which
passed the order. To meet these terms must be met by the user conditions which are known
as "safety factors":
Safety first condition is that the user must submit something you know, through this
indicates that the user has knowledge of secret information as a password,
passphrase (passphrase) or PIN (Personal Information Number)
The second condition is that the user security must present possession of a control
element which is the personal approach that includes smart cards (SMARDE card or
bank card) or "token".
The third condition is that the user security must be able to show who he is and they
included elements of biometric access control including user personal unique
properties as fingerprints, voice or even the color of the retina of the eye.644
Some systems use a safety factor for access to and these usually are systems with low
security level. Other systems use two safety factors as possession of an item
Personal for access control and possession of a secret information in the case of bank
accounts when the user to withdraw money from a cash machine (ATM) must submit that is
the owner of the bank card and PIN din secret information. These systems are called both
factors contributed systems.
However, everything depends on the level of accountability that the system requires.
If conditions are more stringent accountability can then be three factors system combining
elements of biometric access control with two other elements of material possession
personal and secret information. When a system keeps highly sensitive information then it
requires that the conditions of accountability are very high and each organization can
develop individual security conditions, such as time and place of access.
This is because that information can flow and in such case nobody takes the blame
and in these cases they are good for controlling the flow of work which cannot be done
without the basic elements of security and therefore culprit can it found without making any
single question anyone but only analyzing census approaches.
What is behind the attack?

Until now they clarified many attack methods and measures to be taken to prevent
those attacks. But what to do when faced with a situation where the attack already
happened?
The first step that must be done is to gather network statistics which is done through
network management system NMS (Network Management System). Each computer
network has the capabilities, limits and rules on which operates and this system makes it
possible to collect statistics if the capacities and limits are exceeded and if those rules are
broken, when and by whom, information that is valuable to find the essence of the problem
for which subsequently taken measures to adjust.
The second step to be taken is validation of integrity who monitors the files on the
server and the server administrator alerts if noticed any changes in files that would threaten
the integrity of the information in those files. These programs are called "software for
detecting interference in host '(host intrusion detection software) and used to find the
hidden attackers.
644

“Apache Cookbook, 2nd Edition” – Ken Coar, Rich Bowen/page 89
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Other steps previously mentioned processes such as calculation and recording of
events and errors as well as their detailed analysis.
Besides care that is necessary to show in server and applications, an element which also has
an urgent need for care are also computer networks.
Conclusion
Detection of interference in web application is a vast field with an endless list of
instructions. Web programmers and managers of knowledge despite their applications are
forced to bypass the rules of technology to be subjected to the rules of the economy.
Skilled programmers are forced to program web applications with poor quality of the
security because the requirements of firms mainly focus on the application functionality to
meet the needs of business and in the shortest time. Also, administrator’s applications are
faced with the needs of firms to work without tools or with an insufficient number of tools
for the security of the application is scheduled to be poor by integrating shortage of tools
and thus making it difficult work administrators maximum.
Programmers have found ways for this to be economically advantageous for them
and there are few companies that have changed the rules of the economy to respond to the
infinite selfishness firms. An application programmed with high quality in terms of functions
in terms of security requires more time and more money, but that app reaches return on
investment - ROI (Return of Investment) and profit in the long run because that app used to
long time because there are fewer problems, needed staff smallest administrators who paid
cheaper if you work directly for the company and also offer customers functionality, good
experience (user friendly), credibility (reliability) and speed as well as design satisfactory.
While in case urgent programmed applications they seem cheaper and appear to be more
expensive. This is because programmers have established businesses that offer
management services firms, consulting and training, and for these services out large sums of
money for services rather simple.
Programmers hold information for applications that are programmed, they know the
security flaws and how those flaws to improve, wait until firms face attacks those flaws
exposed and managers as to be helpless in the face of these attacks because there has the
vessels scheduled to face the attacks.
The firm is forced to seek help from outside firms for administration application
programming which actually send programmers to program the vessels which had been
planned from the beginning and receive money almost as 6-month salary of an
administrator for a fortnight.
Finally it is worth noting that the impact of content management systems - CMS
(Content Management System) servers and WWW, flaws and their strengths.
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Abstrakti
Investimet përfaqesojnë të mira material të cilat shfrytezohen për zhvillimin e lëmenjeve
ekonomik dhe joekonomk, pra Investimet paraqesin bazë apo ofrojnë mundësi të mirë për zhvillimin
ekonomik të një vendi. Investimet si faktorë material zënë vend të konsiderueshëm në sigurimin e
riprodhimit të zgjëruar, përkatësisht në procesin e prodhimit shërbejnë për rritjen e mjetëve
prodhuese, të të mirave materiale të konsumit afatgjatë dhe rezervave. Investimet janë pjesë e
produktit shoqëror apo e të ardhurave kombëtare, të cilat mbetën pas plotësimit të konsumit
individual apo shoqëror (shtetëror) dhe e cila është përdorur apo do të përdoret për zhvillimin
ekonomik apo shoqëror të vendit. Investimet shërbejnë për rikonstruimin, modernizimin apo
zgjërimin e kapaciteteve ekzistuese dhe për ngritjen e kapaciteteve të reja.
Kosova si një shtet I ri dhe I cili ka kaluar fazën e tranzisionit edhe përkundër barrierave të
ndryshme, investimet kanë ndikuar në zhvillimin ekonomik dhe në një masë edhe në mirëqenjën
sociale. Duke u bazuar në statistika, në Kosovë dominojnë Bizneset e vogla dhe të mesme – pra ato
paraqesin numrin me të madhë të ndërmarrjeve në Kosovë, andaj Qeveria e Kosovës duhët të
fokusohet më shumë në këto biznese duke I krijuar klimë apo ambient pozitiv të të berit biznes.
Bizneset e vogla dhe të mesme janë gjeneratori me I madhë I të ardhurave në vend dhe ato janë
shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik, andaj shteti në ketë rast Qeveria e Kosovës duhët të krijoj
parakushte për një mjedis të qëndrueshëm politik, ekonomik, ligjor me një qeverisje të mirë me
transparencë.
Fjalët kyçe: Investimet, zhvillimi ekonomik, bizneset e vogla dhe të mesme

Roli dhe rëndësia e investimeve
Procesi I vazhdueshëm I globalizimit ka rezultuar me ndryshimin e qëndrimit të shumë
shteteve mbi investimet. Shtetet në zhvillim tanime keto investime nuk I shohin me dyshim por
përkundrazi në ekonomitë e tyre bejnë përpjekje të krijojnë kushte sa me të volitshme të punësimit
të cilat kushte do te jenë atraktive dhe do të ndikojnë për investitor. Prandaj, roli I qeverive të
shteteve dhe strategjitë e ndryshme mbi tërheqjen investimeve janë të një rëndesie të veqantë.
investimet e kompanive transnacionale do të njihen si një ndër kanalet themelore që shtetet në
zhvillim do të kenë qasje në teknologjinë më moderne që integrimi I tyre do të ketë rol të
jashtëzakonshëm në rritjen ekonomike dhe në anën tjetër do të shfaqet lufta e konkurencës për
tërheqjen e sa më shumë investitorëve. Megjithatë, përpos efekteve shumë pozitive që këto
kompani tansnacionale mund të kenë në vendet e pranimit, duhet të vlerësohen edhe shpenzimet
potenciale shoqërore të cilat mund të shfaqen me këtë rast. Investimet nuk paraqesin zgjidhjen e të
gjitha problemeve dhe ndikimi I tyre pozitiv varet shumë herë nga kushtet që mbretërojnë në vendin
mikëpritës. Tanimë, veq është vërejtur se si qendrimi ndaj investimi kanë ndryshuar shumë në këto
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vitet e fundit. Rritja e globalizimit dhe liberalizimi ka shkaktuar nevojën për arritje të reja, më aktive
dhe më produktive, gjegjësisht , paraqitet nevoja për prodhimin e të mirave materiale dhe
shërbimeve të afta për tu përballur me konkurencën e tregut. Shumica e shteteve sot, investimet I
konsiderojn si kanal shumë I rëndësishëm për aktivizimin e potencialeve të veta të domosdoshme
për zhvillim.
Arsyet për investimekanq qenë objekt shqyrtimi të një numei të madh autorësh. Në
shumicën e konkluzioneve thuhet që prodhimi ndërkombëtarë është rezultat I procesit në të cilin
ndikojnë faktorët e pushtetit. Pikerisht është lokacioni gjegjësisht faktorët terheqës në disa
lokacione të caktuara, një ndër motivet më domëthenëse për investime. Disponimi I resurseve
natyrore, tregtia e gjerë, pozita gjeografike, gjendja ekonomike, ambienti politik dhe kulturor,
shpenzimet e transportit, etj. janë vetëm disa nga motivet e investitorit apo ofruesit e investimeve.
Në vazhdim ekziston një grumbull apo një përmbledhje motivesh të ofruesit e cila bazohet në
teorinë e optimizimit të kompanive multinacionale. Sipas kësaj teorie, motivi kryesor për
ndërmarrjen e investimeve është deshira kryesore e pronarit të një sektori të caktuar për
maksimalizimin e vlerës së tij , gjegjesisht përfitimmi sa më I madhë me rrezik sa më të vogël. Sipas
kësaj pikëpamje investimet janë të menduara nëse fitimet e pritura nga këto investime janë më të
mëdha se sa ato investimeve të brendshme të shtetit.
Globalizimi dhe regjionalizimi I ekonomisë ndërkombëtare ka berë që investimet e huaja të
jenë më interesante dhe me të rëndesishme për shtetin. Fakti se gjithnjë e më shumë shtete I
nënshtrohen investimeve të huaja akoma është një arsyeje e rëndesishme pse gjithnje shumë me
shumë shtete kyqen në absorbimin e investimeve nga rrjedh edhe konkurenca gjithnje e më e
madhe në mes tyre si dhe lufta për investime të tilla.
Bartësit e investimeve të huaja në shumicën e rasteve janë kompanitë multinacionale.
Kompanitë multinacionale mund te sjellin efikasitet me të lartë në punësim në disa shtete,
teknnologji të re, punëtorë të shkolluar të cilët më vonë mund të punësohen edhe në ndermarrje
vendore, shkatërrojn moonopolet në vend dhe stimulojnë konkurencë në mes të ndërmarrjeve
vendore duke rrittur aftësit menaxhuese të atyre ndërmarrjeve.
Për investime sot konkurojnë në mes veti edhe regjionet e zhvilluara dhe ato të pa zhvilluara
gjegjësisht shtetet. Kjo konkurencë në shumicën e rasteve determinon natyren e investimeve dhe
mund të ketë efekte pozitive dhe negative në mirëqenien e vendit dhe atë ndërkombetare.
Menyrat kryesore të cilat shtetet I përdorin për ti tërhequr investitoret e huaj janë:
a) Zvogëlimi I pagesave për investime të huaja;
b) Trajnimi I investitorëve të huaj;
c) Sigurimi I investitorëve të huaj;
d) Promovimi apo avancimi.
Kosova u ofron trajtim të barabartë investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre në Kosovë,
gjithashtu iu ofron investitorëve të huaj dhe investimeve dhe investimemeve te tyre mbrojtje dhe
siguri te vazhdueshme. Kosova nuk do të pengojë me anë të veprimeve ose mosveprimeve të
paarsyeshme ose diskriminuese, veprimtarinë, menaxhimin, mirëmbajtjen, shfrytëzimin ose largimin
e një shoqërie investuese në Kosovë ose ndonje investimi nga investitoret e huaj në Kosovë.
Struktura e masave të perdorura mbi investimet e huaja duhet ta përcjell strategjinë e
zhvillimit ekonomik të disa shteteve. Ambienti stabil makroekonomik I punës mund të krijohet
përmes politikes adekuate ekonomike. Është e rëndësishme që masat e ndërvarura duhet të
percillnin politikën ekonomike pra me qellim që të jenë në rrafsh të njejtë apo në vijë të njejtë me
qellimet e politikës ekonomike. Nëse konkurenca ka si rrjedhojë që shtetet duhet të rrisin kualitetin
për derdhjen e investimeve të huaja, atëhere janë efekte pozitive të vendit. Megjithatë, konkurenca
mund të ketë si pasojë që shtetet e shfrytëzojnë instrumente joefikase apo ofrojnë masa të cilat janë
me të mëdha se sa dobia që mund të sjellë projekti investues për vendin.
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Mund të konstatohet se ekzistojnë përparësi të dukshme nga investimet e huaja por po
ashtu në literaturë ekzistojnë edhe deshmi që derdhja e investimeve të huaja nuk shkakton në
mënyrë automatike efekte pozitive. Mundësit dhe motivet e ndermarrjev e lokale që të absorbojnë
njohuritë e jashtme dhe përvojat, caktojnë se këto derdhje të investimeve a do të jenë të
realizueshme apo jo. Bllom Strom dhe Kokko mbështetën në të dhënën se lehtësimet për investimet
të cilat fokusohen eksluzivisht në ndërmarrjet e jashtme, nuk përfaqësojnë në menyrë efikase për
ngritjen e mirëqenjës nacionale nga se arsyet kryesore të lehtësimeve në investime - derdhja e
teknologjisë së jashtme dhe kapitalit tjetër në industrinë lokale nuk do të shkaktohën pasoja në
mënyrë automatike nga këto investime.
Georg ka hulumtuar në mënyrë empirike ndikimin e shpenzimeve të dala me rastin e
investimeve në SHBA dhe 33 shtete tjera. Rezultatet e tij tregojnë se ndoshta nuk është e tepërt të
sigurohen lehtësime për investime nëse shteti dëshiron ti tërheq ato investime posaqerisht në
industri. Po ashtu është shumë më rendësi që niveli I shpenzimeve të jenë atraktiv për kompanitë
multinacionale. Në analizen e konkurencës mes shteteve që lidhen me terheqjen e investimeve të
huaja është më rendësi të merret parasysh edhe trendi gjithnje me prezent I integrimeveregjionale.
Me rritjen e numrit të marrëveshjeve të integrimeve regjionale, vjen deri të rritja e investimeve të
huaja në pjesë të ndryshme të botës. Këto investime janë burim kryesor I financimit të tregjeve në
zhvillim.

Rëndesia e investimeve në zhvillimin ekonomik
Pikëpamja se investimet janë pozitive për zhvillim bazohet në idenë se investimet mund të
gjenërojnë efekte pozitive në zhvillimin ekonomik përmes kanaleve të ndryshme. Nëse ndërmarrja e
huaj në aspektin e teknologjisë është me e përdorur se sa shumica e ndërmarrjeve vendore
ndërmjetesimi I teknikave, inxhinereve dhe menaxhëreve të jashtëm në ndërmarrjet vendore mund
të rezultojë me bartjen e njohurive nëse ndërmarrjet e jashtme aftësojn punëtorë që në një të
ardhme mund të jenë punëtorë të ndërmarrjeve vendore.

Rëndesia e bizneseve të vogla dhe të mesme për investitoret
Zhvillimi I bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë së bashku me ristrukturimin dhe
procesin e privatizimit të ekonomisë, është vlerësuar prej kohësh si një ndër parakushtët për
realizimin e qellimeve strategjike për zhvilliminekonomik të vendit. Bizneset e vogla dhe të mesme
në Kosovë janë krijuesit me të mëdhenj të Bruto Produktit të Brendshëm dhe në të njejtën kohë
punësojnë mjë pjesë të madhe të fuqisë sonë punëtore. Bizneset e vogla dhe të mesme në BE janë
gjenerator të produkteve dhe teknologjive të reja. Ato janë burime për ide të reja dhe për strategji të
përparuara të menaxhimit. Të punësuarit në këto ndërmarrje, duke pasur parasysh për pjesëmarrje
në vendimmarrje, motivim të duhur dhe duke punuar në nje ambient pa mikromenaxhment krijojnë
shumë më shumë inovacione sesa të punësuarit në kompani të mëdha. Shumica e këtyre bizneseve
janë nën kontraktues të kompanive të mëdha, qka ju mundëson që të jenë me konkurent në treg.
Për bizneset kosovare integrimet kërkojnë të veshtrohen nga afër zhvillimet në tregjet
ndërkombetare qoftë përmes pjesëmarrjës nëper panaire, seminare, përmes thellimit të
bashkëpunimit në sektor të veqantë me organizata të specializuara për marrëdhenie ekonomike
ndërkombëtare si dhe gjetja e mundësive për të penetruar në ato organizata. Po ashtu, ndër
përparësit kryesore për bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë do të ishte edhe krijimi I
kontakteve të aferta me konsumatorët, duke pasur parasysh tregun e vogël dhe kulturën e saj për
biznes. Vështirësitë që kanë prodhimet kosovare për të depërtuar në tregun e Kosovës, tregon më se
miri nëvojën e domosdoshme që kanë këto biznese për reforma në menaxhimin e marketingut dhe
për një sistem me të decentralizuar të vendimmarrjës. Ato kanë nëvojë për një shtrirje më të madhe
regjionale, e këtë duhet ta përcjell edhe ngritja e nivelit të edukimit përmes trajnimeve të ndryshme.
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Qfarë duhët të ndermirret - se pari bizneset e vogla dhe të mesme të Kosovës duhët të organizohen
dhe tu hyjnë reformave strukturore, duke krijuar kështu parakushte të domosdoshme për
bashkëpunim me partnerë afaristë nga vendët e tjera të rajonit dhe me gjerë. Se dyti bizneset e tilla
duhët të zgjerojnë rrjetin e furnitorëve. Se treti, bizneset e vogla dhe të mesme duhet të krijojnë
lidhje me institucionet edukative-fakultetet dhe shkollat profesionale, me qellim edukimi për biznes
dhe trajnime shtesë jashtë vendit.
Së fundi, bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë, me qëllim përmirësimin e ambientit për biznes
dhe rritjen e besimit në biznesin vendor duhet që përmes organizmave të ndryshme, duke përdorur
edhe aktivitetin e organizatave jofitimprurese të bashkëpunojnë ngushtë më Qeverinë e Kosovës në
përmirësimin e infrastrukturës, krijimin e lehtësirave tatimore për bizneset e reja, sigurimin e
investimeve të huaja dhe zhdukjen e barrierave për zhvillimin e tregjeve të kapitalit dhe të sektorëve
të tjerë financiarë.

Përfundimi
Përfundimisht, krijuesit e politikave ekonomike sfidohen me nëvojën e nxitjes së
investimeve të reja. Prandaj, krijimi I një ambienti atraktivpër investime dhe po ashtu krijimi
I një ambienti institucional të përshtatshëm për tërheqjën e investimeve të jashtme
imponohet si një nga prioritetet themelore të politikave ekonomike dhe reformave
ekonomike.
Pra duke pasur parasysh të gjitha këto arsye që u cekën në ketë punim, duhet të theksohet
fuqishëm se në Kosovë nevojitet një politikë aktive që do të promovonte mundësitë e
bashkëpunimit me investitor të jashtëm, rritjen e aftësisë konkuruese në tregun e
investimeve të jashtme direkte, rritjen e aftesisë absorbuese për investimet e përbashkëta
etj dhe e gjithë kjo me qellim të nxitjes sa më të shpejtë të zhvillimit ekonomik të
Republikës së Kosovës dhe ngritjës së mirëqenies sociale të qytetarëve të saj.
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PRIMENA MARKETING KONCEPCIJA U TURIZMU
APPLICATION OF MARKETING CONCEPTIONS IN TOURISM
Doc. dr Nedžad Azemović,
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, N.Sad

Apstrakt:
Složenost turističkog tržišta ogleda se u specifičnostima turističke ponude i turističke potražnje.
Specifičnost turističke ponude vidi se i u “specifičnom” turističkom proizvodu koji ne predstavlja
rezultat industrijske proizvodnje nego se nudi (paket proizvod) na turističkom tržištu sa ciljem da se
zadovolje potrebe turista. S druge strane pomenuta specifičnost turističke potražnje vidi se u odnosu
koji stvaraju turistički korisnici prema turističkom proizvodu. Reč je o tome da je zadovoljavanje
takvih potreba koje dolaze nakon zadovoljavanje osnovnih potreba mnogo specifičnije, na koje
adekvatno mora da odgovori turističko tržište. Zato je od neprocenjive vrednosti primena marketingkoncepcija u turizmu, jer se time sakuplja veliki broj marketing informacija iz oblasti turističkog
tržišta, kao i iz turističke privrede u celini sa ciljem da se donesu pravilne odluke.
Ključne reči: menadžment, marketing, turizam, turističko tržište
Abstract:
The complexity of the tourism market is reflected in the specific characteristics of a touristic offer
and demand. The specificity of the tourist offer can be seen in the "specific" tourism product that is
not the result of industrial production, but it can be offered (package) in the tourism market in order
to meet the needs of tourists. On the other hand the specific tourism demand which has been
mentioned can be seen in relation to the tourist users toward the tourism product. Word is that the
satisfaction of these needs that come after basic life needs is more specific, to which the tourist
market must adequately respond. Therefore, the application of marketing concepts in tourism is
invaluable because it collects a number of marketing information in the area of tourism market, as
well as the tourism industry as a whole, in order to make proper decisions.
Key words: management, marketing, tourism, tourist market

Uvod
Marketing u turizmu polazi od toga da je turista- kupac- potrošač, u središtu markentiške
orjentacije svih delatnosti koje čine sistem turizma. Dakle, polazna predpostavka
markentiške orjentacije je da je turističko tržište - tržište usluga i roba koje služi podmirenju
turističkih potreba. Zadatak marketinga u turizmu je da odgovori na pitanja šta se na
turističkom tržištu može prodati, kome, po kojoj količini, po kojim cenama, i kako. U
dosadašnjem periodu retki su radovi gde se marketingu prilazi kao neminovnom procesu
koji treba da se pojavi u turizmu, već ga autori posmatraju kao zaseban fenomen. Ne
pominju se subjekti turističke privrede kao samostalne organizacije koje organizuju
turističko tržište kako bi zadovoljili turističke potrebe. Turizam se javlja kao zbir poslovnih i
neposlovnih aktivnosti koje na turističkom tržištu treba da nađu potrošača čime se realizuje
turistički proizvod i usluge. Kao što je poznato u marketing koncepciji polazna i završna tačka
prilikom funkcionisanja je potrošač, pa se može zaključiti da je turizam široko i specifično
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polje gde se može izvršiti primena marketinga. Potrebno je još jednom istaći da se dosta
nerazumevanja u pogledu primene marketinga u turizmu mogu izbeći kada bi se do kraja
razjasnili pojmovi u turizmu kao, par excellence, potrošačke kategorije. Zato je najispravniji
onaj pristup koji pod zajedničkim pojmom turističkog marketinga podrazumeva marketing
aktivnosti pojedinih privrednih grana koje učestvuju u zadovoljavanju turističkih potreba
1. Nosioci marketinga u turizmu
Marketing koncepcija je svojom pojavom proizvela revoluciju u odnosu na potrošače koji su
od statičkih posmatrača u procesu proizvodnje (ne vodeći računa o tržišnim mogućnostima),
prešli u kreatore želja i potreba kupca, koji su iz pasivnih posmatrača prešli u osnovne
nosioce odlučivanja, izgleda, kvaliteta i dizajna proizvoda. Turističko tržište ima svoje
sopstvene zakonitosti gde marketing stručnjaci koji dolaze iz drugih oblasti moraju da se
doobrazuju kako bi dali adekvatan doprinos u ovoj oblasti. Budući da se u turističkoj privredi
prepliću razni vidovi delatnosti teško se mogu odvojiti, precizirati svi nosioci marketinga u
turizmu. Po nekim autorima nosioci marketinga u turizmu su svi nosioci turističke ponude,
koji sa svojim proizvodima i uslugama učestvuju na turističkom tržištu i u turističkoj
potrošnji, zadovoljavaju turističke potrebe, ali pritom osiguravaju i svoju egzistenciju
(odnosno ostvaruju dobit). U nastojanju da se daju određene identifikacije nosiocima
marketinga u turizmu polazi se od činjenice da se u turizmu javlja više nosilaca turističke
ponude, pa odatle zaključak da postoji više nosilaca marketinga u turizmu. Tako se dolazi do
podele marketinga u turizmu na tri osnovne grupe i to645:
1.Turističke organizacije kao individue,
2.Privredni subjekti i
3.Država i njene institucije.
Turističke organizacije kao nosioci marketinga u turizmu javljaju se sa svojom politikom, na
načine uvođenja celokupnog marketinga u turističkim delatnostima. Ove organizacije
moraju imati organizovanu svoju samostalnu marketing delatnost. Privredni subjekti trebalo
bi da u svojim aktivnostima organizuju takav marketing koji će biti u funkciji izvršavanja
turističkih usluga, budući da ne postoji materijalizovana proizvodnja koja treba da se nađe
na tržištu. Država kao “patronažni” organ celokupnog društveno-političkog života treba u
turističkoj oblasti da organizuje takav marketing koji će omogućiti ostvarenje ciljeva države u
toj oblasti kao i organizovano istraživanje spoljašnjeg turističkog potencijala.
2. Sakupljanje marketing informacija o marketing tržištu
Svi subjekti poslovanja turističkog kompleksa treba da donesu prave odluke zasnovane na
određenim informacijama. Pri donošenju odluka u radnoj organizaciji svaki donosilac odluka
(organ, pojedinac) treba da zna koje su informacije potrebne za donošenje pravih marketing
odluka. Odluka se ne može puno razlikovati od informacije. Ako je informacija dobra, onda
će i odluka biti dobra, i obrnuto. Koje su informacije potrebne prilikom donošenja odluka
645
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može se videti odmah nakon definisanja problema i postavljanja cilja. U marketing u turizmu
često zbog brzine donošenja odluka nije moguće sakupljanje i obrada novih informacija,
nego se odlučuje na osnovu do tada sakupljenih informacija. Ukoliko organizacija ima
adekvatne informacije onda odluka može biti racionalna, ukoliko nema onda treba dobro
razmisliti o posledicama neadekvatnih informacija. Bilo bi dobro, kada bi se prilikom
prikupljanja i obrade napravio jedan standardni način prikupljanja i obrade informacija čime
bi se skratilo vreme i dobila veća produktivnost, pritom ne smanjujući kvalitet informacija.
Sa sve većim značajem i složenošću problema marketing informacija, kao i sa razvojem
elektronskog sistema obrade podataka unapređen je proces informisanja, ali to neminovno
nalaže primenu naučnih metoda u prikupljanju marketing informacija. Naučni pristup
predstavlja jedan postupak koji se primenjuje sa ciljem da se što tačnije, obrade i
sistematizuju dobijeni podaci. Pri tome, sakupljanjem informacija za donošenje marketing
odluka može se organizovati i vršiti na više načina. U literaturi je poznato više metoda. Ipak,
sledeće metode mogu da obuhvate sve što je potrebno za prikupljanje informacija: istorijski
metod; metod ispitivanja; metod nadgledanja (posmatranja); eksperimentalni metod.
Istorijski metod- Ovaj metod se još naziva i metod direktnih podataka. On ima visok stepen
tačnosti informacija. Informacije koje se dobijaju primenom ovog metoda se odnose na
određen period u prošlom vremenu. Na osnovu informacija dobijenih ovim metodom mogu
da se donose i odluke kojima se vrši procena u budućnosti. Podaci prikupljeni ovim
metodom u najvećem broju slučajeva su dostupni svim korisnicima. Oni mogu da se prikupe
unutar privrednog subjekta putem: raznih sklopljenih dogovora, radnih naloga, faktura,
kartoteka, magacinske dokumentacije, raznih analiza, periodičnih i završnih računa i sl. Isto
tako, podaci se mogu prikupiti van preduzeća i to putem: statističkih zavoda, bankarskih
izveštaja, srednjoročnih i dugoročnih planova, privredne komore, raznih biltena koje izdaju
razne institucije, udruženja društava, ali i putem naučne literature i dr.
Metod ispitivanja- Smatra se da se ovaj metod danas najviše primenjuje za prikupljanje
podataka. On je najviše prisutan u visokorazvijenim industrijskim zemljama gde postoje
brojne specijalizovane institucije za prikupljanje podataka. Primena ovog metoda traži
stručan kadar i više materijalnih sredstava za njegovo sprovođenje. Suština ovog metoda se
sastoji u postavljanju pitanja i dobijanju odgovora na postavljena pitanja. U poslednje vreme
sve više se upotrebljava pitanje koje se odnosi na potrošače.
Ispitivanje se može sprovesti na nekoliko načina646:
- neposredno ispitivanje (intervju)
- korespodentno ispitivanje
- telefonsko ispitivanje
Razlika ispitivanja ova tri načina ogleda se u primeni tehničkih sredstava za prikupljanje
podataka.
Metod nadgledanja (posmatranja)- Suština ovog metoda prikupljanja podataka sastoji se u
posmatranju i beleženju određenih radnji potrebnih za pripremanje informacija koje će
poslužiti prilikom donošenja određenih odluka. Ovim metodom mogu da se posmatraju
određene pojave, kako u sadašnjosti, tako i u prošlosti. Podaci koji se dobijaju u
neposrednom posmatranju se sređuju, sistematizuju, uopštavaju, sa ciljem da se od tako
646
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dobijenih podataka pripremi određena informacija na osnovu koje će moći da se donese
zaključak o budućim dešavanjima. U Sjedinjenim Američkim Državama ovaj metod ima
veliku primenu, naročito u samoposlugama gde se u momentu same kupovine posmatra
kupac, najčešće direktno i beleži da li on kupuje proizvode koji su predmet posmatranja. Isto
tako, tipičan primer u metodi posmatranja je posmatranje ljudi na ulici sa ciljem da se vidi
kakve cipele nose. Metod nadgledanja u praksi kod nas, još uvek nema široku primenu, zbog
toga što su veliki troškovi posmatranja i nema mogućnosti da se izmere sve radnje. No, ne
treba zaboraviti i prednost ovog metoda jer se brzo dobijaju potrebni podaci. Oni su
objektivni, tačni i isključuje se subjektivni element. Prilikom korišćenja metoda nadgledanja
za prikupljanje podataka mogu se koristiti i mehanička sredstva kao što su: kamera, aparat,
audiometer, psihogalvanometar i dr.
Eksperimentalni metod - Sakupljanje podataka uz pomoć ovog metoda vrši se na isti način
kao i kod metoda nadgledanja. Osnovna razlika između eksperimentalnog metoda i metoda
za nadgledanje je u načinu izbora kontrolnih jedinica i kontrola prisutnosti ostalih faktora.
Kod eksperimentalnog metoda izbor eksperimenta vrši se slučajno pri čemu se mora
obezbediti takvo eksperimentalno stanje u kojem će biti eliminisani ostali faktori ili da se
njihov efekat meri posebno ukoliko se ne mogu eliminisati. Zbog toga je primena
eksperimentalnog metoda mnogo skuplja i komplikovanija. Problem primene ovog metoga
ogleda se i u tome što je sakupljanje potrebnih podataka jedan dinamičan proces i zahteva
brzo prilagođavanje tere
3. Procesi i tokovi marketing informisanja
Potreba informisanja je sve više prisutna u svakodnevnom životu, a problemi koji se javljaju
na planu prikupljana informacija nalažu da se naučno sagleda celokupni proces informisanja.
Primaoci informacija, u praksi su ostavljeni na milost i nemilost “adekvatnih informacija”. U
nekim preduzećima mogu se čuti sledeći komentari o informacijama647:
- previše pogrešnih informacija, tj.informacije od kojih većina nisu važne pri donošenju
odluka,
- previše tačnih informacija, ali bez određenih specifičnih činjenica koje su neophodne za
optimalne marketing odluke
- decentalizovane informacije, kojima se teško određuje njihovo mesto (mnogo su
razbacane),
- informacija je prekinuta, tj.nema je u celosti
- informacija dolazi kasnije, pa su pravovremene odluke nemoguće
- informacija nije proverena, itd.
Ovakve situacije i žalbe naterale su mnoge kompanije u SAD da preuzmu nove zahvate i
koncepcije u organizovanju upravljanja informacijama. Tako, na primer, kompanija Dupoint
organizuje centar za marketing informacije, što znači sakupljanje dosta informacija sa
određenih specifičnih tržišta o sopstvenoj poziciji, o konkurenciji koja je prisutna na tržištu,
o potrebnim sredstvima i dr., koje se čuvaju u računarima. Celokupni proces marketing
informacija može se posmatrati u tri toka (slika br.1) i to:
647
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1.Ulazni tok informacija (marketing obaveštavanje)
2.Unutrašnji tok informacija (interni marketing)
3.Izlazne informacije (marketing komuniciranje)
a
preduzeće

b

okolina

c

Slika br.1. Dvosmerni uticaj informacija na relaciji preduzeće - okolina
Izvor: Kreacija autora
Legenda:
a) ulazni tok informacija
b) unutrašnji tok informacija
c) izlazne informacije
Ulazni tok informacija, poznat kao marketing izveštavanje, obuhvata sve podatke, počev od
tajnih, pa preko statističkih podataka pa sve do raznih mišljenja kojih ima u poslovnom
prostoru preduzeća. Marketing izveštavanje se koristi za brze novonastale situacije na tržištu
gde preduzeće teži da dobije informacije poverljive prirode, kao i one koje se tretiraju kao
poslovna tajna.
Ideja o marketing izveštavanju dolazi iz vojske. Onaj što donosi odluku u ratu često je
udaljen od bojnog polja i u potpunosti je zavistan od drugostepenih informacija koje dobija
o borbi. Njemu su potrebni konstantni podaci o trenutnom stanju trupa, broju napada,
planovima neprijatelja i dr. U sličnoj situaciji je i rukovodilac marketinga. On se bori za teren
(tržište), sa saveznicima (kanali distribucije), protiv neprijatelja (konkurencije) za nagradu
(prodaju). Budući je udaljen od bojišta, njemu su potrebne stalne informacije o pozicijama i
efektima njegovih prodavaca (vojske) za otpor na koji nailaze, od aktivnosti konkurencije.
Drugi tok informacija obuhvata informacije unutar preduzeća, a sakupljaju ih one službe
koje su za to zadužene. Unutrašnji tok informacija je sastavljen od informacija koje idu
nadole, nagore i horizontalno. Tok nadole se sastoji od komunikacija među ljudima i to: od
visoko postavljenih kadrova na skali rukovođenja ka niže postavljenim. Informacije nagore
su suprotne prethodnim i kreću se od nižeg nivoa rukovođenja u preduzeću. Horizontalne
informacije se kreću u kolektivu između zaposlenih istog ranga.
Sistem informisanosti kod svih subjekata u unutrašnjem toku informacija je različit i može se
slikovito prikazati (slika br.2).

Direktor
Operativni
Izvršioci
Informacije

Slika br.2. Stepen informisanosti u unutrašnjem toku informacija
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Izvor: Kreacija autora
Može se zaključiti da od radnog mesta zavisi obim informacija. No, treba takođe istaći i
sledeće648:
- za rukovodioca su potrebne naučne informacije,
- što je veći nivo odlučivanja, češće su pisane informacije, a ređe usmene i
vizuelne,
- što je viši stepen odlučivanja, češće su vertikalne informacije, dok su horizontalne
više prisutne kod izvršilaca,
- isto tako, rukovodiocima je potrebno više sekundarnih informacija, a izvršiocima
primarnih informacija
Treći tok informacija predstavlja selekciju svega onoga što treba da izađe kao podatakinformacija van preduzeća, pritom vodeći dovoljno računa da takav izlaz informacija ne bude
na štetu matičnog preduzeća. Ovaj tok informacija je poznat i kao marketing komuniciranje
sa okolinom, i ono u suštini sadrži sve poruke koje preduzeće šalje potrošačima, javnosti,
institucijama i dr. sa ciljem da ih upozna sa svojom situacijom i namerama

Zaključak
Marketing predstavlja tržišnu koncepciju upravljanja i rukovođenja organizaciom koja
celokupnu poslovnu politiku orjentiše prema tržištu. Ona usmerava organizacije na tržište,
imajući u vidu da je polazna tačka delovanje svakog preduzeća potrošač i zadovoljenje
njegovih potreba. Pod marketingom u turizmu podrazumevaju se sve marketing aktivnosti
(analiziranje, organizovanje, planiranje i kontrola) koje su usmerene ka turističkom tržištu sa
ciljem da se zadovolje želje i potrebe turističkog potrošača a pritom da se ostvare rentabilni
rezultati poslovanja. S tim u vezi je i princip da svaku poslovnu odluku treba donositi kroz
primenu njenog odraza na tražnju, odnosno ponašanje potrošača. Marketinško istraživanje u
turizmu predstavlja plansko i sistemsko prikupljanje i analizu podataka kroz niz relevantnih
informacija, na osnovu kojih se donose određene odluke i kontroliše njihovo sprovođenje i
njihovi rezultati. Ovaj proces se sprovodi kroz niz analitičkih faza i analiza, koje se koriste
najviše u strategijskom menadžmentu, radi primene adekvatne strategije ponašanja a sve u
cilju zadovoljnog potrošača i poslovanja sa profitom (dobitom). Zato, sve funkcije u svakoj
organizaciji pa i u turističkoj, moraju biti orjentisane na taj način da su rezultati vidljivi kroz
realizaciju na tržištu. Drugim rečima pod uspešnom turističkom organizacijom,
podrazumevaćemo onu organizaciju koja zadovoljava potrebe potrošača traženim uslugama
a pri tome ostvaruje potrebnu dobit.
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Abstract
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike në Kosovë përfaqëson njërin
ndër proceset më të ndërlikuara të privatizimit në vendet post-komuniste, për vetë faktin se Kosova
ka specifika të dallueshme prej këtyre vendeve. Është e rëndësishme të theksohet se privatizimi në
vendet post-komuniste ka rrjedhur si domosdoshmëri nga dështimi i sistemit socialist mbi
argumentet shkencore se ndërmarrjet shtetërore/shoqërore nuk kanë qenë produktive, respektivisht
efiqente për të plotësuar kërkesat shoqërore.
Në këtë kontekst, privatizimi si koncept paraqet një proces ligjor të organizuar nga shteti
përmes të cilit prona shtetërore/shoqërore transformohet, respektivisht kalon në duart e pronarëve
privat me qëllim që kjo pronë të jetë shumë më produktive, efiqente dhe konkurruese për t’i
përmbushur nevojat e shoqërisë (shërbimet e domosdoshme, prodhimit, infrastrukturën, rritjen e
taksave për shtetin, cilësinë dhe sasinë e produkteve dhe shërbimeve etj).
Në procesin e transformimit ekonomik, që po pëson vendi ynë, privatizimi është konceptuar
jo vetëm si ndryshim pronësie, por si një alternativë e re që do të sigurojë funksionimin efektiv të
veprimeve të "lojtarëve të tregut" privatë apo shtetërorë, dhe të garantojë konkurrencë reale midis
tyre. Ky proces shoqërohet me një kompleks problemesh, ndryshimesh dhe interesash politike,
sociale, makro dhe mikroekonomike dhe ligjore.
Fjalë kyqe: privatizimi, zhvillimi ekonomik, pronësia, Kosova.

1. Hyrje
Privatizimi i ndërmarrjeve publike dhe shoqërore përbën një ndër shtyllat kryesore të
paradigmës ekonomike të rendit të sotëm neo‐liberal botëror. Prapa tij qëndron bindja ideologjike
liberale se ndërmarrjet private janë më efikase në ndarjen dhe menaxhimin e burimeve sepse u japin
përgjegjësi pronarëve të identifikueshëm dhe të orientuar drejtë profitit. Principi themelor me të
cilin kemi të bëjmë ndërlidhet me ideologjinë liberale ekonomike dhe është zhvilluar në mënyrë më
të detajuar nga teoritë mbi të drejtat e pronës. Këto të fundit flasin për rëndësinë e stimulimit për
fitim të shkaktuar nga prona si një ndër forcat themelore prapa efikasitetit të tregut dhe rritjes
ekonomike.
Liberalët mendojnë se interesi i personave privat për tu pasuruar sjell përfitime të gjëra për
shoqërinë meqë atyre u ofrohen shërbime dhe produkte më të mira në një treg konkurrues. Vlen të
theksohet se ky lloj mendimi sot përbën bazën ideologjike të shumicës së politikanëve dhe
ekonomistëve në shtetet e zhvilluara, por edhe në shtetet në zhvillim dhe ato që janë në tranzicion
nga forma të ndryshme të autoritarizmit.
Në këndvështrim historik, privatizimi si formë e politikës ekonomike në politikën moderne ka filluar
të eksperimentohet së pari në Gjermani në vitin 1957 kur Qeveria i shiti investuesve privat shumicën
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e pronësisë së saj mbi Volkswagenin. Gjatë viteve 1980 në Britani të Madhe, Azi Lindore dhe
Amerikë Latine pasoi një valë e privatizimeve të sektorëve kyç të ekonomisë si kompanitë e
telekomunikacionit, energjisë ose bankat në pronësi shtetërore.
Vala tjetër e madhe ndodhi kur shtetet e bllokut komunist i hapën tregjet e tyre dhe filluan reformat
strukturore të ekonomive të tyre. Një studim nga Poole në vitin 1996 sugjeronte se për një periudhë
10 vjeçare mes vitit 1984 dhe 1994 ndodhi një “kalim global i një shume prej 468 miliardë dollarë
asetesh nga sektori publik në sektorin privat”649. Ky proces vazhdon sot e kësaj dite në shumicën e
ekonomive në tranzicion dhe në zhvillim.
Diskutimi mbi këtë çështje përbën bazën e mospajtimeve mes partive politike në shumë
shtete. Diskutimet janë shumë prezente në debatin bashkëkohor mbi globalizimin, një proces i cili
shihet kryesisht si zgjerim i modelit neoliberal në nivel botëror. Tregtia e lirë dhe roli vazhdimisht më
i madh i biznesit në marrëdhëniet botërore janë duke bërë shtypje të madhe tek shtetet për t’i
adaptuar sistemet e tyre ekonomike në përputhje me principet e tregut të lirë, përfshirë këtu edhe
privatizimin e ndërmarrjeve publike dhe shoqërore.
Të majtët janë kritik ndaj kësaj hegjemonie dhe përmendin rastet kur transferimi i aseteve
ekonomike në duart e individëve privat dhe korporatave në demokracitë në tranzicion dhe në ato në
zhvillim ka çuar deri te padrejtësi në shoqëri, siç janë për shembull keqpërdorimi i fuqisë punëtore
dhe rritja e dallimit mes shtresave në rishpërndarjen e pasurisë.
Çfarëdo diskutimi mbi çështjen është në fakt shumë kontekstual për shkak të dallimeve të
thella në mënyrën se si privatizimet janë bërë në vende të ndryshme. Veç kësaj, efektet e privatizimit
në rritjen e ekonomike janë vështirë të matshme sepse procesi zakonisht shoqërohet me reforma të
tjera institucionale të cilat gjithashtu shkaktojnë rritje ekonomike.
Ekzistojnë studime të ndryshme të cilat e reflektojnë kompleksitetin e kësaj çështjeje. Një
studim krahasues i 35 shteteve nga Plane (1997) gjeti që privatizimi “ndikonte pozitivisht në rritjen e
Bruto Prodhimit Vendor (BPV) dhe se efekti i tij në rritje ishte më i madh për sektorin e prodhimit
sesa në sektorët e tjerë”650. Një studim tjetër i bërë nga hulumtues të FMN‐së në vitin 2000, i cili
përdorte 18 shtete si raste studimore, “e mbështeste fuqimisht hipotezën se privatizimi ishte i
ndërlidhur pozitivisht me rritjen reale të BPV‐së”651. Ky studim gjeti se privatizimi i 1% të BPV‐së
shoqërohej me një rritje prej 0.5% në periudhën e parë dhe 0.4% në periudhën e dytë”.
Megjithatë, një studim nga Cook dhe Uchida në vitin 2001 konstatonte se “nuk ka ndonjë
ndërlidhje të pjesshme dhe të fuqishme mes privatizimit dhe rritjes ekonomike, ndërsa privatizimi ka
kontribuar negativisht në rritjen ekonomike” 652 . Mospajtimet mes ekonomistëve ndërlidhen
kryesisht me metodologjinë e analizës, pra me faktorët që duhet të merren parasysh për ta studiuar
ndikimin e privatizimit.
Efekti i privatizimit në shpërndarjen e pasurisë dhe të ardhurave është gjithashtu i paqartë
dhe çështje e diskutimit të vazhdueshëm. Një studim nga Birdsall dhe Nellis (2003) sugjeronte se
“shumë programe të privatizimit e kanë keqësuar shpërndarjen e aseteve dhe të ardhurave, së paku
në afat të shkurtër”653. Por në këtë aspekt ka shumë dallime në mes të llojit të ekonomisë ku është
bërë privatizimi si dhe sektorit specifik që është privatizuar. Në anën tjetër, ai sugjeron se privatizimi
649
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i shërbimeve publike si energjia elektrike dhe telekomunikimet “ka rezultuar me qasje të rritur në
shërbime për të varfrit”.
2. Metodat e privatizimit
Metodat e privatizimit duhet të përcaktohen pas marrjes në konsideratë të objektivave
specifike të procesit të privatizimit, pengesat politike dhe institucionale me të cilat përballet qeveria
dhe strukturës së tregut në të cilin firmat do të veprojnë pas shitjes së tyre654.
Pavarësisht nga fakti se shumë vende në tranzicion në Evropë dhe Azinë Qendrore janë ballafaquar
më shumë ose më pak me të njëjtat probleme, lloji i privatizimit që ato kanë aplikuar është i
ndryshëm nga njëri vend në tjetrin. Në përgjithësi, metodat e privatizimit varet nga faktorët e
mëposhtëm655:
• Historia e pronësisë së aseteve;
• Pozicionet financiare dhe konkurruese të NSH-ve;
• Pikëpamjet ideologjike të qeverisë mbi tregun dhe rregullatorët;
• Struktura e kaluar, e tashme dhe e ardhme e rregullatorëve;
• Interesi i grupeve të ndryshme rreth pagesës nga fondet e privatizimit;
• Aftësia e qeverisë për tu paraqitur të besueshëm dhe për të fituar respektin e investitorëve
dhe të drejtave të tyre;
• Kërkesat e tregjeve financiare dhe korniza ekzistuese institucionale, dhe
• Përzgjedhja e investitorëve potencialë dhe gatishmëria e qeverisë për të lejuar pronësinë e
huaj.
Vendet në tranzicion duhet të zgjedhin me kujdes metodat ekzistuese dhe të krijonë metoda të
reja për privatizimin e aseteve për shkak të mungesës së kapitalit të krijuar vendor dhe për shkak të
numrit shumë të madh të aseteve që duhet të privatizohen. Metoda e parë që mund të aplikohet në
të tilla raste është privatizimi masiv përmes vaucherëve që shteti i emeton, ndërsa qytetarët janë të
lirë ti investojnë ku dëshirojnë. Kësaj kategorie u përkasin programet çeke, sllovake, ruse, ukrainase
dhe mongoleze656. Programet e privatizimit masiv nuk janë përgjigje për të gjitha vështirësitë e
tranzicionit deri tek ekonomia e tregut. Kjo metodë për fat të keq, nuk u sjell firmave atë që është
më e rëndësishme: kapitalin e freskët dhe menaxherët me përvojë. Përparësia është që kjo metodë
krijon ambient të ri, ku raportet në mes shtetit dhe firmave, si dhe raportet brenda vetë firmave u
afrohen atyre të ekonomive bashkëkohore.
Metoda tjetër është shitja graduale që besohet se sjell maksimalizim të të hyrave dhe rritje të
efiqiencës ekonomike.
Përgjigja në pyetjen pse ka rëndësi zgjedhja e metodave për privatizim shkon përtej ndikimit që
kanë këto metoda në qeverisjen korporative të firmave të privatizuara dhe në rezultatet e
ristrukturimit, sepse këto metoda kanë gjithashtu ndikim të rëndësishëm në situatën
makroekonomike, në financat publike, në zhvillimin e sektorit financiar, dhe që është më e
rëndësishme në stabilitetin politik dhe institucional.
Gjithashtu, angazhimet në procesin e privatizimit mund të ketë efekte më afatgjata në
shpërndarjen e pasurisë dhe avancimin e ligjeve dhe institucioneve politike657. Metodat e privatizimit
të aplikuara në vendet në tranzicion janë të ndryshme ku janë përdorur shitjet direkte, blerja e
aseteve nga menaxherët dhe skemat vaucher.
Në mesin e metodave të aplikuara të privatizimit, një prej dallimeve është nëse firmat janë
shitur (me para në dorë ose jo - rasti i Hungarisë) ose janë dhënë pa kompensim.
654
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Dallimi i dytë është nëse pasuritë janë transferuar tek blerësit e jashtëm, domethënë investitorët
vendas dhe të huaj, ose tek blerësit e brendshëm, zakonisht menaxherët dhe ndonjëherë edhe
punëtorët.
Dallimi i tretë është privatizimi i bërë nga lartë-poshtë, ku qeveria merr iniciativën për
privatizim dhe nga poshtë-lartë, ku iniciativa vjen nga investitorët e huaj apo drejtuesit e firmës.
Një politikë aktive e privatizimit është efikase për rritjen e sektorit privat në aspektin e përqindjes së
BPV-së. Vende si Rusia dhe Republika Çeke, të cilat kanë realizuar privatizim masiv, kanë pasur
rritjen më të lartë të sektorit privat në lidhje me BPV (Rusia nga 25 deri në 50 për qind ndërmjet
1992 dhe 1994 dhe Republikës Çeke prej 30 për qind në vitin 1992 në 65 për qind në 1994), ndërsa
vende si Sllovenia dhe Ukraina që nuk kanë pasur politika shumë aktive për privatizim kanë pasur
rritje të ngadaltë të sektorit privat658.
Disa metoda të privatizimit mund të gjenerojnë më shumë të ardhura qeverisë sesa
investitorëve. Të hyrat e mëdha nga privatizimi priren që të rrisin aftësinë e qeverisë për të
shpenzuar në infrastrukturë me një potencial në reagim pozitiv në produktivitet të përgjithshëm.
Metoda të ndryshme të privatizimit gjithashtu mund të kenë efekte të ndryshme në zhvillimin e
tregut të kapitalit.
3. Privatizimi masiv
Privatizimi masiv ndodh kur një pjesë e konsiderueshme e aseteve publike të ekonomisë
transferohet në një grup të madh të blerësve privatë në mënyrë që të arrihet shpërndarja e
pronësinë659. Në përgjithësi, kjo është bërë përmes shpërndarjes publike të aksioneve tek qytetarët,
ose pa kompensim ose për një pagesë minimale. Shpërndarja kryhet duke ju dhënë vauçer popullsisë
e cila pastaj mund ti shëndrroj në aksione në proceset e tenderimit. Zakonisht privatizimi preferohet
të bëhet duke sjellë investitorë të jashtëm në krahasim me investitorët e brendshëm sepse kështu
arrihet zëvendësimi i menaxherëve të paaftë edhe efikasitet më i lartë i punës.
Gjatë procesit të privatizimit masiv duhet të merret vendimi mbi fondin e privatizimit dhe
formën e përfshirjes së “investitorëve të jashtëm” dhe atyre të brendshëm në proces. Kjo politikë
është aplikuar në ekonomitë në tranzicion si Rusia, Republika Çeke dhe Sllovake, Lituania dhe
Polonia me disa variacione të vogla në secilin rast. Në Republikën Çeke, qëllimi i menaxherëve ka
qenë që të fillohet me ristrukturimin e ndërmarrjeve në mënyrë që të tërhiqen investitorët potencial
nga kompanitë më të mira dhe të cilat janë më të disponuara që të sjellin kapital të freskët. Së dyti,
edhe aksionerët e vegjël kishin mundësi që ti shisnin aksionet e tyre pas një viti, kështu problemi i
shpërndarjes së pronësisë së ndërmarrjeve u bë më i vogël.
Privatizimi masiv tek investitorët vendorë mund të sjell edhe më shumë menaxhim joefikas
dhe mungesë të kontrollit sesa privatizimi masiv tek investitorët e jashtëm. Të dy llojet e privatizimit
(tek të brendshmit dhe të jashtmit) kanë tendencë të bëjnë ristrukturim strategjik. Përveç kësaj,
investitorët e brendshëm nuk tentojnë të informohen për ambientin e jashtëm konkurrues dhe
procesin e ristrukturimit strategjik e bëjnë pa ndonjë vizion të qartë. Privatizimi masiv do të kishte
më shumë sukses në ristrukturim dhe më pak korrupsion, do të rritej fondi i privatizimit dhe tregjet e
kapitalit sikur të zbatohej strikt nga fillimi korniza ligjore mbi privatizimin660.
4. Shitja direkte

Roland Gerard: “Transition and Economics: Politics, Markets, and Firms”. Cambridge: MIT Press, p. 233
Lopez-Calva Luis Felipe: On Privatisation Methods. Development discussion Paper No. 665. Boston: Harvard
University, 1998, p.12.
660
Transition: the first ten years: analysis and lessons for Eastern Europe and former Soviet Union, 2002, p.78.
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Shitja e drejtpërdrejtë tek një investitor strategjik është transferimi i pronësisë dhe kontrollit
tek investitorët privat të cilëve ekspertiza duhet të garantojë ecurinë e suksesshme të firmës në një
mjedis konkurrues. Të metat kryesore të kësaj metode janë mungesa e konkurrencës - një numër i
vogël i investitorëve ofertojnë për kompaninë dhe pasiguria në lidhje me vlerën reale të aseteve.
Zbatimi i kësaj metode nuk kontribuon në zhvillimin e tregut financiar, as nuk u jep mundësi për
kyqje në proces investitorët e vegjël.
Megjithatë, përparësia e kësaj forme të privatizimit është se i lejon qeverisë ti shes
ndërmarrjet e vogla kur oferta publike për blerjen e aksioneve në treg nuk do të jetë me kosto
efektive. Përveç kësaj, përparësi tjetër është se mund të mblidhen të hyra më të larta, veçanërisht
tek vendet me të hyra të vogla.
Transferimi i pronësisë mund të bëhet ose nëpërmjet ofertave konkurruese ose përmes një
marrëveshjeje të negociuar private. Një proces i hapur dhe konkurrues i tenderimit ka disa
avantazhe krahasuar me shitjen e aseteve përmes negociimit: ajo rrit pranueshmërinë politike;
maksimizon të ardhurat për qeverinë kur ky proces është i projektuar siç duhet, dhe, nga pikëpamja
teorike, kompania i ipet investuesit më efikas661.
Shitja direkte mund të kryhet në dy mënyra662:
• shitje direkte nëpërmjet ankandit/tenderit;
• shitje tek një blerës i paracaktuar.
Mënyra e dytë është më e përdorur në rajonin tonë e sidomos në Shqipëri. Objekte të privatizuara
me këtë metodë ishin kryesisht shtëpitë e banimit, dyqanet, restorantet, pjesë të ndërmarrjeve etj. (i
ashtuquajturi privatizimi i vogël).
4. Procesi i privatizimit në Evropën Juglindore
Procesi i privatizimit ishte një prej elementëve më të rëndësishëm të reformës ekonomike
në vendet e Europës Juglindore (EJL). Shumica e vendeve në rajon, duke dalë prej regjimeve ku
prona private nuk ishte qendra e biznesit, e kanë konsideruar privatizimin si një shtyllë të
përpjekjeve për të adoptuar një ekonomi të tregut gjatë 12 viteve të fundit663.
Përfitimet e ecjes drejt privatizimit dinamik janë të dokumentuara mirë në literaturën
ekonomike dhe nga përvoja e vendeve në zhvillim kudo në botë. Privatizimi besohet nga të gjithë se
nxit një përdorim më të mirë të ekonomive të shkallës masive dhe efektshmërisë në rritje. Për më
tepër, ai tërheq kapital të ri dhe një lloj të avancuar administrimi, të shoqëruar prej aftësive të
përshtatshme.
Në të njëjtën kohë, ai është në potencial një burim kryesor i të ardhurave qeveritare dhe një
mënyrë e mirë për të kanalizuar investime të drejtpërdrejta të huaja në rajon. Duke e parë sektorin
privat si motori kryesor për zhvillimin në të ardhmen të vendeve të EJL-së, privatizimi mund të
konsiderohet:
5. Një histori suksesi
Megjithëse në fazat e tij fillestare, privatizimi mund të ketë përkeqësuar gjendjen e
papunësisë -- duke shkaktuar pushime nga puna në masë prej sipërmarrjeve shtetërore me personel
të tepërt -- përfitime afat-gjata kanë qënë të konsiderueshme, me një nivel në rritje të pjesës së
sektorit privat në BPV, siç tregohet prej të dhënave të EBRD-së në tabelën e mëposhtme. Duke
krahasuar nivelet e pjesës së sektorit privat në BPV më 1995 dhe 2003, pesë vende në rajon duket të
jenë në ose mbi 60 përqind.
661
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Kroacia njoftoi planet në shkurt 2004 për të shitur pjesët e pakicës në 823 ndërmarrje
brenda një viti. Shteti gjithashtu njoftoi qëllimet e tij për të shkrirë organin e privatizimit brenda tre
muajve dhe për të transferuar të gjitha pasuritë shtetërore të mbetura në administratën qendrore.
Bosnjë-Hercegovina (BeH) dhe Serbia e Mali i Zi, të cilët hynë më vonë në procesin e privatizimit,
janë pothuajse në mes të tij. Ato janë duke ecur shpejt për të përfunduar privatizimin në shkallë të
vogël. Për shembull, të gjitha ndërmarrjet shtetërore në Serbi pritej të privatizoheshin deri në
qershor 2004; shumica tashmë janë shitur ose për to janë arritur marrëveshje me investitorë.
Në pothuajse të gjithë vendet, privatizimi i tokës -- atje ku u krye -- filloi i pari dhe përfundoi
i pari, i pasuar prej atij të shtëpive, dyqane të shitjes me pakicë dhe të shërbimeve të vogla. Kjo
mund të konsiderohet një fazë e suksesshme. Treguesi i reformës i EBRD-së, që varion nga 1 në 4,
vlerëson me nota të larta për privatizimin në shkallë të vogël: pothuajse të gjithë vendet morën
ndërmjet 4- dhe 4+. BeH dhe Serbia e Mali i Zi të dyja morën 3 sepse filluan më vonë664.
Metodat e privatizimit në vendet e EJL-së kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në përpjekjet
ndaj ristrukturimit më të mirë të ndërmarrjeve dhe rritjes së efikasitetit. Një shumëllojshmëri
metodash u përdoren prej vendeve në rajon. Shqipëria, Kroacia, Maqedonia dhe Rumania kanë
zgjedhur blerjen prej administratorëve/punonjësve si metoda kryesore, ndërsa BeH dhe Serbia e
Mali i Zi kryesisht kanë përdorur bonot. Shitjet e drejtpërdrejta kanë qënë metoda e preferuar në
Bullgari. Në Kosovë, problemet ende të pazgjidhura të krijimit të shtetit dhe reforma e zgjatur e
institucioneve e kanë bërë metodën e privatizimit të qirave 99-vjeçare zgjedhjen për sipërmarrjet në
pronësi shoqërore.
Pjesëmarrja e huaj është një tjetër tipar i rëndësishëm i privatizimit. Ka shumë histori
suksesesh këtu. Për shembull, ndërmarrja më e madhe farmaceutike e Kroacisë, Pliva, ia shiti filialin
e saj danez Pliva Pharma Nordic ndërmarrjes United Nordic Pharma, në pronësi të grupit islandez
Pharmaco.
Ndërkohë, një konsorcium që përbëhet prej ABN AMRO Capital, Citigroup Investments dhe
disa fonde të tjera private aksionesh kanë blerë një pjesë prej 40 përqind në Mobiltel, operatori më i
madh i telefonisë celulare në Bullgari, për një shumë rekord prej 1.2 miliard euro. Pjesa e mbetur e
shumicës është në pronësi të tre investitorëve privatë austriakë. Në shkurt 2004, Ndërmarrja
Bullgare e Telekomunikacioneve u shit ndaj Viva Ventures, një filial i fondit amerikan të aksioneve
Advent International. Gjithashtu ia vlen të përmendet blerja, nga kantina me qendër në Britani,
SABMiller, e një pjese kontrolluese prej 81.1 përqind në ndërmarrjen e kantinës rumune Aurora.
Ndërkohë, me shitjen e bankës më të madhe të Shqipërisë ndaj një blerësi austriak, Tirana ka
ndërmarrë një hap të rëndësishëm në përpjekjet e saj për të privatizuar sektorë strategjikë të
ekonomisë. Në dhjetor 2003, Banka e Kursimeve e Shqipërisë iu shit Raiffeisen Zentralbank
Osterreich AG për pothuajse 102 milionë euro.

6. Privatizimi me mundësi për përmirësim

Përveç forcimit të sektorit privat dhe nxitjes së zhvillimit ekonomik të vendeve nëpërmjet
rritjes së efektshmërisë, privatizimi përmirëson praktikat e qeverisjes. Në një mjedis ku ekonomia e
tregut është ende e re e jo plotësisht e efektshme dhe ku tregjet janë të sfumuar dhe larg prej
arritjes së ekuilibrit, përpjekjet e mëtejshme të privatizimit mund të përmirësojnë ndjenjën e
përgjegjësisë së qeverive dhe kontrollin publik të financave të qeverisë.
Me përjashtim të shërbimeve publike, pak ka mbetur në duart e shteteve në shumicën e
vendeve në rajon. Kjo forcon idenë se zhvillimi i mëtejshëm i ekonomive të EJL-së do të mbështetet
në zhvillimin e sektorit ekzistues privat dhe në biznneset e reja që do të krijohen. Zhvillimi i sektorit
privat varet në mënyrë të konsiderueshme nga mënyra sesi janë ristrukturuar njësitë e sapo664

EBRD, “Integration and regional cooperation”, Transition Report 2003, Londër, fq. 8.
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privatizuara, si dhe në përmirësimin e qeverisjes dhe institucioneve të tregut, forcimit të aftësisë
konkurruese dhe sjelljes së firmave në treg.
7. Me disa kufizime
Megjithëse përgjithësisht i suksesshëm, shpejtësia e privatizimit ka qënë e ndryshme në të
gjithë rajonin. Ndërsa shumica e këtyre vendeve ka arritur përparim të konsiderueshëm gjatë
dekadës së kaluar, të tjerë janë në fazat fillestare. Tabela e mëposhtme tregon se të ardhurat nga
privatizimi nga 2000 deri në 2003 janë pakësuar për Shqipërinë, BeH, Kroacinë dhe Maqedoninë, por
janë rritur në mënyrë të konsiderueshme për Serbinë e Malin e Zi që filluan me vonesë.
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Bashkëpunimi Ndërkombëtar i Policisë Gjyqësore
Dr.proc, Drejtues i Parë:
Nikoll RICA,
Policia e Shtetit, Drejtor i Burimeve Njerëzore, Tiranë
Mob. +355694134711, e-mail: nikoll_rica@yahoo.com

Abstrakt
Nëpërmjet kësaj teme synoj të përcillet tek lexuesi informacion mbi faktorët që kushtëzojnë
bashkëpunimin midis policive gjyqësore të vendeve të ndryshme, në luftën kundër veprimtarisë
kriminale. Kjo formë bashkëpunimi ka funksionuar ndër vite, duke përfshirë në vetvete një numër të
madh aktivitetesh të ndryshme policore si ndihmë reciproke ndaj njëra-tjetrës për parandalimin e
krimit.
Lëvizja e lirë e njerëzve nëpërmjet kufijve, nga njëri vend në tjetrin; mundësia e shmangies së
shpejtë dhe me mjete moderne të personave me precedentë penalë apo autorëve të veprave penale,
zbulimi dhe parandalimi i veprimeve që realizojnë pjesëtarët e organizatave kriminale të vendeve të
ndryshme në funksion të përmbushjes së qëllimit të tyre kriminal etj, do të trajtohen si faktorë
primarë që kushtëzojnë bashkëpunimin policor ndërkombëtarë.
Mundësia e zbulimit, kapjes, arrestimit dhe dokumentimit të veprimtarisë së pjesëtarëve të
organizatave kriminale do të trajtohet si një proces koordinues ndërmjet strukturave të policisë
gjyqësore të vendeve të ndryshme të rajonit, sipas një plani të përbashkët, i fokusuar kryesisht në
drejtimet si: krijimi i bankës së të dhënave për shkëmbimin e informacionit lidhur me autorët e
veprave penale; dhënien e asistencës teknike midis ekspertëve të policisë, të pajisjeve dhe të mjeteve
me teknologji të avancuar, veçanërisht për analizën e ADN-së, për zbulimin e mikrogjurmëve, të
dokumentave, të monedhave të falsifikuara, si dhe pajisje të tjera cilësore për realizimin e këqyrjes
dhe të kontrollit; zbulimin e vendndodhjes së autorëve të krimit, identifikimin e lidhjeve të afërta të
tyre, përcaktimin e shkallës së organizimit të grupeve apo rrjeteve kriminale, përdorimin e armëve
apo mjeteve të tjera; kapjen, arrestimin dhe ekstradimin e personave për të cilët është shpallur
kërkimi si dhe të sendeve me vlera kombëtare të vjedhura nga këto grupe kriminale.

Fjalë kyçe: Sovranitet kombëtar; bashkëpunim ndërkombëtar; lëvizje e lirë; analizë rrisku; koordinim;
rrjete kriminale; teknikë speciale hetimore.

Hyrje
1. Kuptimi dhe elementët përbërës të bashkëpunimit.
Bashkëpunimi ndërkombëtar i policisë gjyqësore është marrëdhënia që krijohet
ndërmjet strukturave ligjzbatuese për të realizuar përgjegjësitë dhe detyrat që u ngarkon
ligji organik dhe ai procedurial penal ketyre organeve për zbulimin, parandalimin,
dokumentimin dhe vënien para përgjegjësisë penale të personave që kanë kryer, janë duke
kryer ose përgatiten të kryejnë vepra penale.
Kjo marrëdhënie duhet të krijohet dhe funksionojë gjatë tërë fazave të procedimit
penal, deri në ekzekutimin dhe zbatimin e vendimit gjyqësor. Nuk ka ndonjë kufi ndarës të
bashkëpunimit ndërmjet fazave të procedimit penal, mjafton që ky bashkëpunim të
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funksionojë dhe t’i shërbejë realizimit me sukses të zbulimit dhe goditjes së veprimtarisë
kriminale.
Elementët kryesorë të bashkëpunimit janë:
Bashkëveprimi.
Bashkërendimi.
Koordinimi.
Gjatë veprimtarisë praktike, shpeshherë, këta elementë nuk dallohen nga njëri-tjetri,
pasi ata identifikohen me termin bashkëpunim. Megjithatë, në përmbajtje dhe në formën e
realizimit, secili prej këtyre elementëve ka individualitetin dhe të veçantat e tij. Konkretisht:
Bashkëveprimi është kryerja e një veprimi të përbashkët dhe në të njejtën kohë, nga dy
ose më shumë punonjës të policisë gjyqësore, dy ose më shumë zyra, sektorë apo shërbime
për realizimin e një objektivi të caktuar. Psh, veprimet për këqyrjen e vendit të ngjarjes,
gjetjen, fiksimin dhe marrjen e gjurmëve apo të provave materiale në vendngjarje, veprimet
për kontrollin e personit, të banesës, kapjen dhe arrestimin në flagrancë etj, janë veprime
që kryhen në bashkëveprim të ngushtë midis anëtarëve të grupit të ngarkuar për këto
veprime.
Bashkërendimi është kryerja e veprimeve në mënyrë të ndarë, jo njëkohësisht, dhe sipas
një renditjeje të caktuar, nën një drejtim harmonik të vetëm. Në dallim nga bashkëveprimi,
tek bashkërendimi kryerja e detyrave për arritjen e rezultatit bëhet veç e veç dhe në kohë jo
të njëjtë. Gjthashtu tek bashkëveprimi nuk është domosdoshmërisht e nevojshme kryerja e
detyrave sipas një renditje harmonike të caktuar, apo nën një drejtim të vetëm.
Bashkërendimi i veprimeve të policisë gjyqësore, si element i rëndësishëm i
bashkëpunimit, realizohet në praktikë në ato raste, kur, për ndjekjen e hetimit të një ngjarje
kriminale kryesisht ngjarjeve të rënda, ngrihet grup hetimor dhe secili nga pjesëtarët e
grupit, në funksion të hetimit, kryen në mënyrë të pavarur detyra sipas një plani të hartuar
më parë. Ky bashkërendim është i domosdoshëm kryesisht për hetimin e veprave penale të
rënda, si: trafikut të narkotikëve, terrorizmit, trafikut të armëve, lëndëve strategjike dhe
helmeve me efekt të fortë, trafikimit të qenieve njerëzore, rrëmbimit ose mbajtjes peng të
personit, krimeve në fushën ekonomike etj.
Për shkak të rëndësisë që ka elementi i bashkërendimit, ky veprim orientohet dhe
mbështetet zakonisht nga strukturat përgjegjëse të shërbimeve të policisë gjyqësore, siç
janë sektorët dhe departamentet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit,
Drejtoria e Policisë Kriminale Ushtarake, Drejtoria e Investigimit të Brendshëm
(Antikorrupsion), Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, etj.
Për vetë specifikën e realizimit, bashkërendimi u krijon hapësirën e
nevojshme
shërbimeve të policisë gjyqësore për të kryer detyra me vete, në kushte të favorshme dhe
pa u ndikuar nga njëri-tjetri. Në mënyrë që ky bashkërendim të realizohet me sukses është e
nevojshme që veprimet e policisë të kryhen me kujdes, duke studiuar paraprakisht me
hollësi të gjitha rrethanat e grumbulluara mbi ngjarjen. Më pas bëhet përzgjedhja dhe
radhitja në mënyrë të atillë e detyrave, që plotësojnë njëra-tjetrën, duke u nisur nga më e
rëndësishmja në veprimet hetimore që duhen kryer.
Koordinimi është shkëmbimi reciprok i informacioneve apo detyrave të tjera, që kryhen
në mënyrë të pavarur, sipas mundësive dhe mjeteve që ka në dispozicion policia gjyqësore.
644

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Ky element bashkëpunimi realizohet nga shërbimet dhe seksionet e policisë gjyqësore, me
organe apo shërbime jashtë strukturës së saj, siç mund të jenë, Shërbimi Informativ
Shtetëror, Ministria e Financave, Kontrolli i Lartë i Shtetit, organet e pushtetit vendor etj.
Koordinimi, si element i bashkëpunimit, realizohet edhe me policitë gjyqësore të
vendeve të tjera ose agjensi të veçanta të luftës kundër kriminalitetit, mbi bazën e
marrëveshjeve reciproke të ratifikuara dhe të nënshkruara ndërmjet shteteve. Ky lloj
koordinimi përfshin bankën e të dhënave kriminalistike dhe kriminologjike lidhur me
autorët e veprave penale me elementë ndërkombëtarë, shkëmbimin e informacioneve
lidhur me marrjen e masave urgjente për zbulimin dhe arrestimin e autorëve të veprave
penale etj.
2. Faktorët që kushtëzojnë bashkëpunimin ndërkombëtar të policive gjyqësore
Parimi i sovranitetit të shteteve nuk pengon që të realizohet një bashkëpunim efektiv
ndërkombëtar midis policive gjyqësore të vendeve të ndryshme në luftë kundër
kriminalitetit. Kjo formë bashkëpunimi ka funksionuar ndër vite duke përfshirë në vetvete
një numër të madh aktivitetesh të ndryshme policore si ndihmë reciproke ndaj njëra-tjetrës
për organizimin dhe drejtimin e luftës kundër veprimtarisë kriminale.
Disa nga faktorët që kushtëzojnë bashkëpunimin midis policive gjyqësore të vendeve të
ndryshme, janë:
➢ Lëvizja e lirë e njerëzve nëpërmjet kufijve, nga njëri vend në tjetrin;
➢ Mundësia e shmangies së shpejtë dhe me mjete moderne e personave me
precedentë penalë apo autorëve të veprave penale, nga njëri shtet në tjetrin;
➢ Bashkëpunimi dhe koordinimi i veprimeve që realizojnë pjesëtarët e organizatave
kriminale të vendeve të ndryshme në funksion të përmbushjes së qëllimit të tyre
kriminal etj.
Njëkohësisht bashkëpunimi ndërkombëtar midis policive gjyqësore të vendeve të
ndryshme të botës në luftë kundër kriminalitetit merr rëndësi të veçantë për vetë rrethanat
specifike që krijohen nga zhvillimi i veprimtarisë kriminale me elementë ndërkombëtarë665.
Disa nga këto rrethana janë:
•

Veprat penale mund të përgatiten për t’u kryer në një shtet të caktuar, pastaj ato
ekzekutohen në një ose disa shtete të tjera;

665

Sipas përcaktimit të bërë nga Dr. Ismet Saliu tek libri, “E drejta Penale Ndërkombatare”. Botim i vitit 2005. Prishtinë,
faqe 27-27. Elementi ndërkombëtar i veprave penale ekziston kur:
✓ Nëse shtetasi i huaj kryen vepër penale në një shtet;
✓ Nëse në një shtet të caktuar shtetasi i tij kryen vepër penale në dëm të shtetasit të huaj;
✓ Nëse në një shtet gjykohet shtetasi i huaj për vepër penale të kryer në shtetin tjetër;
✓ Nëse vepra penale është kryer në territorin e shume shteteve;
✓ Nëse vepra penale është kryer në hapësirën që nuk është në sovranitetin e asnjë shteti;
✓ Nëse është fjala për vepër penale pë të cilën është duke u zhvilluar procedura penale në shtetin tjetër apo atje i
është shqiptuar aktgjykimi;
✓ Nëse një shtet kërkon dorëzimin (ekstradimin e personit apo kërkon ndonjë ndihmë tjetër juridike për zhvillimin
e procedurës penale;
✓ Nëse një shtet kërkon nga shteti tjetër personin i cili atje gëzon të drejtën e azilit;
✓ Nëse është fjala për vepra penale të propozuara me të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare konvensionale;
✓ Nëse është fjala për kompetencat e organizmave ndërkombëtarë në lëndët penale;
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•

Veprat penale të së njëjtës natyrë mund të ndodhin njëkohësisht, ose në periudha të
përafërta, në vende të ndryshme të botës;
• Autori ose autorët e kryerjes se krimit/krimeve në një vend të caktuar, realizojnë
fshehjen e tyre në vende të tjera. Gjithashtu ato fshehin në këto vende të ardhurat e
përftuara nga kryerja e krimit, dokumenta, sende apo prova materiale që kanë
shërbyer për kryerjen veprës penale;
• Procesi hetimor i zbulimit dhe dokumentimit të veprave penale kërkon në mënyre të
domosdoshme shkëmbimin e informacionit dhe të dhënave kriminalistike e
kriminologjike lidhur me autorët e këtyre veprave penale. Ky informacion,
përgjithësisht ka për objekt identifikimin e autorëve të cilët ndërrojnë identitetin në
shtetin ku fshihen; gjurmimin dhe kërkimin e tyre në shkallë ndërkombëtare;
arrestimin dhe ekstradimin për në shtetin ku kanë kryer krimin, me qëllim vënien
para oganeve të drejtësisë dhe dënimin e tyre.
Vitet e fundit është intensifikuar bashkëpunimi ndërkombëtar midis policive gjyqësore
të vendeve të ndryshme, kryesisht për ndjekjen në mënyrë të përbashkët të disa veprave
penale, si: vepra me qëllime terroriste, trafiku i qënieve njerëzore, trafiku i armëve, lëndëve
narkotike, lëndëve helmuese e atyre radioaktive, veprave të artit dhe automjeteve të
vjedhura, kontrabandës së mallrave, falsifikimit apo qarkullimit të monedhave të falsifikuara
etj.
Megjithatë, për të mundësuar zbulimin, kapjen, arrestimin dhe dokumentimin e
veprimtarisë së pjesëtarëve të organizatave kriminale është e domosdoshme koordinimi i
veprimeve ndërmjet strukturave të policisë gjyqësore të secilit vend, sipas një plani të
përbashkët, i fokusuar kryesisht në këto drejtime:
• Në krijimin e bankës së të dhënave për shkëmbimin e informacionit lidhur me autorët e
veprave penale;
• Në dhënien e asistencës teknike midis ekspertëve të policisë, të pajisjeve dhe të mjeteve
me teknologji të avancuar, veçanërisht për analizën e ADN-së, për zbulimin e
mikrogjurmëve, të dokumentave, të monedhave të falsifikuara, si dhe pajisje të tjera
cilësore për realizimin e këqyrjes dhe të kontrollit.
• Në zbulimin e vendndodhjes së autorëve të krimit, identifikimin e lidhjeve të afërta të
tyre, përcaktimin e shkallës së organizimit të grupeve apo rrjeteve kriminale, përdorimin
e armëve apo mjeteve të tjera.
• Në kapjen, arrestimin dhe ekstradimin e personave për të cilët është shpallur kërkimi si
dhe të sendeve me vlera kombëtare të vjedhura nga këto grupe kriminale.
Për realizimin e bashkëpunimit ndërmjet policive gjyqësore vendet e ndryshme kanë
hartuar dhe miratuar kornizën ligjore përkatëse, duke respektuar disa kërkesa, siç janë:
o Përafrimi i legjislacionit të policisë gjyqësore për goditjen në mënyrë unike të
veprimtarisë kriminale, duke zvogëluar sa më shumë të jetë e mundur pengesat
ligjore të ndjekjes së veprave penale me elementë ndërkombëtarë, por, gjithnjë, në
respekt të legjislacionit të çdo vendi.
o Mosndërhyrja në punët e brendshme, duke ruajtur pavarësinë, sovranitetin dhe
integritetin e çdo vendi në çështjet politike, fetare si dhe mbrojtja e interesave
kombëtare.
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o Realizimi i bashkëpunimit policor vetëm mbi bazën e procedurave të parashikuara
në marrëveshjet, konventat, protokollet dhe memorandumet e mirëkuptimit, të
ratifikuara dhe nënshkruara nga shtetet respektive.
Aktet kryesore që rregullojnë veprimtarinë e policisë gjyqësore shqiptare në fushën e
bashkëpunimit ndërkombëtar, pothuajse janë të njëjta, ose pjesë përbërëse e akteve që
rregullojnë veprimtarinë e organeve të tjera të drejtësisë. Të tilla janë dispozitat e titullit
dhjetë të Kodit të Procedurës Penale, ligji nr. 10 193, datë 03.12.2009, “Për marrëdhëniet
juridiksionale me autoritetet e huaja në çeshtjet penale”, si dhe disa marrëveshje, konventa,
protokolle dhe memorandume mirëkuptimi, të ratifikuara dhe të nënshkruara nga shteti
shqiptar me shtete të ndryshme. Detyrimet e policisë gjyqësore në fushën e bashkëpunimit
ndërkombëtar mund të jenë të drejtëpërdrejta me inisiativën e saj, ose në zbatim të
urdhërimeve të gjykatës dhe prokurorisë. Psh: në rastet e kërkesës së shtetit të huaj për
zbatimin e përkohshëm të masave shtrënguese policia gjyqësore666, në rastet e ngutshme,
mund të bëjë arrestimin e personit, kundër të cilit është paraqitur kërkesa për arrestimin e
përkohshëm. Ajo bën edhe sekuestrimin e provave materiale të veprës penale dhe të
sendeve që i përkasin asaj. Në këtë rast autoriteti i policisë gjyqësore që ka bërë arrestimin
njofton menjëherë prokurorin dhe Ministrinë e Drejtësisë për veprimin e kryer. Por policia
gjyqësore kryen edhe detyra të deleguara nga gjykata dhe prokurori për marrjen në pyetje,
mbledhjen e provave, sekuestrimet, ekstradimet etj.
Bashkëpunimi ndërmjet policive të shteteve të ndryshme në çështjet ligjore realizohet
në kuadrin e ndihmës së ndërsjelltë, në planin rajonal dhe ndërkombëtar. Ky bashkëpunim
duhet konceptuar si një instrument shumë i rëndësishëm për të ndërtuar strategji për rritjen
e efektivitetit të luftës kundër krimit të organizuar në përgjithësi dhe migracionit legal dhe
kondrabandimit të njerëzve në veçanti. Për këtë arsye, krahas detyrimeve të planit
procedurial, në ligjet organike të shërbimeve të policisë gjyqësore, si atë të Policisë së
Shtetit, Kodit Doganor etj, janë parashikuar të drejta dhe detyrime specifike në fushën e
bashkëpunimit ndërkombëtar. Psh: në nenin 47 të ligjit të ri të Policisë së Shetit
parashikohet që Policia mund t’i japë këshilla dhe ndihmesë një organizate ndërkombëtare
ose një institucioni shtetëror jashtë Republikës së Shqipërisë, që kryen funksionet e saj në
nivel kombëtar ose ndërkombëtar. Këto kompetenca ushtrohen vetëm me miratimin e një
punonjësi të Policisë të gradës “Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm” ose “Drejtor i
Përgjithshëm”. Por në këto raste është përcaktuar kushti që asistenca mund të jepet vetëm
kur:
E kërkon organizmi apo institucioni;
Dhënia e këshillës dhe asistencës autorizohet nga një marrëveshje
ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë është palë.
Ndërkohë, me leje dhe autorizim të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Drejtorit
të Policisë së Shtetit, mund të dërgohen punonjës policie për një periudhë të përkohshme
shërbimi në një organizatë ndërkombëtare apo bazuar në marrëveshje ndërkombëtare, të
Neni 495 i Kodit të Procedurës Penale. Neni 36 i ligjit nr. 10 139, datë 03.12.2009, “Për marrëdhëniet juridiksionale me
autoritetet e huaja në çeshtjet penale”.
666
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nënshkruara nga Republika e Shqipërisë për përmbushjen e detyrave policore ose detyrave
të tjera jo ushtarake jashtë shtetit.
3. Organizatat e bashkëpunimit ndërkombëtar policor
Në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar policor, organizata më e rëndësishme
është ajo e Policisë Kriminale (Organisation internationale de police criminelle), e cila shkurt
njihet me emërtimin INTERPOL. Kjo organizatë ndërkombëtare policore është themeluar në
vitin 1923 në Vjenë, si rezultat i nevojës së koordinimit midis policive të vendeve Europiane.
Kongresi i dytë i policisë gjyqësore që u mbajt në vitin 1928 në Vjenë, krijoi një komision
ndërkombëtar të policisë kriminale (C.I.P.C), që funksionoi në mënyrë të rregullt deri në vitin
1946. Në konferencën e Brukselit që u mbajt në vitin 1946, u bë riorganizimi i kësaj
organizate dhe selia e saj u transferua në Francë (Saint Cloud). Ndërsa në vitin 1966 statuti i
këtij komisioni u rinovua, duke përshtatur të rejat e koordinimit ndërkombëtar midis
policive të vendeve pjesëmarrëse dhe (C.I.P.C)-ja u pagëzua si Organizata Ndërkombëtare e
Policisë Kriminale me emërin “INTERPOL”. Në vitin 1992 në këtë organizatë u pranua edhe
Shqipëria si shtet anëtar i 196-të i saj.
Nëpërmjet funksionimit të kësaj organizate policore shtetet anëtare synuan arritjen e
disa qëllimeve, siç janë:
• Sigurimi dhe zhvillimi i ndihmës reciproke ndërmjet autoriteteve policore që merren me
hetimin e krimeve, brenda ligjeve ekzistuese të shteteve anëtare, bazuar në frymën e
Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut.
• Trajnimi, zhvillimi dhe përgatitja e të gjitha strukturave policore për t’i bërë ato të afta
për të dhënë kontribut efektiv në parandalimin dhe shtypjen e çdo shkelje të së drejtës
së përbashkët.
Për realizimin e këtyre qëllimeve Organizata INTERPOL përcaktoi parimet bazë ku
mbështetet bashkëpunimi policor ndërkombëtar, parime të cilat janë:
Respektimi i sovranitetit kombëtar.
Parandalimi dhe shtypja e shkeljeve të së drejtës së përbashkët.
Koordinimi i përgjithshëm dhe i përbashkët i veprimeve të policisë kundër krimeve
me elementë ndërkombëtarë.
Barazia në trajtimin e të gjithave strukturave policore të çdo vendi anëtar.
Qëndrimi i hapur i kësaj organizate për çdo organ dhe agjensi të specializuar të
zbatimit të ligjit, të çdo shteti anëtar që lufton krimin.
Veprimtarinë bashkëpunuese ndërmjet policive, Organizata Ndërkombëtare INTERPOL e
realizon përmes shfrytëzimit të disa rregullave dhe mjeteve të përbashkëta, siç janë:
a) Grumbullimi dhe administrimi i informacioneve dhe dokumentave që lidhen me
veprimtarinë e personave që kanë kryer vepra penale me elementë ndërkombëtarë,
të cilat u përcillen zyrave kombëtare qëndrore të interpolit të secilit vend respektiv.
Përmes tyre bëhet i mundur identifikimi i anëtarëve të grupeve kriminale, aktiviteti i
tyre si dhe vendi aktual ku ndodhen.
b) Përzgjedhja nga banka e të dhënave e lëndës që lidhet me:
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✓ Informatizimin e emrave të personave me precedentë kriminalë, lidhjeve
të tyre të implikuar në krime, të cilët ndiqen me procedim policor dhe
hetohen nga organizata ndërkombëtare e policisë kriminale.
✓ Informatizimin e llojeve të veprave penale të kryera, duke i klasifikuar
sipas tipit, vendit dhe mekanizmit të kryerjes së tyre.
✓ Informatizimin e dokumentave, objekteve dhe sendeve me vlerë
kombëtare e ndërkombëtare, të vjedhura, për të cilat është shpallur
kërkimi.
✓ Informatizimin e identiteteve nëpërmjet kartelave të plota daktiloskopike
e fotografike të personave të dënuar për krime me elementë
ndërkombëtare, si ato të trafikut të qenieve njerëzore, akteve terroriste,
trafikut të armëve, lëndëve narkotike, lëndëve helmuese e atyre
radioaktive, veprave të artit dhe automjeteve të vjedhura, kontrabandës
së mallrave, falsifikimit dhe qarkullimit të monedhave të falsifikuara etj.
a. Shkëmbimi i njoftimeve reciproke, duke u bazuar në motive konkrete, si:
✓

✓
✓
✓

b.

c.

d.

Njoftime me kërkesë për mbledhjen e informacioneve në drejtim të një personi që ka
kryer krim në një shtet të caktuar në dëm të një shtetasi tjetër të huaj, me qëllim për të
mësuar mbi vendin konkret të qëndrimit të tij, lidhjeve, mjeteve që shfrytëzon etj.
Njoftime me qëllim parandalimin e kryerjes së një krimi nga persona që e shtrijnë
veprimtarinë e tyre kriminale në disa shtete.
Njoftime për personat e zhdukur ose të shpallur të humbur nga gjykata dhe që i kërkon
familja.
Njoftime për identifikimin e kufomave sidomos për ato raste kur ka arsye të mendohet
se i përkasin shtetasve të huaj etj.

Përgatitja e trajnimeve të personelit policor të vendeve anëtare të Organizatës Ndërkombëtare
INTERPOL, sipas një cikli të caktuar kohor, si dhe kualifikimi specifik i oficerëve me teknikat speciale
hetimore të përdorimit të agjentëve nën mbulim dhe infiltrimit, kryesisht për veprat penale të
trafikut të drogës, terrorizmit, pastrimit të parave, korrupsionit etj.
Organizimi i mbledhjeve dhe konsultave të përbashkëta të efektivave policore, mbi bazë rajonesh, për
të krijuar mundësinë e shkëmbimit të eksperiencave, koordinimit të masave gjurmuese me interes
reciprok, trajtimit të problemeve specifike të hasura gjatë praktikës hetimore etj.
Bërja e studimeve dhe kërkimeve shkencore në fushën e kriminalitetit ndërkombëtar në funksion të
zbulimit, parandalimit dhe hetimit të krimeve, si dhe përdorimit të mjeteve shkencore nga
specialistët e kriminalistikës. Në funksion të shkëmbimit të kësaj eksperience Organizata
Ndërkombëtare INTERPOL ka përgatitur dhe nxjerrë në botim revistën INTERPOL, buletine periodike
për të pasqyruar statistikat e krimeve me elementë ndërkombëtare, dokumente pëgjithësuese etj.

Krahas bashkëpunimit brenda strukturave policore të vendeve anëtare, Organizata
Ndërkombëtare INTERPOL mban lidhje bashkëpunimi edhe me organizata të tjera
ndërkombëtare, si: organizatën për Aviacionin Civil, organizatën për Bashkimin
Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, organizatën UNESKO, O.B.SH-në, organizatën
Botërore për Trashëgiminë e Pronësinë Intelektuale, organizatën e Kontrollit të Korpusit
Doganor, organizatën e Sigurimit Bankar etj.
Një organizatë tjetër shumë e rëndësishme e bashkëpunimit ndërkombëtar policor
është organizata EUROPOL. Ideja e krijimit të një zyre qëndrore të policisë kriminale
Evropiane (EUROPOL) është hedhur që në vitin 1990. Më pas kjo ide u përforcua nga
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kryetarët e shteteve të Komunitetit Evropian në takimin e Luksemburgut më 28-29 qershor
të vitit 1991 dhe u rikonfirmua në takimin e 3 dhjetorit në Hagë.
Megjithatë zyrtarisht krijimi i EUROPOL-it u nënshkrua me datë 7 shkurt të vitit 1992
në Mastrikt (Maastricht) të Hollandës (kryeqendër e Limburgut). Në traktatin e Bashkimit
Evropian që u miratua për këtë qëllim, në nenin 9-të tij, u parashikua që: “Bashkëpunimi
policor me qëllim parandalimin dhe luftën kundër terrorizmit, trafikun e drogës dhe forma të
tjera të rënda të krimit, krijon një sistem informacioni në shërbim të një Zyre Evropiane të
Policisë EUROPOL”.
EUROPOL-i u krijua si një marrëveshje ndërqeveritare dhe nuk u konceptua si një
supërpolici e pajisur me fuqi investiguese e proceduriale. Ai është vetëm një sistem
shkëmbimi informacioni dhe analizash që kryhet nga përfaqësuesit e çdo vendi anëtar, në të
njejtin vend, Hagë. Mënyra e funksionimit të organizatës EUROPOL është e ndryshme nga
mënyra e funksionimit të bashkëpunimit në kuadrin e marrëveshjes SHENGEN. Në këtë të
fundit oficerët ndërlidhës janë vendosur në çdo vend anëtar dhe takohen rregullisht në bazë
të një kalendari të caktuar.
Me datë 29 tetor të vitit 1993 shtetet anëtare të organizatës EUROPOL, në takimin e
organizuar në Bruksel morën vendim për vendosjen e selisë së EUROPOL-it në qytetin Hagë
të Hollandës. Më pas u nënshkrua një marrëveshje tjetër ndërkombëtare ndërmjet këtyre
shteteve për krijimin e Njësisë së Drogës EUROPOL. (U.E.D “Unite de Drogue Europol”. Kësaj
njësie iu ngarkua detyra të lehtësojë shkëmbimin dhe analizën e informacioneve që kanë të
bëjnë me trafikun e paligjshëm të drogës dhe aktivitetin ilegal të pastrimit të parave lidhur
me të.
Në fillimet e para të veprimtarisë së kësaj organizate policore, aktiviteti i saj ishte më
i kufizuar për vetë vështirësitë që krijoheshin nga funksionimi i kësaj marrëveshje për shkak
të divergjencave që kishte midis shteteve anëtare, kryesisht Francës dhe Gjermanisë.
Gjermania kërkonte që EUROPOL-i të ishte një organizëm me fuqi ndërkombëtare, e
ngjashme me FBI-në amerikane. Kurse Franca, nga ana e saj theksonte se është e pamundur
që EUROPOL-i të luajë këtë rol për shkak se nuk mund të jepen koncepte orientuese të
policive, të ndryshme kombëtare, në një kohë kur munngon e drejta penale ndërkombëtare.
Më vonë, në takimin e zhvilluar në Kanë, në qershor të vitit 1995 u arrit që të gjendet një
kompromis më i madh për finalizimin e kësaj marrëveshje. Fillimisht u autorizua finalizimi i
pjesshëm i asaj, çfarë ishte arritur gjatë viteve të mëparshme, kryesisht për Njësitë e Drogës,
pastaj u bë nënshkrimi i të gjithë pikave të tjera të konventës nga ana e ambasadorëve të
këtyre shteteve në Bruksel, me datë 11 korrik të vitit 1995. Përfaqësuesit pjesëmarrës të
shteteve e zgjeruan fushën e kompetencave të kësaj organizate, duke e shtrirë veprimtarinë
edhe në drejtime të tjera si:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Terrorizmi;
Fallsifikimi i parave (fallsifikimi i eurove) dhe mjeteve të tjera të pagesës;
Trafikimi i qenieve njerëzore, duke përfshirë edhe pornografinë;
Trafikimi ilegal me automjete;
Larje/pastrim parash;
Krime kundër njerëzimit;
Krime financiare dhe krime elektronike;
Trafiku i makinave të vjedhura;
Trafiku i paligjshëm i substancave bërthamore e radioaktive etj.
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Më vonë u bënë plotësime edhe në drejtime të tjera të veprimtarisë së organizatës
EUROPOL, siç janë:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Statusi i oficerëve të ndërlidhjes;
Bashkëpunimi midis UDE dhe shërbimeve kombëtare antidrogë,
Analiza kriminale;
Planifikimi dhe zhvillimi në shkallë evropiane i veprimeve që lidhen me
drogën dhe pastrimin e parave;
Arkitektura, objektivat dhe funksionet e Europol-it;
Mbrojtja e të dhënave të informatizuara;
Kontrolli i strukturës së të dhënave me karakter personal;
Marrëdhëniet me organizma të tjera nga shtete të treta etj.

Aktiviteti i organizatës ndërkombëtare EUROPOL nuk përbën një dublim të
INTERPOL-it, pasi, kjo e fundit, duke patur statusin e një organizate jo qeveritare ka një
efikasitet relativ. Veprimtaria e kësaj organizate bazohet mbi vullnetin e mirë të anëtarëve
të saj dhe disponon një sistem transmetimi të të dhënave në një kohë relativisht të gjatë për
njësitë operacionale.
Disa nga aktet tjera të rëndësishme ku bazohet veprimtaria e policisë gjyqësore në
planin multilateral janë:
Konventa e Kombeve të Bashkuara “Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar” dhe dy protokollet
shtesë të saj;
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Konventa e Kombeve të Bashkuara "Kundër trafikut të paligjshëm të drogave narkotike dhe
të lëndëve psikotrope";
Konventa Evropiane “Për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”;
Konventa “Kundër torturës dhe trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtërues”;
Konventa e Këshillit të Evropës “Për ndihmën e ndërsjelltë juridike në fushën penale” dhe
protokolli i saj shtesë;
Konventa ndërkombëtare “Për luftën kundër financimit të terrorizmit”;
Konventa Evropiane “Për pastrimin, depistimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të
krimit”;
Konventa Evropiane “Për mbikëqyrjen e personave të dënuar ose të liruar me kusht”;
Konventa “Për mjetet e ndalimit dhe të parandalimit të importit, eksportit dhe transferimit
të paligjshëm të pronësisë së pasurisë kulturore”;
Konventa e Këshillit të Europës “Për transferimin e personave të dënuar”;
Konventa Evropiane “Për vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve penale”;
Konventa e Këshillit të Evropës “Për transferimin e procedimeve në çështjet penale”;
Dy Konventa të Kombeve të Bashkuara, Civile dhe Penale "Për korrupsionin";
Konventa ndërkombëtare “Për asistencë të ndërsjelltë administrative për parandalimin,
hetimin dhe goditjen e shkeljeve doganore” etj.
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4. Bashkëpunimi rajonal i policisë gjyqësore
Krahas bashkëpunimit në planin multilateral, shërbimet e policisë gjyqësore
shqiptare, veçanërisht ato të Policisë së Shtetit dhe të doganave, kanë realizuar marrëveshje
të ngushta bashkëpunimi edhe në planin bilateral, sidomos për luftën kundër veprimtarisë
së krimit të organizuar. Të tilla marrëveshje bashkëpunimi janë realizuar me: Italinë,
Greqinë, Turqinë, Maqedoninë, Kroacinë, Malin e Zi, Slloveninë, Rumaninë, Hungarinë,
Austrinë, Britaninë e Madhe, Gjermaninë, Francën, Bullgarinë, Mbretërinë e Belgjikës,
Egjiptin, Rusinë etj. Objekti i veprimtarisë së bashkëpunimit me shërbimet policore të këtyre
shteteve ka synuar kryesisht në:
✓ Bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar, trafikut të
paligjshëm të drogave, substancave psikotrope e prekursorëve, migracionit ilegal
dhe veprimtarive të tjera të paligjshme;
✓ Mbrojtjen e përbashkët të informacionit të klasifikuar;
✓ Ripranimin e personave;
✓ Mbrojtjen e fëmijëve nga trafikimi, prostitucioni, pornografia apo vepra të tjera
të kundraligjshme;
✓ Pastrimin, kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhe
financimit të terrorizmit;
✓ Shkëmbimin e informacionit ndaj personave me precedentë kriminal për vepra
penale me elementë ndërkombëtarë;
✓ Kryerjen e aktiviteteve të përbashkëta në luftën kundër krimit ndërkufitar;
✓ Shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave më të mira policore në organizimin
e operacioneve për kërkimin, kapjen dhe arrestimin e personave të përfshirë në
veprimtari kriminale;
✓ Asistencën e ndërsjelltë për çështjet që lidhen me veprat penale të
kontrabandimit dhe të trafikimit;
✓ Trajnimet në kuadrin e kapaciteteve investiguese dhe aplikimit të teknikave
speciale hetimore etj.
Megjithë punën që është bërë dhe infrastrukturën ligjore të krijuar, forcimi i
bashkëpunimit ndërkombëtar duhet të mbetet prioritet i veprimtarisë së strukturave të
policisë gjyqësore, me synim arritjen e një konsensusi të përbashkët me policitë gjyqësore të
vendeve të tjera, kryesisht për çështjet e rëndësishme që lidhen me investigimin e
veprimtarisë së krimit të organizuar, mbrojtjes së dëshmitarëve, sigurimit të provave,
ruajtjes dhe transmetimit të shpejtë të informacionit të klasifikuar etj.
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LINKEDIN U POSLOVNOM OKRUŽENJU
Prof.dr Mirsad Nuković, FIMEK, Novi Sad
Prof.dr Sabahudin Mekić, Državni univerzitet u Novom Pazaru
Dr Adnan Tutić, Internacionalni univerzitet Brčko
SAŽETAK
Kreiranjem profila na Linkedin mreži u postavljamo naš CV na internet. Detaljno popunimo
naš profil, sa profesionalnom slikom, detaljnim opisom naših prethodnih zaduženja, preporuka,
linkovima ka određenim projekima koje smo organizovali I drugim značajnim referencama. Takođe je
značajno povezati se sa ljudima koji dele slična interesovanja i poslovne ideje. Kompanije sve više
putem ove mreže traže svoje nove zaposlene, jednim klikom na vaš profil vide naš CV, naša
interesovanja, kontakte, projekte I druge aktivnosti na mreži. Takodje kompanije na Linkedinu mržu
postavljaju oglase za poslove, tako da tu možemo pronaći i neke konkurse koji nas interesuju.
Ključne reči: društvene mreže, linkedin, internet, poslovanje.
LINKEDIN IN BUSINESS ENVIRONMENT
SUMMARY
By creating a profile on Linkedin network to put our CV on the internet. Advanced fill our
profile, with a professional image, a detailed description of our previous commitments,
recommendations, links to specific projects that we organized and other relevant references. It is also
important to connect with people who share similar interests and business ideas. Companies are
increasingly using this network require their new employees, one click on your profile to see our CV,
our interests, contacts, projects and other activities on the network. Also the company on Linkedin
mržu placed ads for jobs, so that we can find some vacancies that interest us.
Keywords: social network, linkedin, internet, business.

UVOD
LinkedIn predstavlja prvu poslovnu društvenu mrežu, namenjenu poslovnom
umrežavanju potencijalnih poslodavaca sa zaposlenicima. Nastala u decembru 2002.a
pokrenuta u maju 2003.,ova društvena mreža danas broji više od 225 miliona korisnika iz
više od 200 zemalja širom sveta. LinkedIn se koristi I kao:
-

promocija
ličnih
blogova,
portala,
novinskih
kao
kanal
za
direktnu
prodaju
robe
i
kao
kanal
za
traženje
i/ili
pružanje
ličnih
usluga
i
Služi kao dopunski Facebook i Google+

članaka
usluga
partnera

1. LINKEDIN I NJEGOVA POSLOVNA PRIMENA
U današnje vreme društvene mreže doživljavaju pravi procvat. LinkedIn je
poslovna društvena mreža koja je namenjena povezivanju poslodavaca i ljudi koji traže
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posao. Na ovom sajtu je moguće otvoriti nalog, staviti svoj CV, znanja, iskustvo,
sposobnosti…
Otvaranje naloga nije uopšte komplikovano i potrebna je e-mail adresa.Dalje korišćenje
ovog servisa je vrlo jednostavno.

Slika
LinkedIn je mnogo više popularan u inostranstvu nego u našim krajevima. Ova
društvena mreža je odlična za traženje poslova, uspostavljanje veza sa poslodavcima i
pokazivanje svojih znanja.
Nakon registracije naloga potrebno ga je unapređivati, što se obavlja u nekoliko
koraka uz veoma user-friendly asistenciju sistema.LinkedIn profil nam omogućava da nas
ljudi pronađu u internet pretraživačima dok pretražuju Internet. Pretragom našeg imena
poslodavci će kao rezultat dobiti link ka našem LinkedIn profilu. Takođe, ukoliko smo u svom
CV-u ostavili elektronsku adresu svog LinkedIn profila, poslodavac, osim što će saznati o
nama sve što nije mogao u CV-u, će steći utisak o nama kao savremenoj osobi koja prati
trendove i koja je u skladu sa vremenom u kojem živi. Ostavićemo profesionalan utisak.
Ukoliko tražimo posao, OBAVEZNO treba kreirati nalog/profil na ovoj društvenoj mreži.
LinkedIn je odlična društvena mreža koja nam uveliko može pomoći da se zaposlimo.
U CV nikako ne bi trebalo stavljati adresu Fejsbuk profila jer je to neposlovno. Najzad
Fejsbuk profil je lična stvar a lične i poslovne stvari ne treba mešati (iako poslodavac
verovatno neće propustiti priliku i da vas potraži na Fejsbuku).
2. KAKO IZGLEDA PROFIL NA LINKEDIN DRUŠTVENOJ MREŽI?
Kada se registrujemo moramo da izradimo profil koji sažeto opisuje naša profesionalna
znanja i kompetencije. Postoje dve vrste profila na LinkedInu, lični profil koga sami
popunjavamo i profili firmi koje one same kreiraju u svrhu traženja budućih zaposlenih. Na
samom profilu moguće je navesti svoje prošle radne pozicije i trenutnu poziciju, obrazovanje
kao i još neke kontakt informacije.
Takođe, moguće je pridružiti se raznim grupama i stranicama firmi gde možemo da
nađemo vezu za naš budući posao ili osobu koja vam može napisati preporuku za posao koji
smo ranije obavljali. Korisnicima je omogućeno i postavljanje lične fotografije i
pregledavanje fotografija drugih korisnika. Jedna od odličnih mogućnosti koje nudi LinkedIn
je i postavljanje raznih korisnih aplikacija.
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Tokom proteklih nekoliko godina beleži se konstantno i značajno povećanje udela
Interneta u svakodnevnoj komunikaciji.Ovakvom trendu umnogome doprinosi ekspanzija
društvenih mreža, kako u privatnom tako i u poslovnom sektoru. Drugi važan trenutak
odnosi se na sve brži razvoj tzv. Mobilnog Interneta, tj. Web sadržaja kojima pristupamo
putem mobilnih telefona, tabličnih i prenosnih računara.I u ovom, mobilnom svetu,
društvene mreže su, uz online medije, glavni pokretači razvoja komunikacije.Zato nije
preterano reći da su društvene mreže kičma moderne elektronske komunikacije, i da polako
potiskuju u drugi plan dosadašnje mehanizme razmene informacija, kao što su elektronska
pošta, forumi i SMS/MMS poruke.
3. UTICAJ DRUŠTVENE MREŽE UTIČU NA RAZVOJ POSLOVANJA
Nijedan respektabilan biznis u svetu danas se ne planira bez korišćenja društvenih mreža
kao promotivnog i marketinškog alata. Ova praksa postaje pravilo i u našem okruženju.
Praktično, ne postoji uticajna kompanija koja ne posvećuje dužnu pažnju svojim
prezentacijama na društvenim mrežama, birajući pritom one servise i kanale komunikacije
koji su najprimereniji prirodi posla kojim se bave. Prisustvo na Internetu ostvareno kroz
statične prezentacije - klasične Web sajtove - naprosto više nije dovoljno pa se pažnja sve
više usmerava na interaktivne sadržaje, u čijoj izradi učestvuje šira društvena zajednica, ne
samo kompanija. Na taj način kompanija dobija “humano” lice, postaje subjekat
komunikacije, gradi pozitivan rejting i brže i lakše dolazi do ključnih informacija o tržištu na
kome posluju, i to iz “prve ruke”.
U kojoj se meri može govoriti o doprinosu mreža opštem i stručnom obrazovanju,
posebno mladih?
Društvene mreže su u poslednjih nekoliko godina promenile ne samo način
komuniciranja i poslovanja već i tehnike učenja i istraživanja. Studenti provode sve više
vremena na Fejsbuku tražeći informacije o fakultetskim predavanjima i komentarišući s
kolegama i profesorima sadržaje koje pripremaju za ispit, gledaju video odlomke na Jutjubu
kako bi olakšali učenje i uveli interaktivne sadržaje koji se lakše i brže pamte, stupaju u
komunikaciju putem Internet servisa za ćaskanje, razgovaraju i razmenjuju sadržaje od
značaja za njihov akademski rad itd. Neki obrazovni sistemi u svetu uveliku uključuju
društvene mreže kao legitimno učilo.
U svetu se beleži i porast upotrebe interaktivnih prezentacija koje na svojim telefonima I
mobilnim računarima prate i dok sede u kafiću ili putuju na fakultet. Zanimljiva su i
istraživanja koja potvrđuju da, kada je obrazovanje u pitanju, na socijalnim mrežama nema
izraženog “generacijskog jaza”.
Tako vremešniji profesori - čak i oni sa više od 20 godina predavačkog iskustva - koriste
socijalne mreže u obrazovne svrhe tek za nijansu manje od njihovih mlađih kolega.
3.1.
Širenje informacija
Korisnici u svetu i koda nas Internet koriste prevashodno kao izvor informacija, do kojih
najčešće dolaze putem online izdanja (sajtova i portala) medijskih kuća i pojedinaca koji se
bave proizvodnjom I prenošenjem vesti (blogovi, lične prezentacije). Sfera informisanja
polako se seli i u društvene medije, a neki skorašnji primeri - politička nestabilnost u
zemljama severne Afrike - pokazuju da brzina protoka novih informacija kroz društvene
mreže prevazilazi i najuticajnije medije.Društveni mediji su, zapravo, omogućili bržu
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ekspanziju tzv.građanskog novinarstva, koje će u bliskoj budućnosti biti jedan od stubova
informisanja.
Kako su se razvijale primena i korišćenje društvenih mreža u poslednjih par godina u
svetu, u Srbiji I neposrednom okruženju?
Društvene mreže, ovakve kakve ih danas poznajemo, direktan su derivat servisa kao što
su elektronska pošta (e-mail), Web forumi i online dnevnici - blogovi. Posle prvih sistema za
vođenje blogova (Xanga, Livejournal), usledio je Friendster, koji je označio prekretnicu u
razvoju društvenih mreža.Sledeći korak predstavljaju Majspejs i Fejsbuk, i to je otprilike i
trenutak kada je domaća Internet populacija masovnije “zaražena” virusom društvenih
mreža.Evolucija društvenih mreža nastavlja novim generacijama blogova I mikroblogova
(Twitter, Tumblr), mrežama za poslovnu upotrebu (Linkedin, Xing), naprednim Web
adresarima (Plaxo), geolokacijskim mrežama za mobilne uređaje (Foursquare, Gowalla) itd.
Zanimljiv je podatak da je naša zemlja, sa 2,7 miliona otvorenih naloga na Fejsbuku,
ubedljivo prva u regionu.
Koje su osnovne razlike između facebook-a, twitter-a, linkedin-a... Šta se od tih 7-8
mreža u Srbiji danas najviše koristi i za koje namene?
Ubedljivo najpopularniji je Fejsbuk, sa pomenutih 2,7miliona naloga registrovnih u Srbiji.
Korisnika ostalih društvenih mreža nema ni približno toliko, mada je popularnost Twittera i
Linkedina u laganom usponu, što važi i za Youtube i Flickr, najpopularnije mreže za razmenu
video odlomaka i fotografija. Svaka od nabrojanih društvenih mreža ima svoje specifičnosti,
ali se uslovno može reći da je Fejsbuk opšteprihvaćeni standard jer nudi najširi spektar
mogućnosti i konstantno se unapređuje novim funkcijama (komentarisanje, “lajkovanje”,
postavljanje pitanja, deljenje fotografija, videa, razvoj igara i aplikacija i drugo). Twitter je
tzv. mikroblog servis koji služi za brzo prenošenje kratkih informacija, dužine do 140
karaktera - obično se radi o statusima, komentarima, diskusijama ili linkovima koji vode na
druge sadržaje. Linkedin je ustoličen kao društvena mreža preko koje pojedinci plasiraju
svoje radne biografije, dok je kompanije koriste da približe svoj biznis što široj grupi ljudi i
okupe uticajne pojedince u svoje interesne grupe i mreže. Drugim rečima, Linkedin je mesto
na kome poslodavci traže radnike i konsultante i obrnuto.

4. NAJČEŠĆI KORISNICI
Nezahvalno je profilisati “tipične korisnike” društvenih mreža, budući da se njima koriste
ljudi najrazličitijih profila, uzrasta, socioekonomskog statusa.Statistička raspodela korisnika
po ovim parametrima uglavnom prati standardnu krivu raspodele. Globalne statistike,
prema najskorijim istraživanjima, kažu da su žene nešto aktivniji korisnici Fejsbuka i Tvitera,
dok na Linkedinu prednjače korisnici muškog pola. Osobe srednjeg nivoa obrazovanja
dominiraju na svim mrežama, osim na Linkedinu, gde većinu korisnika čine osobe sa višim i
visokim obrazovanjem. Demografski najstariju populaciju čine korisnici Linkedina (najviše je
onih između 35 i 54 godine), dok Facebook i Twitter “udomljuju” nešto mlađu populaciju.
Što se namene tiče, Majspejs je i dalje popularan u muzičkoj industriji, dok Fejsbuk koristimo
pretežno za upoznavanje i obnavljanje starih prijateljstava - u poslednje vreme sve više i za
poslovne nastupe i širenje viralnih poruka.
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Šta se očekuje da se, na tom polju, u Srbiji može uskoro dešavati (na primenu,
povezanost, koristi, uštede, veze između zainteresovanih...)? Kakve su tehničke mogućnosti
povezivanja preko društvenih mreža u Srbiji?
Što se tehničkih mogućnosti tiče, Srbija uglavnom raspolaže neophodnim resursima za
kvalitetno prisustvo na društvenim mrežama, kako na planu “fiksnog” Interneta tako i u
slučaju mobilnih mreža. Sa daljompenetracijom Interneta u domove u Srbiji može se
očekivati porast korišćenja društvenih mreža, pre svegaFejsbuka, ali i uopšteno širenje ove
subkulture u šire društvene okvire, a naročito u poslovnu sferu. Taj ćese trend dodatno
potencirati kada kompanije uoče mogućnost da ostvare značajne uštede povezujući se na
ovaj način sa svojim potrošačima, partnerima i konkurencijom.
Na pitanje koliko će takav trend potrajati, nije moguće dati precizan odgovor jer tempo
razvoja tehnologije, naročito na planu mobilnih telekomunikacija, polako briše granicu
između imaginacije - onoga što bismo želeli i stvarnih mogućnosti. Nije isključeno da će se u
skorije vreme pojaviti neki sasvim novi servis koji će “zaraziti” čovečanstvo brže od Fejsbuka.
Rezultati istraživanja pokazali su da većina ispitanika ima pozitivan stav prema korišćenju
društvenih mreža u poslovne svrhe i smatra ih korisnim i isplativim marketinškim i PR alatom
odličnim za uspostavljanje i održavanje kontakta s potrošačima, klijentima i kupcima, kao i
za promociju kompanije.Samo 11 posto ispitanika ne misli da su popularni online kanali
važni za poslovanje njihove kompanije. Facebook neprikosnoveno prednjači po broju
poslovnih korisnika (86,1%), a zatim slede Youtube (56%), Twitter (43,1%), LinkedIn (37,5%),
Google+ (19,4%), i Flickr (12,5%). Facebook takođe dobija bitku sa glavnim konkurentom –
Twitter-om, prvenstveno kada je reč o dužini korišćenja mreža u poslovne svrhe. 667
Broj poslovnih korisnika
Facebook
Youtube
Twiter
Linkedin
Google+

86,1
56
43,1
37,5
19,4

667http://www.personalmag.rs/internet/drustvene-mreze-internet/istrazivanje-iskoriscenosti-drustvenih-mreza-u-

domacim-kompanijama/
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Broj poslovnih korisnika
Facebook
Youtube
Twiter
Linkedin
Google+

Grafikon: Broj poslovnih korisnika na društvenim mrežama
Petina ukupnog broja anketiranih ne namerava da koristi društvene mreže u poslovne
svrhe, a dominantan razlog koji navode je da mreže nisu povezane sa njihovom delatnošću
(85%). Zanimljivo je da jedna desetina njih misli da su mreže neozbiljne za poslovnu oblast
kojom se bave, dok dvostruko veći broj zastupa stav da postoje efikasniji vidovi oglašavanja i
da zbog toga neće koristiti taj vid komunikacije.
LinkedIn u brojkama: koliko ima korisnika LinkedIna u Srbiji

Prema sajtu ZoomSphere, na dan 28.09.2012. postoji 185,240 registrovanih korisnika
LinkedIn mreže iz Srbije, i taj broj progresivno raste. Ukoliko uzmemo u obzir
da prema zvaničnoj statistici preko 2.700.000 ljudi pristupilo Internetu u poslednja 3
meseca, dok 2.100.000 ljudi koristi Internet svakog dana, procenat LinkedIn korisnika u
Srbiji je oko 9% od ukupnog broja Internet korisnika. Napomena: ovo je broj naloga sa
Srbijom kao državom naznačenom u profilu, ne i broj aktivnih korisnika LinkedIn mreže.
Najveći broj LinkedIn korisnika iz Srbije ima između 25 i 34 godine (42,9%), dok iznad 55
godina ima samo 2,6% korisnika.
Prema veličini kompanije, najbrojnija su takozvana mala preduzeća: ispod 50
zaposlenih ima čak 77,3% (28,7% između 11 i 50, dok 48,6% registrovanih kompanija
ima između 2 i 10 zaposlenih), a samozaposleni (myself only) čine 4,4% registovanih.
Najviše pratilaca imaju dve telekomunikacione kompanije, Telenor (2.008) i Telekom
Srbija (1.705), potom sledi NIS a.d. (1.495), a interesantno je da se na šestom mestu našao i
jedan fakultet – beogradski Fakultet organizacionih nauka (FON), dok jeBeogradski
univerzitet na desetom mestu.
Najveći problem koji sam primetila pri korišćenju LinkedIn mreže od strane
kompanija sa ovog prostora jeste – nerazumevanje ovog medija, na šta sam skretala pažnju
već u tekstu LinkedIn nije Facebook – nemojte ga tretirati tako. LinkedIn je mreža
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profesionalaca, nemojte se ponašati kao amateri na njoj, time što se niste uputili u osnove
predstavljanja. Nemojte praviti kompanijama profile - to niti je profesionalno, niti ima
smisla.
Zamislite da vam neko ponudi besplatno oglašavanje u novinama, a vi umesto fotografije sa
tekstom pošaljete štampariji da umetne video snimak u print.
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Poslovna upotreba društvenih mreža najbolje se odslikava upotrebom Linkedin
društvene mreže. Saradnja sa prijateljima zajedničkih interesovanja, deljenje sadržaja,
ponuda I potražnja poslovnih aplikacija, neke su od važnijih delatnosti na toj DM-i. LinkedIn
je društvena mreža koja pomaže u poslovanju i povezivanju potencijalnih klijenata i
poslodavaca. Registracija je vrlo jednostavna i sve je to u vidu CV-a, naše lične biografije.
Potrebno je da se profil na ovoj mreži redovno ažurira radi lakšeg stupanja u kontakt sa
osobama sa kojima bi mogli kasnije da saradjujemo. Korisno je na ovoj mreži biti što
prisutniji, jer tu ljudi postavljaju oglase, raklamiraju svoje firme, traže svoje buduće
saradnike I za sve to im služi LinkedIn, kao jedna od društvenih mreža koja se velikom
brzinom širi po svetu, a stiže I kod nas. Sve to povoljno utiče na poslovanje, mnogim
anketama utvrdjeno je da firme koje su aktivne na nekim od drušrvenih mreža na kojima
plasiraju svoje proizvode su znatno povećale prodaju tih proizvoda. Dakle, starije generacije
misle da su mobilni telefoni, računari i internetske usluge luksuz, ali, zapravo, oni nisu luksuz
već potreba. Pomoću tih sredstava mi upoznajemo mnoge ljude preko njih, štedimo svoje
vreme I sve je efektnije i produktivnije. Saznajemo da je I za većinu kupaca najznačajnija
preporuka, jer će se za kupovinu lakše odlučiti kada ima pozitivne kritike nego za neki sajt
koji je monoton.
Linkedin mreža ima dobru perspektivu I sve veći broj poslovnih ljudi pristupa, mreži,
čak je evidentan porast procenta žena u odnosu na muškarce, takođe mlada populacija sve
više otvara naloge na ovoj mreži.
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Competition in Kosovo
Dr.sc.Osman Ejupi
Kodra e Diellit II/Objekti 35/12
Tel: 044 494 834
This doctoral thesis dissertation is focused precisely on the Protection of
Competition, in terms of institutional and political analysis of competition, in terms of
development, problems that arise from it, and the prospects its development.
The paper has also developed processes and establishment of infrastructure for
protection competition and the applied procedures established within the Authority as a
competition authority independent or public institutions and law enforcement and legal
procedures of trade protection from all forms of interference, restricting competition and
abuse by the company territory of Kosovo and elsewhere, if such anti-competitive actions
have an impact on the market Kosovo.
Key words: monopoly, compettion policy, regulatory institutions, business environment,
transition.
JEL classification : L1, L4, D02, D43.

Market economy today consider the economy in which decisions about production
and consumption are made mostly private companies and individuals. Private companies
produce the goods that they provide a profit, and managed by individual consumption,
which accounts for income / labor income, property or other sources.
Price, quantity and method of manufacture are determined by the market, to market
and realize this function should be rules about competition and these rules should be
respected and enforced.
We can not say that we have a free market economy where the production capacity or sales
opportunities hindered or pushed by the company with a dominant position in the market,
be they private or public companies.
In this sense, competition law has establish rules for the purpose of economic activity, and
this right is often called the Constitution of the economy, whose concept was in the center
of the German erdoliberalnog opinion, where economic systems are not resulting in an
independent manner, but the product of political and legal decision-making activities.
Competition in Kosovo is regulated by br.2004/36 of 8 September 2004,
which is replaced by the Protection of Competition Br.03/L-229, of 7 October 2010.
Competition Law creates possibilities for the control of the market in two ways, by
controlling controlling the activity of the company and market structure.
Control activities of the company is achieved by monitoring the concentration of
enterprises which limit competition and control possible abuses by companies that have
dominant position in the market.
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The control structure is achieved by establishing control companies so that the time
prevents the creation of market structure that could facilitate cooperation between
enterprises and establishing a dominant position which may then cause an increase in prices
in the market.
The difference between the consideration of agreements and dominant positions on
the one hand and concentration companies on the other hand, is the fact that the analysis
in the first case is based on the past (made the ex-post), while in the other case analysis is
based on the prediction of events that can be place in the future, that "ex-ante).
Knowing that the general market structure affects the behavior of companies on the
market, the state can influence through the control of concentrations at various levels of
market power.
Competition Authority has in its composition Secretariat, as well as investigative and
enforcement authorities. This structure is respected division of functions. Investigation of
decision making (decisions) that by itself it is a requirement for an "independent and
impartial tribunal".
Since the competition authority everywhere, and in the region, a legal administrative
body, the sanctions to take against the company or individuals in the company, may be
regarded as criminal sanctions under Article 6 paragraph 1 of the European Convention on
Human Rights, which requires separation of the functions of investigation and decisionmaking functions.
Commission, as well as decision-makers and In principle, the Law on Protection of
Competition Authority enforce the law and make decisions and recommendations to which
the interested party dissatisfied with the two options, the complaining Authority or to file a
complaint with the competent court against uručenog solutions. If the concentration does
not give the previous option, there has exclusive authority authority to the authorization of
concentration and exclusion from the prohibition of agreements restrict competition.
However, the concentration of cases being developed by special regulations,
administrative instructions to elaborate in detail the phenomenon of concentration in
accordance with time to issue the authorization or prohibit the same.
Sanctions which may take authority, or the punishment of serious violation of law
can not reach amount of up to 10% last annual gross turnover, and that these sanctions and
their amount is compatible with the laws and sanctions taken by regional authorities and
the European legislation on competition. Viewed from the aspect of implementation of
competition policy Kosovo is the last country in the region and across Europe to establish a
body to protect competition, while other countries have been consolidated along with the
better practices of the European Union in the field of competition.
In this thesis discussed the general issues of competition at the regional level, and
comparing the starting practice and legislation with the consideration of cases from Serbia,
Macedonia, Montenegro, Bulgaria, Albania and others in the context of the development of
competition in the Kosovo market.
In this work we carried out several questionnaires for countries in the region where
we measure the success of distinguishing competition authorities, we have studied the
structure of employees, cases of cartel investigations- agreement, the monopoly-dominant
position and concentration of cases of companies.
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The particularity of this research is to record solutions over the years and the
functioning of the judiciary in carrying out the same as the level of cooperation between all
authorities of the region to protect market region.
Also an analysis is related to the very interesting case of competition in banking
Kosovo banking market, where they also take elements and comparative data from relevant
banking institutions in the area of the region and beyond, analyzing the market through
questionnaires and data we have covered.
Here we are mainly reference on banking and bank working capital, and
systematized study from the World Bank, Central Bank of Kosovo, the Institute for Advanced
Economic study, the Chamber of Commerce and the data of commercial banks in Kosovo.
Since this thesis deals with the analysis of the institutional protection of competition
and legal sense, the actions during the treatment of competition cases we used the practice
and legal basis "aqui Communitare" European Community and the experience and the
practice of better modalities of regional institutions of the same name the countries, on
what basis relies research.
In those cases, in terms of establishing good practice, models and research in all
three main areas of competition, especially in cartel cases, we provide our expertise in the
form of recommendations was for economic operators and for institutions.
It was analyzed and investigated by the competition policy and other special
economic sectors such as telecommunications, energy, insurance sector and fiscal
processes, considering it in the context of competition. Special attention is paid to
advertising and promoting greater competition and cooperation with other economic
regulators in the domain competition.
The thesis also presents a performance in terms of recommendations for European
integration competition policy and the expansion of regional increasing effects of
competition policy in the region and beyond markets to strengthen competition.
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Statistika e numrit të popullsisë myslimane në tokat e çliruara 1941-1944
Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi
fahrush.rexhepi@msn.com
fahrush.rexhepi@msn.comfahrush.rexhepi@msn.com

1. Hyrje
Nga viti 1941 deri në vitin 1944 nga aspekti poli tik, kombëtar, fetar dhe kulturor ka
funksio nuar Shqipëria etnike, përfshirë të gjitha trojet - - shqiptare jashtë Shqipërisë
londineze. Krahas organizimeve politike kombëtare në Shqipërinë etnike në atë periudhë ka
funksionuar një komunitet mysliman shqiptar për të gjithë shqiptarët mysliman, qendra e të
ciliti ishte Tirana. Në kuadër të këtij komuniteti vepronin të gjitha kryemyftinitë dhe
myftinitë e vakafeve në tokat e çliruara jashtë shtetit amë-Shqipërisë.
Në kuadër të këtij organizimi fetar islam institucional në mbarë trojet shqiptare,
“Kryesia e Këshillit të Ulemave të Komunitetit Mysliman, me qendër në Tiranë, më datë
07/06/1944 u dërgoi një qarkore kryemyftinive, myftinive dhe nënmyftinive të zyrave të
vakafit në tokat e lirueme, përmes së cilës kërkon përgatitjen e listave statistike të numrit të
popullsisë muslimane të të gjitha xhemateve brenda kufijve të atëhershëm të Shqipërisë
(1944). Këtë listë duhej ta hartonin imamët ofiqarë.668 Përmes asaj qarkoreje kërkohej edhe
hartimi i listave statistikore të xhamive me emra, pastaj lista e medreseve, mesxhideve,
përfshirë këtu edhe të dhënat e tjera - se prej kujt janë ndërtuar ose nga kush janë lënë
vakëfe si dhe të dhëna të tjera rreth historikut të tyre dhe vjetërsisë së tyre si monumente
të rëndësishme të trashëgimisë kulturore. Ky dokument qarkor, që ndodhet në Arkivin
Qendror Shetetëror të Shqipërisë, është i nënshkruar nga kryetari i Këshillit të Ulemave të
Komunitetit Musliman, Haxhi Sherif Langu.669
Sipas Urdhrit verbal të Kryesisë së Këshillit të Ulemave të Komunitetit Musliman
Shqiptar, zëvendësinspektori ikëtij organi obligohet ta kordinojë dhe ta realizojë këtë
projekt në bashkëpunim me të gjitha zyrat e tokave të lirueme. Realizimi i listave statistike
me të dhënat e kërkuara nga kryesia e Këshillit të Ulemave u përfundua më 27/06/1944. Në
bazë të dokumenteve arkivore këto të dhëna që përmbajnë listat, janë nxjerrë nga raporti i
Këshillit të Ulemave të rreth-veprimit të Shkupit të vitit 1938-1939.
2. Lista e popullsisë muslimane në rreth-veprimin e Këshillit të Ulemave të Shkupit 1938-1939
Në këtë listë janë të shënuara numri i shtëpive, numri i myslimanëve të ndarë në gjini, dhe numri i
përgjithshëm i myslimanëve sipas qyteteve të mëdha të rajoneve. 670
2.1 Pasqyra statistike e xhamive 1938 – 1939
Në dokumentet arkivore të A.Q.Sh, në fondin e Komunitetit Musliman Shqiptar, hasim një dokument
listë, në të cilin janë të shënuara të gjitha xhamitë e qyteteve dhe fshatrave të trojeve etnike
shqiptare jashtë shtetit amë – Shqipërisë. Në këtë listë në detaje përshkruhen të gjitha të dhënat për
xhamitë si: periudha e ndërtimit, materiali i ndërtimit, gjendja momentale, ndriçimi, materiali dhe
forma e mbulesës së xhamisë, pastaj numri i xhamive me minare, xhamitë pa minare, xhamitë me
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mafil ose pa mafil, pastaj falja vetëm e xhumave ose falja edhe e vakteve etj.. Në vazhdim do të
paraqesim të dhënat e xhamive sipas rajoneve:
a) Gjakova me rrethinë
Numëronte gjithsej 39 xhami, në gjendje të mirë ishin 38 dhe 1 në gjendje gjysmë të mirë. Me
minare ishin 21 xhami, pa minare 18. Të mbuluara - me alumin ishte një xhami, ndërsa 38 ishin të
mbuluara me tjegulla. Me material të fortë ishin të ndërtuara 35 dhe me material të dobët 4 xhami.
Të ndërtuara në qytet ishin 16 xhami, në katunde 23. Me ndriçim elektrik ishin 7 xhami, me vajguri
ose me qirinj ishin 32. Deri më 1912 ishin të ndërtuara 37 xhami, deri më 1930 ishte ndërtuar 1, dhe
deri më 1940 po ashtu ishte ndërtuar 1 Xhami. Sa i përket faljes së namazeve, në 29 xhami falej
xhumaja dhe vakte të herëpashershme, në 3 xhami nuk falej fare xhumaja, në 2 xhami falej vetëm
xhumaja, në 2 xhami vetëm namazi i teravive dhe në 3 xhami nuk falej asnjë vakt. Numri i
nënpunësve të xhamive ishte gjithsej 46.
c) Kërçova me rrethinë
Numëronte gjithsej 32 xhami, në gjendje të mirë ishin 29 dhe në gjendje gjysmë të mirë ishin 3
xhami. Me minare ishin 29, ndërsa pa minare ishin vetëm 3. Të mbuluara ishin të gjitha, vetëm me
tjegulla. Me material të fortë ishin të ndërtuara 29 xhami, ndërsa me material të dobët 3. Në qytet
ishin 3 xhami, në katunde 29. Të ndriçuara me elektrik ishin 3 xhami, me vajgur dhe qirinjnj 29
xhami. Deri më 1912 ishin ndërtuar 25 xhami, gjer më 1930 5 xhami dhe gjer më 1940 ishin 2 xhami.
Falja e namazeve në 20 xhami bëhej vetëm ditën e xhuma dhe me vakte të herëpashershme, në 10
xhami nuk falej fare as xhumaja dhe në 2 xhami falej vetëm xhumaja. Nënpunës të xhamive gjithsej
ishin 34.
d) Rahoveci me rethinë
Numëronte gjithsej 29 xhami, në gjendje të mirë ishin 28 xhami, në gjendje gjysmë të mirë 1, të
gjitha ishin me minare dhe të gjitha të mbuluara me tjegulla. Të ndërtuara me material të fortë ishin
28, ndërsa me material të dobët vetëm 1 xhami. Në qytet ishin të ndërtuara 4 xhami, në katunde 25
xhami. Të ndriçuara me elektricitet nuk ishte asnjë, me vajgur dhe qirinjnj ishin 29 xhami, të
ndërtuara deri në vitin 1912 ishin 27 xhami, deri në vitin 1930 2 xhami, dhe deri më 1940 asnjë. Falja
e xhumave dhe e vakteve të herëpashershme bëhej në 2 xhami, në 19 xhami nuk falej xhumaja fare,
në 4 xhami falej vetëm xhumaja dhe namazi i teravisë, në 1 xhami falej vetëm namazi i teravive, dhe
në 3 xhami nuk falej asnjë vakt. Nëpunës të xhamive ishin gjithsej 23.
d) Struga me rrethinë gjysmë të mirë.
Me minare 18 xhami, ndërsa pa minare 7 xhami. Të mbuluara - me alumin vetëm 1 xhami, me
tjegulla 24 xhami. Me material të fortë ishin të ndërtuara 19 xhami, me material të dobët 6 xhami.
Në qytet ishte e ndërtuar një xhami, ndërsa në katunde 24 xhami. Të ndriçuara me elektrik - asnjë
xhami, me vajgur ose qirinjnj 25 xhami. Deri më 1912 ishin të ndërtuara 20 xhami, deri më 1930 ishin
të ndërtuara 2 xhami dhe deri më 1940 – 3 xhami. Falja e namazeve të xhumasë me ndonjë vakt
bëhej në 23 xhami, pa xhuma nuk kishte, me xhuma dhe teravi 1 xhami, vetëm me xhuma 1 xhami.
Nënpunës të xhamive gjithsej ishin 28.
e) Prizreni me rrethinë
Numëronte gjithsej 106 xhami, 76 xhami ishin në gjendje të mirë dhe 30 xhami në gjendje gjysmë të
mirë. Me minare 46 xhami, pa minare 60 xhami. Të mbuluara me alumin ishin 6 xhami, ndërsa me
tjegulla 100 xhami. Me material të fortë ishin të ndërtuara 76 xhami, me material të dobët 30 xhami.
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Qyteti i Prizrenit kishte gjithsej 23 xhami, ndërsa fshatrat 83 xhami. Ndriçimi me elektricitet ishte i
instaluar në 15 xhami, ndërsa me vajgur dhe qirinjnj ndriçoheshin 91 xhami. Deri më 1912 ishin
ndërtuar 88 xhami, deri më 1930, 9 xhami dhe deri më 1940, po ashtu, 9 xhami. Falja e xhumave
dhe e vakteve të herëpashershme bëhej në 61 xhami, pa xhuma 20 xhami, pa asnjë vakt 2 xhami, me
xhuma e teravi 14 xhami, vetëm me teravi 3 xhami, dhe pa asnjë vakt 6 xhami. Këshilli i Prizrenit
kishte gjithsej 120 nëpunës të xhamive.671

f)

Peja me rrethinë

Numëron gjithsej 41 xhami, 37 në gjendje të mirë, 4 xhami në gjendje gjysmë të mirë. Me minare
ishin 19 xhami, pa minare 22, të mbuluara - me alumin 1 xhami dhe me tjegulla 40 xhami. Me
material të fortë ishin të ndërtuara 37 xhami, me material të dobët 4 xhami. Në qytet ishin të
ndërtuara 12 xhami, ndërsa në katunde 29 xhami. Me elektricitet ndriçoheshin 8 xhami, ndërsa me
vajgur dhe qirinjnj 33 xhami. Deri në vitin 1912 ishin të ndërtuara 34 xhami, deri më vitin 1930 ishin
të ndërtuara 3 xhami, dhe deri më 1940 të ndërtuara ishin 4 xhami. Xhumatë dhe vaktet e
herëpashershme faleshin në 27 xhami, në 9 xhami nuk faleshin xhumatë, xhumatë dhe teravitë
faleshin në 4 xhami, vetëm xhumaja dhe pa asnjë vakt - asnjë xhami. Nëpunës të xhamive ishin
gjithsej
58.
g) Plava me rrethinë
mbuluara me dërrasa ishin 10 xhami, të ndërtuara me material të fortë 10 xhami, me material të
dobët asnjë. Qyteti kishte 6 xhami, katundet 4 xhami. Të gjitha xhamitë ishin të ndriçuara me vajgur
dhe qirinjnj. Deri në vitin 1912 kanë qenë të ndërtuara 9 xhami, deri në vitin 1940, 1 xhami. Vetëm
xhumatë faleshin në 8 xhami, xhumatë dhe teravitë faleshin në 2 xhami, dhe pa falje nuk kishte asnjë
xhami.
Nëpunës
të
xhamive
gjithsej
ishin
13.
h) Dibra me rrethinë
Numëonte gjithsej 33 xhami, 32 ishin në gjendje të mirë, 1 xhami në gjendje gjysmë të mirë. Me
minare ishin 22, pa minare 11 xhami, të mbuluara që të gjitha ishin me tjegulla. Me material të fortë
ishin të ndërtuara 32 xhami dhe me material të dobët 1 xhami. Qyteti kishte 6 xhami, ndërsa
katundet 27 xhami. Të ndriçuara me elektricitet ishte 1 xhami, me vajgur dhe qirinjnj 32. Deri në vitin
1912 ishin ndërtuar 29 xhami, deri në vitin 1930, 3 xhami dhe deri në vitin 1940, 1 xhami. Në 32
xhami faleshin vetëm xhumatë dhe në një xhami asnjë vakt. Nëpunësit e xhamive të Dibrës me
rrethinë ishin gjithsej 58.
i) Tetova me rrethinë
Numëonte gjithsej 84 xhami, 22 xhami ishin në gjendje të mirë, 46 në gjendje gjysmë të mesme dhe
16 xhami në gjendje të mesme. Me minare ishin 73 xhami, ndërsa pa minare 11 xhami. Të mbuluara
- me alumin një xhami, ndërsa me tjegulla 83 xhami. Me material të fortë ishin të ndërtuara 22
xhami dhe me material të dobët 62 xhami. Qyteti i Tetovës kishte 10 xhami, ndërsa katundet
numëronin 74 xhami. Me elektricitet ndriçoheshin 8 xhami, ndërsa me vajgur dhe qirinj 75 xhami.
Deri më 1912 janë ndërtuar 70 xhami, deri më 1930 janë ndërtuar 8 xhami, dhe deri më 1940, 6
xhami. Në 28 xhami faleshin vetëm xhumatë, në 56 xhami faleshin vaktet pa xhuma. Xhamitë kishin
gjithsej 99 nëpunës.
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i)

Gjilani me rrethinë

Numëonte gjithsej 64 xhami, 53 xhami ishin në gjendje të mirë, 1 xhami ishte në gjendje gjysmë të
mesme, dhe 10 xhami ishin në gjendje të mesme. Me minaret ishin 26 xhami, pa minare 38 xhami.
Të gjitha xhamitë ishin të mbuluara me tjegulla. Me material të fortë ishin të ndërtuara 53 xhami, me
material të dobët 11 xhami. Qyteti kishte 4 xhami, ndërsa katundet 60 xhami. Të gjitha xhamitë ishin
të ndriçuara me vajgur dhe qirinj. Deri në vitin 1912 janë ndërtuar 45 xhami, deri në vitin 1930 janë
ndërtuar 7 xhami, dhe deri në vitin 1940 janë ndërtuar 12 xhami. Në 12 xhami janë falur xhumatë
dhe here pas here edhe vakte të tjera, në 30 xhami nuk janë falur xhumatë, po falej ndonjë vakt, në
2 xhami janë falur xhumatë dhe teravitë, në 15 xhami është falur vetëm xhumaja, dhe në 5 xhami
nuk është falur asnjë vakt. Nëpunës të xhamive ishin gjithsej 67.
j) Ulqini me rrethinë
pa minare 11 xhami. Të gjitha xhamitë ishin të mbuluara me tjegulla dhe të ndërtuara me material të
fortë. Në qytet ishin të ndërtuara 7 xhami, në katunde 17 xhami. Të ndriçuara me elektricitet ishin 2
xhami, ndërsa me vajgur dhe qirinj 22. Të gjitha xhamië janë të ndërtuara para vitin 1912. Falja e
xhumave dhe e vakteve të herëpashershme bëhej në 19 xhami, pa xhuma nuk ishte asnjë xhami,
xhumatë dhe teravitë faleshin në 4 xhami, dhe vetëm teravitë faleshin në një xhami. Gjithsej ishin 34
nëpunës.
k) Skenderaj
Me rrethinë: numëron gjithsej 10 xhami, në gjendje të mirë ishin 9 xhami, në gjendje të mesme 1
xhami.
Me minare ishin 3 xhami, pa minare 7. Të mbuluara me tjegulla ishin të gjitha, me material të fortë
ishin të ndërtuara 9 xhami, ndërsa me material të dobët ishte vetëm 1. Të gjitha xhamitë e
Skenderajve ishin të shtrira vetëm në katunde. Të ndriçuar me elektricitet nuk kishte asnjë xhami,
ndërsa me vajgur dhe qirinj ishin 10 xhami. Deri në vitin 1912 kanë qenë të ndërtuara 8 xhami, deri
në vitin 1930 1 xhami dhe deri më 1940 ka qenë e ndërtuar 1 xhami. Falja e xhumave dhe e ndonjë
vakti tjetër bëhej në 2 xhami, falja e xhumasë dhe e teravive bëhej në 5 xhami, vetëm me xhuma
ishin 2 xhami, vetëm teravitë faleshin në 1 xhami, pa asnjë falje nuk ishte asnjë xhami.
l)

Prishtina me rrethinë

Numëronte gjithsej 38 xhami, në gjendje të mirë janë 24 xhami, në gjendje gjysmë të mesme 12
xhami, dhe në gjendje të mesme 2 xhami. Me minare janë 24 xhami, pa minare 14 xhami. Të
mbuluara me alumin ishin 5 xhami, ndërsa 38 xhami janë të mbuluara me tjegulla; me material të
fortë ishin të ndërtuara 23 xhami, me material të dobët 15 xhami. Qyteti i Prishtinës kishte 15 xhami,
ndërsa katundet 23 xhami. Të ndriçuara me elektricitet ishin 8 xhami, me vajgur dhe qirinj 30 xhami.
Deri në vitin 1912 janë ndërtuar 35 xhami, deri në vitin 1930 janë ndërtuar 2 xhami dhe deri në vitin
1940 është ndërtuar 1 xhami. Falja e xhumave dhe e vakteve herë pas here bëhej në 14 xhami, pa
xhuma ishin 5 xhami, me xhuma dhe teravi 16 xhami, vetëm me xhuma 1 xhami, dhe pa asnjë vakt
apo
falje
asnjë
xhami.
Nëpunës
të
xhamive
gjithsej
ishin
73.
m) Gostivari me rrethinë
Numëronte gjthsej 53 xhami, në gjendje të mirë ishin 43 xhami, në gjendje gjysmë të mesme 8 xhami
dhe në gjendje të mesme 2 xhami. Me minare janë 45 xhami, pa minare janë 8 xhami. E mbuluar me
bakër 1 xhami, ndërsa 52 xhami ishin të mbuluara me tjegulla. Me material të fortë ishin të
ndërtuara 43 xhami, me material të dobët ishin 10 xhami. Qyteti kishte 6 xhami, ndërsa katundet 47
xhami. E ndriçuar me elektricitet ishte vetëm 1 xhami, ndërsa me vajgur dhe qirinj janë 52 xhami.
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Deri në vitin 1912 janë të ndërtuara 52 xhami, dhe deri në vitin 1940 ishte ndërtuar vetëm 1 xhami.
Xhumatë dhe vaktet herë pas here faleshin në 11 xhami, në 36 xhami nuk faleshin xhumatë fare, me
xhuma
dhe
teravi
6
xhami.
Nëpunës
ishin
gjithsej
53.
n) Ferizaj me rrethinë
Numëronte gjithsej 29 xhami, në gjendje të mire ishin 24 xhami, në gjendje gjysmë të mesme janë 5
xhami. Me minare ishin 4 xhami, pa minare ishin 25 xhami. Të gjitha xhamitë ishin të mbuluara me
tjegulla. Me material të forte ishin të ndërtuara 24 xhami, ndërsa me material të dobët 5 xhami.
Qyteti kishte vetëm 2 xhami, ndërsa katundet 27 xhami. Të ndriçuara me elektriciteti ishin vetëm 2
xhami, ndërsa me vajgur dhe qirinj 27 xhami. Deri në vitin 1912 ishin të ndërtuara 22 xhami, deri në
vitin 1930 5 xhami dhe deri në vitin 1940 janë ndërtuar 2 xhami. Falja e xhumave dhe herë pas here
e vakteve bëhej në 14 xhami, në 2 xhami faleshin vaktet pa xhuma, në 12 xhami faleshin xhumatë
dhe vaktet e rregullta dhe në 1 xhami falej vetëm xhumaja. Nënpunës të xhamive gjithsej ishin 28.672

3. Përfundim
Mbështetur në këto të dhëna arkivore mbi ekzistimin dhe funksionimin e xhamive në trojet
shqiptare jashtë Shqipërisë Londineze, mund të konstatojmë se aty bëhet fjalë për një organizim dhe
rrjet shumë të gjallë veprues në aktivitetet fetare islame, dhe për një numër mjaft të madh të
xhamive në atë periudhë. Në bazë të statistikave, del se shumica e xhamive kanë qenë të ndërtuara
me material të fortë. Po ashtu nga këto të dhëna kuptojmë se shumica e xhamive kanë qenë të
ndërtuara në periudha të hershme historike– para vitit 1912. Nga këto të dhëna burimore mësojmë
se në shumicën e xhamive, përveç xhumave, faleshin edhe namazet e vakteve të tjera, një dukuri që,
për fat të keq, nuk ndodh sot me atë masë në xhamitë tona. Për sa i përket faktit se në atë kohë nuk
falej xhumaja në disa xhami, mendojmë se ishte pasojë e mungesës së kuadrit të mjaftueshëm
professional. Të dhënat në hollësi për secilën xhami, si ato që i gjetëm në dokumentet e
administratës së asaj periudhe, vështirë që mund t’I gjejmë në ditët tona në shumë institucione
fetare apo jofetare. Kam përshtypjen se ky efikasitet i punës dhe ky përkushtim aq serioz dhe i
përpiktë në administratën fetare, ishte trashëguar kryekëput nga efikasiteti dhe disiplina e punës e
periudhës së Perandorisë Osmane.
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THE CHALLENGES OF THE INTEGRATION OF KOSOVO TO THE EUROPEAN UNION DURING
THE TRANSITION
Prof.Ass.Dr.Hysni TERZIU,
Public University “UKSHIN HOTI”, Kosovo,hysni.terziu@hotmail.com
Abstract:
The focuses of this paper are the policies and the structural and institutional reforms of Kosovo in
creating the appropriate conditions to become closer to the European Union. This paper also treats
on how to be organized from the structural and human aspect in order to react according to the
request for the accession of the country into the largest European family.
Kosovo needs to continue to develop and implement policies and numerous reforms in the
political and economic field in its way toward the European Integration.
Although work to be done, Kosovo has continued its progress in the consolidation of the
democracy and rule of law,has reinforced fundamental reforms in the judicial and electoral system,
has shown efforts to reinforce the rule of law, public administration continues the process of
stabilization, its progress in its way towards a free market economy,new efforts in terms of reforms
in the field of economic in order to cope with competitive pressure and market forces within the EU, a
positive role in the protection of regional stability and in the promotion of good relations with the
countries of the Western Balkans and others.
Keywords:Transition, integration, European Union, process, reforms, Kosovo
JEL Classification: A12, E22, E29, F13, F15
Introduction

Kosovo is facing different challenges during this transitional period but is doing
everything that it is possible to become part of the Europe’s big family. The integration into
the European Union is a major challenge for Kosovo, but it means that it is nearer the
fundamental values, on the basis of which it is built and lives this large interstate organism.
Democracy, rule of law, the protection of human rights, the respect and protection of
national minority rights, the functional market economy, all these make the state able to
face the different competitive pressures and market forces within the EU. The fulfilment of
these criteria mentioned above, together with the obligation needed to adopt the EU
legislation, the so-called acquis comunautaire, are the main prerequisite in order to enable
the introduction of a third country in the European Union.
Kosovo has continued its progress in the consolidation of the democracy and rule of law.
Thanks to the consensus among the political forces, there have been conducted
fundamental reforms in the judicial and electoral system. In addition, there have been
efforts to reinforce the rule of law. Public administration continues the process of
stabilization. However, it is necessary to strengthen even further the governance of the
public sector by increasing the independence of the public administration as a key priority of
the European Partnership. Our country has continued to play a positive role in the
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protection of regional stability and in the promotion of good relations with the countries of
the Western Balkans, other neighbouring countries and with the EU member states.
Kosovo has progressed in its way towards a free market economy through the decreased
unemployment rate, controlled inflation, progression in the field of privatization and more
convenient environment for enterprises. Kosovo needs to implement significant new efforts
in terms of reforms in the field of economic in order to cope with competitive pressure and
market forces within the EU during the long run perspective. Kosovo is one of the countries
where the transition to a market economy is closely linked with the development of the
private sector and with the definition of the basic strategic models as a condition for
integration and national and international coordination.
2. What is European Union?
With the establishment of the European Union was fulfilled the desire to rebuild Europe
after the devastating events of the Second World War as well as the good will to prevent the
burst of similar conflicts in the future. The European Union is composed of sovereign states,
which have concentrated their sovereignty in many areas of fundamental importance for
their citizens. The European Union has created a common currency and a common market
in which people, services, goods and capital move freely, without borders. On the other
side, the Western Balkan countries can join the EU after they meet certain conditions. There
exist political and economic criteria and different requirements regarding the capacities of
these countries to respect all the legislative provisions and rules of the EU. The agreements
with the EU, help these countries to define their priorities and in doing so, to facilitate their
efforts on reform issues. Multi-annual indicative financial framework, presents the financial
assistance necessary to support these efforts.
The accession of a country in the EU, passes through several stages which are: filing the
candidacy of each country to accede to the EU, the benefit of the status of each country to
be a candidate for EU (European and democratic country), the strategy prior to accession,
the opening of negotiations, the signing of the accession treaty, and in the end is the EU
accession.
Candidate countries from the Western Balkans to access the EU are: Former Yugoslav
Republic of Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania, Serbia, and as a
potential candidate country is our country, Kosovo.
3. The Stabilization and Association Process
The need to support the economic and political stability in Southeast Europe, as well as
the need to promote reforms in the rule of law, to have stable institutions and a free
economy in the region by opening up the prospects for potential EU membership and by
supporting the bilateral agreements in the region, prompted the EU to propose the
Stabilisation and Association Process (SAP). This process is based on the gradual
establishment of free trade zone and the implementation of reforms, which aim to embrace
European standards, to be closer to the EU. In itself, the Stabilisation and Association
Agreement does not constitute a commitment to integration. It puts the emphasis on
stabilizing the situation in respective countries to further establish the relationship with the
EU. In addition, this agreement aims to promote the economic development of the country,
supported by parallel aid programs designed to help these countries meet the obligations of
the agreement.
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The insistence for common regional cooperation by the countries that aim to join the EU
is an integral part of SAP.
The Stabilisation and Association Process has two stages. After the EU takes a positive
decision on the adequacy of the interested country and on its ability to meet the obligations
set in the Agreement (the finalization of the first phase), is opened the way for the start of
the second phase of SAP. Kosovo is already in the second stage of the process which
includes the process of Stabilisation and Association Agreement (SAA) and the effective
implementation of the Agreement. The negotiations on the SAA are particularly important
in this stage because are set the conditions for base rates that determine the commercial
relations between the signatory country and the EU Agreement. SAA does not determine in
advance a date for European Union membership.
Benefits of the Stabilisation and Association Agreement - The most important benefits,
directly from SAA, are in the area of trade and a freer entry of the domestic products into
the European common market. With the improvement of export condition, arise
opportunities for the development of local companies and of national economy in general.
On the other hand, SAA enables an easier entry of the European goods into domestic
markets for local buyers and local consumers, through shorter administrative procedures,
more efficient and with lower prices. The Signing of the SAA also creates the possibility for
obtaining financial resources from various structural funds, as well as to gain support for
institutional capacity building, regional development and participation in several EU
projects, such as exchange programs for professors and students, or cooperation between
research centres in the country with those of the EU.
4. Kosovo and European Union
The fulfilment of the priorities of the Government of the Republic of Kosovo includes the
necessary reforms in certain sectors, through which will be met economic, social and
institutional preconditions for the integration process in the EU, more specifically for
become closer to the European Union, NATO and other relevant international mechanisms.
Government priorities are summarized in the following four pillars:
International economic relations - The government aims at increasing economic
cooperation with countries of the region, of Europe and beyond. It is committed to continue
its activity for the membership of Kosovo in organizations, institutions and international
financial and trade mechanisms. In addition to the importance of confirming the nationality
of the country, it will also provide powerful effects for the economic and social
developments of the country. It is working on the membership of Kosovo in the European
Investment Bank, the Islamic Bank for Development and then also in the negotiation of Free
Trade Agreements among others.
Stabilization and Association Agreement – The Action Plan for the negotiation of the
Stabilisation and Association Agreement (SAA Action Plan) embodies in concrete terms the
Government's vision for the membership into the European Union. Progress in its
implementation, will bring citizens closer to the EU and will ensure that Kosovo is making
steady progress towards EU membership. In this role, the Action Plan for SAA is a
descendant of the Action Plan for European Partnership (APEP) and in building on the
experience and institutional mechanisms established over the years.
The implementation of Kosovo's European agenda is a priority for Kosovo’s institutions.
In this regard, a special priority in the medium term will be the implementation of the SAA
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through coordinated dialogues among all the involved parties. In particular will be
intensified the efforts for the visa liberalization process. The government knows that in
order to achieve these priorities is needed an integrated approach in implementing the
European agenda, especially, in building the administrative capacity to meet obligations
arising from SAA, respectively in the approximation and harmonization of the legal
framework with the EU, as well as building capacities for the implementation the legal
framework.
Due to limited financial and human capacities, the government intends to prioritize its
objectives for a medium-term by harmonizing them with the requirements that come from
the European agenda. At the same time ensures a planned and integrated access which
ensures that the financial and human resources of the Government are oriented towards
the achievement of the obligations arising from the agreement and reforms announced by
the Government Program and in accordance with plans for the development of a strategic
framework for national development.
With such an approach, the Government will continue reforms in different areas that will
enable proper implementation of the SAA. Its implementation will be strongly supported by
the Government. In order to achieve the European Agenda, the Government will maximize
the use of funds provided by the EU as part of the Instrument for Pre-Accession and the
Western Balkans Investment Framework, as well as the funds from other donors. The
Government of Kosovo will undertake the necessary reforms to ensure access of Kosovo to
EU funds in the form of direct budget support673.
The integration into the European Union is a major challenge for Kosovo, but it means
that it is nearer the fundamental values, on the basis of which it is built and lives this large
interstate organism. Democracy, rule of law, the protection of human rights, the respect
and protection of national minority rights, the functional market economy, all these make
the state able to face the different competitive pressures and market forces within the EU.
The fulfilment of these criteria mentioned above, together with the obligation
needed to adopt the EU legislation, the so-called acquis comunautaire, are the main
prerequisite in order to enable the introduction of a third country in the European Union.
Political Criteria
Kosovo has continued its progress in the consolidation of the democracy and rule of law.
Thanks to the consensus among the political forces, there have been conducted
fundamental reforms in the judicial and electoral system. In addition, there have been
efforts to reinforce the rule of law. Public administration continues the process of
stabilization. However, it is necessary to strengthen even further the governance of the
public sector by increasing the independence of the public administration as a key priority of
the European Partnership. Our country has continued to play a positive role in the
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protection of regional stability and in the promotion of good relations with the countries of
the Western Balkans and other neighbouring countries.
Economic Criteria
Kosovo has made progress in its way toward the free market economy. The opening of
the economy has increased significantly, especially in terms of foreign trade in goods and
services with amounted up to 81% of GDP in 2007 (compared with 72% in 2006). Trade has
increased considerably as a result of increased imports, while competitiveness in exports
remains weak (exports of goods and services accounted for 10% and 18% of GDP,
respectively, in 2007). There are also high energy imports (30% of total growth). Overall, the
EU is a key partner in international economic relations.
The economy has experienced an increase of 4% in real terms in 2015. The promotion of
businesses through administrative and fiscal easing policies has had a positive impact on
their performance. Improvement of infrastructure, renovation of technologies in various
sectors, the development of human capacities, have all increased the efficiency of the
economy turning the latter into a factor of economic growth.
Table 1. Main aggregators (in mln Euros)
Description
Consumption

2008
3,912.
8
Investments
1,123.
7
Exports
1,420.
4
GDP
3,905.
0
Real Growth of 6.9
GDP, in %
GDP per capita 1,847.
2
Inflation Rates 9.2

2009
4,218.
2
1,340.
3
1,536.
1
3,912

2010
4,325.
0
1,405.
0
1,525.
8
4,289

2011
4,652.
1
1,565.
0
1,622.
4
4,639

2.9

4.0

5.3

1,848.
0
-2.4

1,966.
6
3.5

2,127.
3
5.3

2012
5,256.
0
1,397.
3
1,576.
7
4,916.
0
5.1

2013
5,390.
9
1,427.
2
1,665.
2
5,125.
2
5.4

2014
5,675.
0
1,467.
9
1,748.
8
5,446.
1
6.0

2015
5,999.0

2,686

2,757

3,141

2.1

1.5

2,884.
0
1.4

1,499.0

6,117.0

1.6

1. Source: Ministry of Finances. “Economic Bulletin of Kosovo, January-June 2015”.
https://mf.rks-gov.net/en-us/Reports/Reports-and-Publications/MacroeconomicBulletin (accessed August 2015)
5. Trade Relationships, Foreign Direct Investments and Remittances
If we refer to table 1, it is obvious that the trend of imports and exports has increased
during the period 2008-2015, but the imports increased at much higher pace compared to
exports. Data on the structure of imports shows an increase of 5.4% in the imports of
investment goods. The import of these goods represents about 30% of total imports. FDI
were over four times higher compared to the same period of 2014, 130 million Euros more.
FDI during this period were concentrated more in the sectors of construction and real
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estates, even though there was also a significant increase in the financial services sector and
in energy sector.
The Government of Kosovo, in June 2015, has negotiated with the IMF the Stand-By
program. This program focuses on strengthening the public finances through the
implementation of the fiscal rule, conduction of an adequate level of bank balance and
through the improvement of cost structure. In addition, it works through the creation of
fiscal space for large development investments financed by International Financial
Institutions.
EU Guide, for the draft of the Economic Reform Programme, considers the position in
which Kosovo is today. It suggests that the efforts should be focused on competitiveness
(particularly in the regional competitiveness) as a development priority for Kosovo. This is
expressed through the ongoing efforts of the Government towards the capital investment,
the improvement of the business climate, and the support of local production in various
forms. The year of 2015 was marked with a new style of government, which is expected to
bring significant positive changes in the economy of the country2
More specifically, it is about the changes in the tax system of Kosovo such as: removing
the barriers for the fiscalisation of all businesses, reduction of administrative procedures
(e.g. abolishing the requirement for export certificate), exemption from customs duty the
equipments of information technology in order to stimulate this sector and consequently
other sectors that use these devices), decreasing of VAT in order to expand the tax base of
this tax, escalating the VAT in order to be reduced for the products that are considered as
basics for daily consumption), providing tax holidays through which aims to facilitate the tax
burden for businesses that invest up to certain levels of money and that hire a considerable
number of workers, and expanding the list of products that are exempted from customs
duties, with which will be stimulated the manufacturing businesses in order to be more
competitive in the market674.
The value of exports and imports in 2008 account for 54.6% of GDP, while in 2015 they
account for the 75.8% of GDP, implying an openness and greater integration of Kosovo into
European markets and beyond. Over 90% of Kosovo's exports are destined for the EU
markets as 70% of imported goods are from the EU. Regional trade is intensified as a result
of commitments on the implementation of Agreements for Free Trade by reducing and
eliminating a significant part of the customs duties, which in addition to the positive impact
they have on facilitating trade transactions and on more favourable price of imported
goods, they reduce also the budget revenues and damage the level of exports.
The figures tell us that Kosovo, despite the benefit from the EU’s assistance programs
that aimed at opening the European market by eliminating customs duties on all industrial
products and on most agricultural products, could not take advantage of the full trade
preferences to EU mainly for low competitiveness and poor quality of products.
Above all, foreign investors seek from the countries where they see a potential
investment to have Rule of Law and an efficient Judicial System. In addition, there should be
no problems with property titles, as the solution of property issue is the primary focus of
foreign investors. Another barrier for foreign investors is small market and its poor
674
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integration into major European markets which make lower the possibility for investors to
exploit economies of scale for their businesses. However, a universal principle of investment
finance is the right report of Risk and Return that implies that countries in transition due to
the higher business environment risk than as a result the investors demand a higher yielding
of their activity.
The high degree of informality contributed negatively on the level of FDI inflow during
the period 2008-2015 despite that FDIs had a modest upward trend during this period. In
the last two years, FDI had a significant increase, but which are more due to the
privatizations of public sector rather due to the private investments in manufacturing
businesses. Energy market and the Telecommunication market are more attractive for
foreign investors, where the greatest interest was shown from American-Turk investors and
then also from Swiss investors. However, until now it is difficult to conclude whether this
initiative has proved to be successful because foreign investors continue to think that
Kosovo must still improve the business environment, fight corruption and solve the problem
with the issue of property based on some indexed they see. Regarding the business climate,
there were some positive steps laid to facilitating administrative procedures for doing
business675.
Remittances have played an extraordinary contribution during this period not only in the
consumption levels of Kosovo households but also on the stabilization of the balance of
payments by compensating also the low level of capital account (investment),
macroeconomic stability and fiscal consolidation. In real terms, the amount of remittances
(although the real figure may be higher) is 600 million Euros. With the development of the
banking system and with the introduction of remittance companies (e.g. Western Union),
every year more and more remittances were sent through the formal banking system. This
is not a positive indicator only for the remittance system and for the formalization of the
Kosovo's economy but also serve as a mechanism for the inhabitation of money laundering
and also serves as a reference for the design of monetary and fiscal adjusted policies.
Empirical studies conclude that this high level of remittances is due to high motivation of
Kosovars to emigrate elsewhere, in order to bring to their relatively poor families money.
Until now remittances are the primary mechanism to reduce poverty, to finance imports
and to stimulate aggregate demand, to develop the financial and construction sector, to
strengthen the private investment, etc. Thanks to the high flow of remittances, the gap of
trade deficit is narrowing thus minimizing the negative effects on macroeconomic stability.
Remittances serve mostly for consumption and for housing. Especially after 1999 it was one
of the reasons why the construction sector has is highest success and consequently there
was also a significant contribution on GDP.
Remittances have increased not only because each year the number of Kosovar
emigrants has increased, but also because their economic and social position has improved
as majority of them have been fully integrated in the respective economies where they are
located. This fact has also a negative impact in terms of the amount of remittances which
are expected to fall after the period of 20 years of emigration as a good part of the
675

World Bank, “Doing Business 2014: Understanding Regulations for SMSs”.
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immigrants will be fully integrated with their families in European countries and as such will
gradually disconnect their ties with Kosovo. The report of the Central Bank of Kosovo,
regarding the inflow of remittances in 2015, notes that they are decreasing significant
compared to the previous year, mainly due to the economic crisis that has caused
thousands of jobs to be lost and of course the immigrants are the first to suffer. In fact,
some economists think that in time of economic crisis the informal economy (including
remittances into informal channels) makes it possible major consequences of the crisis in
the economy mitigated by the injection of these cash flows to stimulate economic
activities676.
6. Official Reserves and Credit Offers
Official reserves measure the change in the stock of foreign exchange reserves and
foreign assets, which are available to the monetary authority as the Central Bank of Kosovo
and which consist of gold reserves, foreign currency reserves and Special Drawing Rights in
the IMF. A low level of official reserves in a country that is also characterized with a deep
trade deficit, presents high financial risks by making pressure on the local currency because
the solvency of the economy falls as long as imports grow faster than exports. This is
translated in a crisis of the balance of payments which is then preceded by a financial crisis
similar to the Asian Crisis of 1997-1988 and the Russian of 1999. Therefore, the Central Bank
of Kosovo needs to target an optimal level of official reserves in order to be used as a
defence mechanism against external shocks and financial crises. In addition, the gradual
increase in reserves should be more as a result of economic growth (driven by exports)
rather than as an objective in itself.
Regarding the supply of credit, in 2014 it has experienced a growth of 4.2% reaching up
to 3.2 billion Euros. In 2014, the key indicators of the profitability of the banking sector were
improved as a result of significant profit growth. This growth is attributed to a number of
factors which are mainly relate to: 1) consolidation of the banking system during this period,
2) launch of seven banks that have expanded the market and the range of banking
products, 3) more stabilized macroeconomic environment and more sustainable economic
growth influenced by the liberalization of the banking market, 4) increased demand for
lending as a result of the higher number of business and their higher potential for activity
expansion, 5) monetary policies, generally more accommodative, 6) expository fiscal
policies, 7) growing needs for consumer loans (e.g. for vacations, vehicles, etc.) and home
loans (mortgage) that in recent years occupied a good portion of loan portfolio, etc.
However the offer of credit as a proportion of GDP remains low compared to other
countries of the EU that have this ration up to 60% of GDP. This does not happen only
because the banking system is in the process of consolidation, but because we have a under
developed money market and capital market which in the contrary would significantly lower
the cost of money and consequently would increase the demand for loans to be covered by
a higher supply of credit. Another reason for the relatively low supply of bank lending is also
the underdeveloped bank culture of Kosovars and their fragile confidence in the borrowing.
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However, Kosovo market is expanding its supply of credit dictated by the conditions of
Kosovo's economy and in this context the pace of credit growth has been adequate. Even in
2014-2015, the Central Bank of Kosovo has been reserved in its analysis with regard to
lending emphasizing that an accelerated growth creates premises for bad credits and
inflationary pressures that could endanger the banking and financial stability as a whole.
Economic growth reflects the growth of money supply, but not always the growth of money
supply stimulates a sustainable economic growth. In 2008 the economic crisis in the US
emerged as a financial crisis, caused by uncontrolled level of lending which turned the US
into an economy where borrowing became lifestyle.
7. Fiscal Impact of Health Insurance and Pension System
The health system, throughout the transition period in Kosovo, has not functioned
properly and by many experts is considered as unsustainable and not financially
implementable. In Kosovo, there is still a high degree of informality in the labour market,
where less than half of the workforce is active contributors to this scheme, while the
number of those covered by the state are not known precisely, or better to say there is no
possible to regulate all the health insurance system.
Reforms undertaken in the implementation of health contributions and financial
decentralization would allow for better management of funds at the regional hospital and
the minimizing of corruption that constitutes an "added tax" to the public health service. So,
the reforms undertaken by the government to increase the contributions to health
insurance essentially seek to raise revenue for health funding that is extremely necessary.
However, this could create a negative incentive in the labour market because it increases
the employment taxation burden by increasingly more the informality. Fiscal consolidation
would favour at medium term perspective full funding of public health support to the
overall budget revenue against the current system of partial funding from tax on wages and
salaries.
The pension system or the pension schemes, always have a fiscal implication due to the
fact that there is an imbalance between the contributors of pension scheme who pay dues
to the fund and pensioners who receive the benefits of their contributions over the years.
The tendency of the transition countries but also of the developed countries was to have an
increased contribution rate in order to keep the pension scheme functioning as it has a fiscal
burden for the government and this burden is always growing. The pension scheme is a
fiscal implication in some directions: 1. The optimization of the level of contributions for the
pension scheme by taking into account that an increase of this level will encourage more the
employment in the informal sector and would impact on the reduction of pensions; 2. Low
return of benefits from the pension may discourage individuals to contribute to this scheme;
3. Small amount of money provided as pension that is not enough for the minimum living
needs, can create a political pressure to increase the pensions in the short term, and if this
would happen than it would damage the fiscal stability and sustainability of the scheme.
In Kosovo, were recorded 128 thousand beneficiaries of basic pension as of June 2015,
with a total value of over 59 million Euros. There were also 18,318 beneficiaries of pensions
for persons with disabilities, where in the same period of 2014 these payments have
amounted 49 million euro. So it is estimated that this increase in 2015 was due to the entry
into force of the decision to increase pensions and salaries in the public sector in April 2014.
Although in Kosovo there are relatively 150 thousand pensioners, there is not yet the
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concerns for aging population that many countries in Europe have and which have been
forced to intervene in the pension schemes to reduce fiscal burden by increasing the age of
retirement at 65 (some countries are considering increasing it to 70 years). This is not done
by Kosovo677.
8. Conclusion

Kosovo is a country that participates in the Stabilisation and Association Process of
the European Union. This process contributes to the regional stability by involving every
country in the European structures and by offering to them the prospective for future
accession to the EU. The European Union has actively supported the reforms conducted in
Kosovo since the 90s and has supported the priority of the Kosovo’s Governments for
European integration.
Integration should not be understood as a simple elimination of borders, which will
enable free movement towards richer countries of the Europe. Due to a long history of
isolation and economic hardship, integration is often perceived as an opportunity to move
to Europe, leaving limbo the challenges and the fact that comes only as a result of the
consolidation of democracy and economic development.
The integration process should be seen as a reform program that brings the country
closer to the European model of the state, democracy and functioning of the economy, and
not simply the free movement towards west. Secondly, the process should include the
commitment of all political and economic actors of the society.
In the framework of politics, the culture of dialogue between political parties and the
independence of state institutions should be strengthened even more to enable the
effective functioning of the political system. Naturally, the main test in the evaluation of the
Kosovo will be about how it will be prepared for the next parliamentary elections to be held
in 2018.
Kosovo has progressed in its way towards a free market economy through the
decreased unemployment rate, controlled inflation, progression in the field of privatization
and more convenient environment for enterprises. The informal economy effects on the
reflection of the current dynamics of the labour market. Non-banking financial sector should
have a greater impact on financial intermediate, which is dominated by the banking system.
Kosovo needs to implement significant new efforts in terms of economic reforms in the face
of the long term with competitive pressure and market forces within the EU.
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Marrëdhëniet në mes benefiteve të operatorit të autorizuar ekonomik dhe lehtësirave
nga procedurat doganore me ndikim ekonomik
Prof.Dr. Halil Kukaj,
University i Prizrenit “Ukshin Hoti” , Email: halilkukaj@yahoo.com
Tel: +37744185570
Mentor Gashi, PhD Kandidat ,
Email: mentorgashi15@gmail.comTel: +37744255511

Abstrakti:
Ka mërrëdhëniet të ngushtë në mes benefiteve që ofrohen për operatoret të autorizuar ekonomik
dhe lehtësirave apo përfitimeve që ofrojnë procedurat doganore me ndikim ekonomik. Kur
krahasojmë operatorët ekonomik të autorizuar dhe operatorët e zakonshëm që shfrytëzon
procedurat doganore me ndikim ekonomik, në mes tyre gjejm elemente të përbashkëta në funksion
të lehtësirave tregtare dhe dallim të caktuara që kryesisht lidhem me të drejtat dhe përgjegjësit e
caktuar varësisht nga lloji i autorizimit. Përfitimi i bizneseve me statusin operator i autorizuar
ekonomik, varen nga lloi i autorizimit që ka, por përfitimet kryesore janë, si: thjeshtëzimet doganore
(procedure e thjeshtëzuar), si dhe siguri dhe mbrojtje. Ka edhe përfitime të indirekte nga këto
operator. Kurse përfitimet nga operatori që shfrytëzon procedurat doganore me ndikim ekonomik më
tepër ju takon pezullimeve, reduktimin e detyrimeve doganore si dhe stimulimin e prodhimit,
varësisht nga procedura që shfrytëzon, se sa zvoglimin e kontrolleve ndaj tyre. Në këtë punim është
identifikuar dallimet mes një operatorik ekonomik të autorizuar në një vend të Komunitetit Evropian
dhe një operatorik ekonomik të autorizuar në vende të tjera që nuk janë pjesë në komunitetin
evropian ose nuk janë në një marrëveshje për të pranuar të drejtën e autorizimit. Po ashtu është bërë
krahasim i caktuar ndërmjet përfitimeve të operatorit ekonomik të autorizuar dhe përfitimeve që
ofrojn procedurat doganore me ndikim ekonomik.
Fjalë kyqe: Operator i Autorizuar Ekonomik, përfitimet, thjeshtëzime doganore, siguri dhe mbrojtje.
JEL Clasification: F13, F15, F17

1. Hyrja:
Gjatë këtij punimi kemi përshkruar përfitimet e kompanive që ushtrojnë aktivitetin në
qarkullimin ndërkombëtare të mallrave (import/eksport), qoftë prodhimive të gatshme apo
produkteve të pa përfunduara apo lëndëve të pare, gjysëm prodhuimeve që kanë qëllimi
lëvizje e tyre nga një vend në vendin tjetër për tregtim apo për kryrjen e operacioneve
teknologjike, përpunimit të më tutjeshëm. Prandaj brenda biznesit ndërkombëtar, gjejm
kompanit tregtare, prodhuese të kategorive të ndryshme që varësish nga katerogia që
klasifikohet mund të përfiton edhe lehtësira tregtare në funskion të qarkullimit më të leht të
mallrave. Në punim flitet për Operatorët e Autorizuar ekonomik dhe përfitimet e tyre që
mund ti kenë nga vet fakti që posedojn një autorizim të till, dhe në anën tjetër flitet për
përfitimet e caktuara të kompanive që autorizohen me ndonjë nga procedurat doganore
me ndikim ekonomik.
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2. Koncepti i përgjithshëm mbi Operatorët e Autorizuar Ekonomik dhe përfitimeve nga
mbajtësi i këtij statusi

Operator ekonomik i autorizuar mund të jetë çdo operator ekonomik i themeluar ne një
vend i cili eshte i perfshire ne aktivitetit qe mbulohen nga legjislacioni doganor, respetivisht
çdo kush që është pjese në zingjirin ndërkombëtar furnizues qoft si: prodhues, eksportues,
importues, transportues, agjent doganor apo mbajtesi i depos, etj. (European Commission
Directorate-General Taxation and Customs Union – Customs Policy) Operatori ekonomik do
të thotë: një person i cili, në rrjedhën e biznesit të tij, është i përfshirë në aktivitetet e
mbuluara nga legjislacioni doganor . (WCO) "Një palë e përfshirë në qarkullimin
ndërkombëtar të mallrave në çfarëdo funksioni që është aprovuar nga ose në emër të një
administrate kombëtare doganore, si në përputhje me OBD standartet ekuivalente të
sigurisë në zingjirin furnizues. Si Operator Ekonomikë i Autorizuara mund të përfshijë ndër
të tjera prodhuesit, importuesit, eksportuesit, agjentët , transportuesit, ndërmjetës, portet,
aeroportet, terminal operatorët, operatorët e integruar, magazina dhe shpërndarësit ".
(Kodi Doganor i Republikës së Shqipë Shqipërisë, Seksioni 4, Operatorës Ekonomik të
Autorizuar) Një operator ekonomik, i cili është i vendosur në territorin doganor të
Republikës së Shqipërisë dhe përmbush kriteret e vendosura në nenin 41, mund të aplikojë
për statusin e operatorit ekonomik të autorizuar. (Kodi Doganor dhe i Akcizave të Kosovës),
Operator i Autorizuar Ekonomik mund të jetë secilit operator ekonomik i themeluar në
territorin doganor të Kosovës. (Merley Consulting; enquiries@morley-consulting.co.uk) Një
OEA është një kompani që ka provuar të kënaqur autoritetet doganore "se ajo i plotëson
kriteret e rrepta në lidhje me ndonjë nga funksionet e saj operative që përfshijnë procedurat
dhe proceset doganore. OEA është një shenjë cilësia e njohur ndërkombëtarisht që tregon
se roli i mbajtësit në zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit është i sigurt dhe se kontrollet dhe
procedurat e tyre janë të efektshme dhe në përputhje të plotë. (QAP; http://www.qualifiedaudit-partners.be) Statusi i OEA i jepet një operatori ekonomik që përmbush kriteret e
përbashkëta që lidhen me sistemet e sigurisë, aftësisë paguese financiare, respektimin e
mëparshme doganore, dhe në disa raste, standardet e duhura të sigurisë dhe të sigurisë.
Operatori ekonomik i certifikuar do të konsiderohet si një operator i besuar ekonomik për
doganë me Komunitetin Evropian, dhe për të marrë përfitime operacionale nga më pak
kontrolle fizike dhe trajtime nga dogana, e ashtuquajtura "korsi të gjelbër. OEA-status dhe
kriteret për marrjen e statusit që janë të bazuara në legjislacionin doganor të BE-së dhe
Rregullores në fuqi të BE-së.
Mundësia për OEA është e hapur për të gjithë operatorëve ekonomik, përfshirë ndërmarrjet
e vogla dhe të mesme dhe pa marrë parasysh rolin e tyre në zingjirin furnizues. Nuk ka asnjë
detyrim për operatorët ekonomikë të bëhen një OEA, ajo është çështje që zgjedh vet
operatori nëse ka qëllim të bëhet OEA ose jo, varësisht bazuar në gjendje dhe natyren
komerciale të tyre. Sipas (Neni 10.A i Kodit doganor dhe te akcizave të Kosovës, i plotësuar
ndryshuar), statusi OEA mund të jepet për çdo operator ekonomik nëse i përmbush kriteret
e paraqitura në vijim: Përputhshmëria e aktivitetit të tij me kërkesat doganore, sistemit të
kënaqshme të menaxhimit komerciale, aty ku është e nevojshme, të dhënat e transportit , e
cila lejon kontrollet e duhura doganore, qëndrushmeria financiare, përmbushja e
standardeve të sigurisë dhe mbrojtjes etj.
2.2. Llojet e çertifikatave të Operatorët Ekonomik të Autorizuar
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Ekzistojnë tri lloje të certifikatave OEA, të cilat që varet nga kriteret që përmbushë me rasti
e aplikimit për llojin e çertifikatës :
2.2.1. AEO – Thjeshtëzimet doganore (AEOC); Një certificate e OEA cpër thjeshtëzime
doganore lëshohet për çdo operator ekonomik që përmbush kriteret e përputhshmërisë
doganore, standardet e duhura mbajtjes së shënimeve dhe të aftësisë paguese financiare.
Mbajtësi i kësaj çertifikate ka të drejtë të: pranimin e lehtë për të thjeshtëzimet doganore të
përmendura në (Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian, neni 14b.1) – procedurat e
thjeshtëzuara doganore, mund të përmendim si; më oak kontrollet fizike dhe dokumentare;
ju jepet prioritet nëse përzgjedhet për kontroll; ju jepet mundësia për përzgjedhur vendin e
kontrollit , ku do të kryhet kontrolli fizik etj. Si kriteret për tu përdorura për t'u kualifikuar
për statusin AEOC vlen për pothuajse të gjitha thjeshtëzimet doganore, marrja e statusit të
AEOC e bënë më të lehtë për të operatorit ekonomik për të fituar qasje në thjeshtimet
doganore. (Rregullorja e Komisionit 1192/2008) ka prezantuar rregullat që duhet
harmonizuar për të përfituar thjeshtëzime doganore Kriteri për të plotësuar standardet e
sigurisë dhe të mbrojtjes nuk është e nevojshme për këtë lloj të çertifikatës AEO. Prandaj
mbajtësit e AEOC nuk kanë të drejtë të përfitimeve OEA që lidhen me sigurinë dhe
mbrojtjen e rrjetit ndërkombëtar të furnizimit. Statusi i AEO në formën e AEOC nuk merret
aktualisht parasysh në çdo marrëveshje për pranim reciprok me vendet e treta.
2.2.2. AEO - Mbrojtja dhe Siguria (AEOS); Një certifikatë OEA Mbrojtja dhe Siguria lëshohet
për çdo operator ekonomik të caktuar i cili përmbush kriteret e përputhshmërisë doganore,
mbajtjes së standardeve të duhura rekord, aftësinë paguese financiare dhe mirëmban
standardet e duhura të sigurisë dhe të mbrojtjes. Mbajtësi i kësaj certifikate ka të drejtë të:
të njoftoj paraprakisht nëse do të përzgjedhet për kontroll, (neni 14b (2) të CCIP / 2014), të
dhëna e deklaruar të reduktuara në form të deklaratës përmbledhëse sipas nenit (14b (3) të
CCIP / 2014); më pak kontroll fizike dhe dokumentare, prioritet nëse përzgjedhur për
kontroll, i jepet mundësia për të përzgjedhur vendin e kontrolles që do të kryhen. Mbajtësi i
një AEOS njihet si operator ekonomik i cili ka marrë masat e duhura për të siguruar biznesin
e tyre dhe në këtë mënyrë është një aktor i besueshëm në zinxhirin ndërkombëtar të
furnizimit, në të dy anët, qoftë nga këndvështrimi doganore dhe nga perspektiva e
partnerëve të tyre të biznesit. Statusi AEOS merret parasysh në të gjitha MRA me vendet e
treta. Integrimi i OBD SAFE ishte shumë e rëndësishme, si njohja reciproke e statusit të
sigurisë së OEA, e cila nuk mund të sigurohet pa një standard të njohur të përbashkët
ndërkombëtar.
2.2.3. AEO - Doganat thjeshtëzimet / Mbrojtja dhe Siguria Një certificate OEA për
thjeshtëzimet dhe Mbrojtja e Siguri, lëshohet për çdo operator ekonomik të caktuar i cili
përmbush kriteret e përputhshmërisë doganore, mbajtjes së standardeve të duhura rekord,
aftësinë paguese financiare dhe mban të sigurisë dhe mrojtje të përshtatshme sipas
standardeve. Mbajtësi i kësaj certifikate ka të drejtën e të gjitha përfitimet e përmendura në
dy certifikatat e mësipërme. Edhe pse aplikantët janë të lirë të zgjedhin çfarëdo lloji të
certifikatës më të mirë që I përshtaten biznesit të tyre, në këtë rast në qoftë se një operator
ekonomik mund të plotësojnë kriteret kualifikuese, atëherë ata duhet të aplikojnë për
certificate të plotë të OEA e cila përfshirë edhe thjeshtëzimet doganore por edhe Siguri dhe
mrojtje. Ky lloj i certificates i jep të drejtën mbajtësit të të gjitha përfitimet e të qënit një
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OEA dhe do të ketë njohje më të gjerë ndërkombëtare veçanërisht në lidhje me njohjen e
ndërsjellta-reciproke.
2.3. Benefits e një operatori të rrjetit ndërkombëtar të furnizimit, kur përfitojnë statusin e
operatorit të autorizuar ekonomik
Autorizimi i OEA i jepet aplikantit pas një kontrolli të plotë të biznesit të tij, dhe nga kjo audit
të përfituar siguri edhe për partnerët e tij të biznesit. Statusi i dhënë si OEA lidhet me vet
operatorin ekonomik dhe aktivitetet e biznesit të tij dhe në këtë rast është i vetmi i cili ka të
përfitoj benefitet e caktuar (thjeshtëzimet dhe lehtësirat). Ky është një parim i përgjithshëm
për të gjitha llojet e certifikatave OEA që mund të lëshohet për operatorët ekonomikë me
role të ndryshme në zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit. Përfitimet OEA, janë të varura nga
lloji i autorizimit që ka, si: thjeshtëzime doganore, siguri dhe mbrojtje apo çertifikatën e
plotë. Në vijim po përmenim përmendim përfitimet/benefitet që merr AEO.
2.3.1. Hyrje më të leht dhe procedure e thjeshtëzuar doganore - Ky përfitim është i
zbatueshëm për mbajtësit e AEO-C dhe AEO-F.
2.3.2. Njoftohet operatorin për kontroll
Ky përfitim është i aplikueshëm për mbajtësit e AEO-S ose AEO-F. (Neni 14b (2) Akti
nënligjor, 2014/Bashkimit Europian), përcakton se kur një deklaratë e hyrje përmbledhëse
është depozituar nga një OEA, zyra kompetente doganore mund, përpara mbërritjes / nisjes
së mallrave në/nga territori doganor, të njofton OEA, kur, si pasojë e sigurisë dhe analizën e
rrezikut të sigurisë, dërgesa është përzgjedhur për kontroll të mëtejshëm fizike. Njoftimi
paraprak mund të jetë veçanërisht e rëndësishme për OEA që veprojnë në terminal, si ajo do
të lejojë atyre planifikim më të mirë të biznesit të tyre. Ky njoftim do të jepet vetëm kur nuk
ka rrezik kontrollin që do të kryhet. Autoritetet doganore mund të, megjithatë, të kryejë
kontroll fizik edhe në raste pa e njoftuar fare OEA.
2.3.3. Më pak kontrolle fizike dhe dokumentare
Ky përfitim është i aplikueshëm për të gjitha kategoritë e OAE. Një OEA i nënshtrohen më
pak kontrolle fizike dhe dokumentare se sa kontrollet që kryhen ndaj operatorëve të tjerë
ekonomikë. Megjithatë, autoritetet doganore mund të vendosin për të kontrolluar dërgesat
e një OEA në mënyrë që të marrin parasysh një rrezik të caktuar, apo kontoll të obligushëm.
2.3.4. Prioritet i dërgesave në qoftë se përzgjedhet për kontroll
Ky përfitim është i aplikueshëm për të gjitha kategoritë e OAE. Përcakton se kur, pas
analizën e riskut, mallrat që janë të mbuluara nga një deklaratë përmbledhëse hyrëse apo
dalëse apo një deklarate doganore të depozituar nga një OEA janë zgjedhur për kontroll,
kontrollet e nevojshme, do të kryhet si një çështje prioritare. Kjo do të thotë se ngarkesa
duhet të jetë i pari që të kontrollohet nëse të tjerët janë zgjedhur nga jo-AEO's. Ky përfitim
është drejtpërdrejt i lidhur dhe e varur nga mënyra e transportit, ku përfshirë edhe
infrastrukturën e objektit në terminalit. Për këtë arsye, rekomandohet që në terminalin
doganor të ketë një korsi e caktuar e cila është dedikuar dhe është ndërtuar pikërishtë për
OAE.
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2.3.5. Zgjedhja e vendit për kontroll
Ky përfitim është i aplikueshëm për të gjitha kategoritë e OAE. Parashikon mundësinë që një
OEA mund të kërkojë që kontrolli doganor të bëhet në një vend alternativ që mund të
shkurtoj kohën e kontrollit ose kosto më të ulëta për operatorin. Megjithatë, ky është
subjekt i marrëveshjeve individuale me autoritetin doganor në fjalë. Vendi i zgjedhur për
kontroll duhet të lejojë autoritetet doganore për të kryer kontrollet e nevojshme me kusht
që të mos rrezikohet rezultatet e kontrollit.
2.4. Përfitimet Indirekt, pra përveç përfitimeve direkte operatorër ka edhe përfitime
indireket, si: sigurinë e personelit, zhvillimin e standardet, përzgjedhjen e furnizues, sigurinë
e bartjes dhe të transportit, ndërtimin e vetëdijes organizative, infrastrukturës dhe aftësive
të personelit, ngritjen e bashkëpunimin ndërmjet palëve në zinxhirin e furnizimit, investime
në teknologji proaktive dhe pajtueshmërinë vullnetare të sigurisë (TAXUD/B2/ 047/2011Rev.5).
2.5. Përfitimet specifike
Për çdo anëtar në marrëveshje reciproke do të përcaktojë përfitimet e veçanta brenda
marrëveshjes. Këto përfitime do të varet nga lloji i marrëveshjes reciproke. Megjithatë si
rrezultat ka reduktimit të rrezikut dhe aplikohen kontrollet te reduktuarar në AEOs, dhe
njëkohësisht dhe mund të përfitojnë njohjen reciproke të OEA në bazë të marrëveshjes dhe
si e till mund të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme në thjeshtëziem dhe lehtësimin e
tregtisë. Reduktimi i kontrollit do të çojë në një qarkullim të shpejtë të mallrave në tregtinë
ndërkombëtare. (Rregullorja e Komisionit EC No 1875/2006) Për më tepër, një përfitim i
madh që rrjedh nga njohja e ndërsjellë e OEA do të jetë që AEOs, duke i përfshirë ato në
vendet e treta, në radhë të parë mund të kërkojë bashkëpunim me AEOs tjetër për të
siguruar deri në fund zinxhirin e furnizimit. Përveç përfitimit të përgjithshëm të kontrollave
të zvogluara ose kontrollet për qëllime të sigurisë dhe të mbrojtjes, përfitimet mund të
përfshijnë edhe masat për rimëkëmbjen e tregtisë, për shembull për të krijuar një
mekanizëm të përbashkët për të rrjedhëshmërin e flukseve tregtare në funksion të
lehtësirave tregtisë dhe përshpejtimin e qarkullimit të mallrave.
2.6. Kur mbajtësi Operatori ekonomik nuk mund të kenë qasje në përfitimet
Nuk mund të ketë qasje në përfitimet e OEA, në rastet kur mund të ketë një pezullim të
statusit apo revokim. Kur pezullohet statusi, operatori nuk ka të drejtë të marrë nga dobi të
përfitimeve, ndërkohë që bëhet rivlerësimi i gjendjes së tij, në qoftë se pezullimi nuk është
bërë me kërkesë të operatorit. Kur i bëhet revokimi, operatori humb të drejtën për të
aplikuar përsëri për tre vjet e ardhshme. Paraqesim në vijim rastin kur një AEO i pezullohet
apo revokohet e statusit,si:
2.6.1. Pezullimi i statusit OEA
Pezullimi i statusit OEA do të thotë se një certificate/autorizim i lëshuar më heret, nuk është
i vlefshme për një periudhë të caktuar. Gjatë kësaj periudhe mbajtësi nuk mund të kenë
qasje në përfitimet që statusi ofron të cilat mund të kenë pasoja të rënda për të. Statusi
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mund të pezullohet me efekt të menjëhershëm në qoftë se llojin ose shkallën e kërcënimit
për sigurinë publike dhe mbrojtjen, shëndetin publik ose mjedisin, kërkon një vendim të
tillë. Kjo mundësi duhet të përdoret në mënyrë të kufizuar. Si parim i përgjithshëm,
pezullimi vlen vetëm për statusin OEA, por, në varësi të llojit të mangësive, ajo mund të ketë
një ndikim në vendimet e tjera doganore veçanërisht nëse ata kanë qenë të dhënë në bazë
të statusit të OEA (TAXUD / 1284/2005, Rev.5.5). pezullimi i statusit të OEA është një
tregues që duhet të merren parasysh në kontekste të tjera që lidhen me veprimtarinë
doganore të operatorit ekonomik. Kur arsyeja për të pezulluar është eliminuar,
certifikata/autorizimi duhet të rikthehet. Nëse jo, autoriteti doganor (Ligji Nr.102 / 2014
Kodi Doganor, Republika e Shqipërisë) duhet të marrin në konsideratë nëse certifikata duhet
të revokohet.
2.6.2.Revokimi/ndërprerja e statusit të OEA-së
Iniciativa për revokim mund të vijë edhe nga mbajtësi i autorizimit. Në këtë rast, operatorit i
lejohet të paraqesë një kërkesë të re për një certifikatë të OEA, sa më shpejt që situate e
biznesit të tij I përgjigjet dhe është në përputhje me kriteret përcaktuar. Nëse një revokimi
është vendosur nga autoriteti doganor, atëher operatorit nuk i lejohet të paraqesë një
kërkesë të re për një certifikatë /autorizim për OEA, brenda tre vjetësh nga data e revokimit.
3. Përfitimet nga procedurat doganore me ndikim ekonomik

Në ekonomit e hapura, vazhdimisht nga operatorët ekonomik është paraqitur kërkesa e
pezullimit të pagesave me qëllim të shtyrjes së afatit të pagesës të mallrave që kanë qëllim
të ri-eksportit, apo shitjen e vonshme brenda vendit pas një trajtimi të caktuar. Në raste të
caktuar gjatë zhvillimit të tregëtis ndërkombëtare janë shfaqur disa probleme të cilat kanë
paraqitur nevojën për dizanimin, formimin dhe funksionimit e procedurave doganore me
ndikim ekonomik, siç do ti përmendim në vijim:
Nëse paraqitet kërkesa që të njëjtat mallra të ri-eksportohen, operatorët ekonomik janë të
detyruar që në çmim të shitjes të kalkulojnë edhe detyrimin e doganës (TVSH-ja është
rimbursuar). Me këtë rast ato do dalin me çmime të larta dhe nuk do jenë konkurrues në
tregun ndërkombëtar, pa marrë parasysh që kanë ekskluzivitet për ato mallra për rajonin e
caktuar.
Nëse, një prodhues vendor ka mundësi teknike të përpunimit të mallit të importit në
produkt kompenzues (final apo gjysmëfinale) ai do ballafaqohet me taksën e importit të
lëndës së parë, meqë rast do ketë produkte jo-konkurruese në rajon e më gjerë.
Nëse paraqitet mundësia e një përpunimi të lëndës së parë, te vendit, në ndonjë vend
tjetër, me rastin e kthimit të atij malli në trajtë të produktit operatorët duhet paguar
kundrejt vlerës së re që ka malli që ri-importohet;
Nëse, në rrethana të caktuara, mallrat e importit ngarkohen me detyrime të importit ndërsa
produkti që përfitohet me rastin e përpunimit të tyre lirohet nga këto detyrime në bazë të
klasifikimit, prodhuesit vendor të mallrave që lirohen në import do jenë në disfavor
krahasuar me importuesit e drejtpërdrejt të atij produkti (Kodi 03/L-109, Doganor dhe i
Akcizave të Kosovës).
Të gjitha këto probleme, dhe shumë çështje tjera të cilat preokupojnë operatorët ekonomik
do ishin të pazgjidhura pa ekzistencën e procedurave doganore me ndikim ekonomik.
Të gjitha këto procedura lejojnë importin/eksportin e mallrave duke aplikuar regjime
pezulluese me qëllim që të përfitohet duke i shtyrë ato deri në trajtimin e ardhshëm
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doganor. Përmes procedurave të lartcekura, operatorëve ekonomik u hapen mundësi të
dalin me çmime më të lira si në tregun vendor ashtu edhe në atë të jashtëm. Për operatorët
që shfrytëzojn këto procedura kërkohet që operatori paraprakisht të autorizohe sipas
kushteve dhe kritereve të përcaktuara, të garantoj shumën e detyrimeve të pezulluara, të
raportoj periodikisht mbi aktivitetitn e tij e trajtimit të mallrave nën këto procedura.
4. Përfundim
Gjatë krahasim me disa elemente të OEA në komunitetin evropian dhe një OEA –së në
vendet e tjera, si Kosova, gjatë shqyrtimit të legjislacionit, manualeve që shpjegojn këtë
formë të thjeshtëzimeve dhe lehtësirave tregtare, ne kemi gjetur disa dallime dhe
ngjashmëri:
Komuniteti Europian, çështjet e OEA e rregullon me nenit 14b, deri sa edhe Kosovë ka bërë
hapat në këtë drejtim, ku ka paraparë të mundësoj operatorëve ekonomik thjeshtëzime
doganore dhe lehtësi tregtare, duke ju referuar, nenit 10A ligj. 04 / L-099 për ndryshimin
dhe plotësimin Kodit Doganor dhe Akcizave në Kosovë Nr.03 / L-109.
Për të bërë një krahasim mes vendeve të Komunitetit Evropian dhe Kosovës, për OEA, mund
të themi se në Kosovë, nuk kanë shumë përvojë praktike, sepse tani është duke u përgatitur
për mundësuar dhënien e Autorizimeve për OAE.
Në komunitetin evropian bëhet shkëmbimi automatik i informacioneve midis autoriteteve
doganore, duke përfshirë konsultime, ndërsa në Kosovë, një shkëmbim automatik i të
dhënave nuk është i mundur, kjo mund të jetë një pengesë për një aplikim të plotë të
sigurisë të OEA.
Në komunitetin evropiane bëhet njohja reciproke e statusit OEA të vendeve të BE-së, por
edhe vendeve tjera jashtë BE-së nëse kanë marrëveshje për njohje reciproke, kurse statusi i
AEO së Kosovës nuk mund të bëhet njohja reciproke nga vendet e BE-se pasi që nuk është
vend anëtar në komunitet evropian, por kjo mund të bëhet vetëm nëse do të ketë
marrëveshjeve të veçanta qoft me BE apo vendeve tjera.
Në vendet e BE-së, taksat doganore, paguhet në vendin e hyrjes, dhe TVSH-ja në vendin e
destinacionit, ndërsa në Kosovë, për shkak se ajo nuk është pjesë e Komunitetit Evropian të
dy llojet e taksave nga operatori duhet të paguahen me rastin e hyrjes/zhdoganimit.
Çështjet e sigurisë duhet të jenë më të favorshme për vendet e BE-së, pasi që në fund të
fundit të gjithë ato vende veprojnë së bashku për të ngritur lehtësira, sigruin dhe mbrojtje,
kurse një vend i vetëm që nuk është anëtarë i BE-së, do të ketë më shumë probleme për tu
mbrojtur dhe siguruar me efikasitet nga rreziqeve. Ngjashmëria: Kryesisht procedurat e
aplikimit dhe kriteret për marrjen e AEOs si në Kosovë do të jetë e njëjtë me atë të BE-së,
përveç specifikave të vendit, të cilat karakterizojnë vendin tonë.
Ndërsa ku krahasojmë perfitimet e një operatori të autorizuar ekonomik dhe një operator te
zakonshëm që shfrytëzon proceduar me ndikim ekonomik, paraqesim elementet e
përbashkëta dhe dallime në mes tyre, si: ngjashmeria paraqitet se sikur tek njera dhe tjetra,
subjektet qe perfitojn nga këto autorizime konsiderohen të besushëm për autoritetin
doganore, mbi aktivitetin që kryejn dhe kriteret që përmbushin.
Sa i përket garantimin të shumës së obligimeve këtu gjejm dallime pasi që për operatorin e
autorizuar ekonomik besohet që ka qëndrushmeri financiar në bazë të analizave financiare
paraprake, dhe se nuk kerkohet ndo nje garancion i vacant deri sa operatorin që shfrytezon
procedurat me ndikim ekonomik duhet të deponoj një garancion bankar në këtë mënyrë për
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të siguruar shumën e detyrimeve doganore. Në vijim po paraqesim edhe dallime tjera ne
mes të këtyre dy lloje të operatorëve, si:
Operatori i autorizuar ekonomik, autorizimin e merr pa afat të caktuar, pra afati nuk është i
kufizuar edhe pse nuk përmbush mund ti revokohet, kurse operatori që shrytëzon
procedurat doganore me ndikim ekonomik merr autorizimin për procedure e caktuar me
afat te cilin afat duhet të ripërtërirë Operatori i autorizuar ekonomik nuk ka për obligim të
raportoj çdo muja mbi aktivitetin hyrje/daljen e mallit deri sa operatorin që shfrytëzon
procedurat doganore me ndikim ekonomik duhet të raportoj për levizjen te mallit, si dhe
është nën mbikqyrje të vazhdueshme.
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Një studim empirik mbi faktorët përcaktues të pagës së punonjësve në
shkollën”GJ.K.SKENDЁRBEU”, Krajë, Mali i Zi
Ardita Boriçi,
Universiti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shqipëri, borici11@yahoo.com
Afrim Berjasheviç,
Shkolla “GJ.K.Skendërbeu”, Mal i Zi, afrimberjashevic@hotmail.com

Abstrakt
Paga përfaqëson elementin më thelbësor dhe të diskutueshëm në një marrëdhenie
punësimi, për punëdhënësin, punëmarrësin dhe qeverinë. Ky punim fokusohet në
përcaktimin e faktorëve që ndikojnë pagën e punonjësve të shkollës “Gj.K. Skënderbeu”,
Krajë, Mali Zi.
Të dhënat janë marrë për vitin akademik 2014-2015, për 31 punonjësit e kësaj shkolle.
Analiza e regresionit dhe metoda e katrorëve minimal u përdor për të shpjeguar lidhjen midis
variablave të përfshirë në model. Variabli i shpjeguar është paga bruto (neto). Gjetjet
kërkimore rezultuan në një lidhje të fortë statistikore të disa variablave shpjegues si
kujdestaria, edukimi dhe eksperienca në punë e punonjësve.
Fjalë kyçe: paga bruto, paga neto, analiza e regresionit, modeli ekonometrik, kujdestaria,
edukimi, eksperienca, hipoteza, koeficienti i determinacionit, kolineariteti etj.
1 .Hyrje
Sipas përkufizimit në Wikipedia, paga (shpërblimi) është një formë periodike pagese
nga një punëdhënës për një punëmarrës, pagesë e cila duhet të jetë e specifikuar në
kontratën e punësimit të lidhur ndërmjet palëve. Kjo pagë ndryshon nga pagesa për copë,
ku çdo punë, orë ose njësi të tjera paguhen veçmas dhe jo mbi baza periodike.
Nga pikëpamja e organizatës, paga mund të shihet gjithashtu si kostoja e marrjes në
punë të burimeve njerëzore për drejtimin e operacioneve dhe ndyshe përkufizohet si
shpenzimet e personelit ose shpenzimet e pagës. Sot ideja e pagës vazhdon të zhvillohet si
pjesë e një sistemi të të gjitha shpërblimeve të kombinuara që një punëdhënës i ofron
punëmarrësve të tij. Paga gjithashtu e njohur si (paga fiksuar) po shihet si pjesë e sistemit
total të shpërblimeve, sistem i cili përfshin bonuset, komisionet, përfitimet, paga nxitëse
(incentive pay) dhe një sërë mjetesh tjera që i ndihmojnë punëdhënësit të lidhin
perfomancën e punonjësve me pagën e tyre. “Ne tani i paguajmë punonjësit jo për outputin e
prodhuar, as për inputin e përdorur por thjesht për kohën e shpenzuar në punë” (Blinder, 1990).

7 faktorët që mund të konsiderohen në përcaktimin e pagës janë: Unionet e punës të cilat
ndikojnë në përcaktimin e pagave nëpërmjet rregullimit ose influencimit në ofertën e punës,
kostoja e jetesës që tenton të ndryshojë pagën duke u bazuar në ndryshimin e indeksit të
kostos së jetesës dhe indeksit të cmimit konsumator, legjislacioni qeveritar, aftësia për të
paguar, oferta dhe kërkesa e tregut të punës, produktiviteti që ka një lidhje pozitive me
pagën si dhe faktorë të tjerë të rëndësishëm që përcaktojnë pagën si: kapaciteti i punonjësit
dhe mosha, kualifikimet, eksperienca e punonjësit, rreziqet në punë, mundësitë e
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promovimit, paga mbizotëruese në komunitet, stabiliteti i punësimit, kërkesa për produkt
dhe fitimet e organizatës
Paga përfaqëson elementin më thelbësor dhe të diskutueshëm në një marrëdhënie
punësimi, kjo si për punëdhënësin, punëmarrësin dhe qeverinë. Për punëmarrësin
përfaqëson një pjesë të rëndësishme të kostos së punës, është shumë e rëndësishme për
performancen dhe konkurrueshmërinë e punonjësve të tij dhe ndikon aftësinë e tij për të
rekrutuar dhe mbajtur një forcë punëtore cilësore. Për punëdhënësin eshtë thelbësore për
të përcaktuar standartin e tij të jetesës dhe është një matës i vlerës së shërbimeve ose
performancës së tij. Ndersa për qeverinë paga ndikon ne aspekte të stabilitetit makroekonomik, si punësimi, inflacioni, fuqia blerese dhe zhvillimin socio-ekonomik në përgjithësi.
Tradicionalisht paga është përcaktuar nëpërmjet rregullimeve qeveritare,përcaktimit të
pagës minimale,negocimit me unionet ,përcaktimet arbitrare dhe kontrata individuale e
punës. Faktorët që kanë ndikuar pagën ose rritjen e saj përfshijnë vlerësimin e punës,
vjetërsia e punës, kostoja e jetesës, mungesa ose teprica e forcës punëtore, influenca e
palëve dhe aftësitë.
2. Rishikimi i literaturës
Arsyet se pse njerëzit kanë zgjedhur të punojnë janë të shumta por paraja është një nga
arsyet më të cituara (Jurgersen, 1978). Paga dhe kushtet e punës janë konsideruar në literaturë si
faktorë që ndikojnë në kënaqësinë e profesionit të mësuesit dhe në synimin për të lënë punën.
Shumë studime janë fokusuar në kënaqësinë e punës dhe kanë gjetje të njëjta në lidhje me efektin e
pagës në kënaqësinë e punës (Perie dhe Baker, 1997), si dhe në vendimet e mësuesve për të
qëndruar në punë (Gritz dhe Theobald, 1996; Ingersoll, 2001; Stinebrickner, 1998). Në lidhje me
efektin e kushteve të punës, gjetjet nga hulumtimet e mëparshme janë disi të ngjashme, edhe pse
nga studiues tё ndryshëm janë studiuar komponentë të ndryshëm të kushteve të punës (Ingersoll,
2001; Weiss, 1999). Për kënaqësinë nga puna janë dhënë përkufizime të shumta por, bazuar në
studimet në këtë fushë, më i pranuari mbetet ai i Locke (1969), i cili e përkufizon atë si një gjendje
emocionale të këndshme që është shkaktuar nga vlerësimi që puna kryen, ndihmon vlerat e
individit.
Shafriz, Ott dhe Jang (2005) argumentojnë se paga është pretendimi kryesor i një punëtori
qё kёrkon të punësohet, ёshtё ajo qё dëshiron një punonjës, është shuma e parave që ai do të fitojë
dhe asgjë tjetër. Nga studimet e kryera, Murnane dhe Olsen (1990) arritën nё përfundimin se paga
te mësuesit është një përcaktues i rëndësishëm nё gjatësinë e kohës që mësuesit qëndrojnë në
punё. Rezultatet e tyre tregojnë se mësuesit që janë paguar më shumë, qëndrojnë më gjatë në
mësimdhënie se mësuesit qё janë paguar mё pak. Gjithashtu, ata provuan se mësuesit qё kanё
investuar mё tepër nё formimin e tyre kanё prirje mё tё lartё pёr t’u larguar nga puna se mësuesit e
tjerë. Zakonisht, mësuesit paguhen edhe në bazë të viteve në profesion. Mosha ka një lidhje pozitive
dhe të drejtpërdrejtë me pagёn. Atëherë, mund tё themi se mosha ka një lidhje pozitive dhe jo të
drejtpërdrejtë me kënaqësinë e punës nëpërmjet marrëdhënies me pagёn. Ninomiya dhe Okato
(1990) gjetën se kënaqësia nga puna kishte lidhje të fortë me tё ardhurat që ata siguronin.
Por realitete të ndryshme shfaqin problematika të ndryshme. Sipas studiuesit Dr. Nail Draga
në librin e tij “Shqiptarët në Mal të Zi” për çështjet e arsimit në Mal të Zi, trajtimi i problemeve nga
fusha e arsimit në mjediset multinacionale është me interes të veçantë dhe si e tillë meriton një
qasje shumëdimensionale. Vetë fakti se Mali i Zi është mjedis multinacional në Evropën Juglindore,
është motiv dhe nxitje e mjaftueshme për studiues të profileve të ndryshme për të dhënë
kontributin e tyre profesional në ketë aspekt. Ndonëse në fushën e arsimit janë bërë ndryshime,
shqiptarët ballafaqohen me probleme të shumta.
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Në viset shqiptare në Mal të Zi, shqiptarët e zhvillojnë mësimin në gjuhën shqipe në 12 shkolla
fillore (4 në Ulqin, 1 Krajë-Tivar, 4 Malësi, 2 Plavë dhe 1 Rozhajë) dhe 4 të mesme (1 në Ulqin, 1 Tuz
dhe 1 Plavë të cilat janë publike dhe 1 jopublike në Ulqin). Shkollat ku mësojnë nxënësit shqiptarë
me përjashtime janë objekte të vjetra, të ndërtuara para 40 vjetëve dhe nuk sigurojnë hapësirë të
mjaftueshme për nxënësit. Këtyre shkollave po ashtu u duhet shtuar edhe numri i shkollave të ndara
(nga kl.I-IV) të cilat janë pothuajse të amortizuara dhe si të tilla edhe të papërdorshme. Si rast
konkret ne këtë aspekt mund të na shërbejnë shkollat në komunën e Ulqinit.
Shkolla e parë në Krajë u hap me 1929 në Ostros në lagjen e Maxhurajve në shtëpinë e dajave
të dramaturgut të madh shqiptar të Fadil Krajës, në gjuhën skllave. Me 1936 u hap shkolla e dytë në
Martiq, ku mësimi po ashtu zhvillohej në gjuhën joamtare. Në kohën e luftës së dytë botërore
shkollat e ndërprenë veprimtarinë e tyre legale, por disa mësues nga Shkodra erdhën në viset e
Krajës dhe bënë përpjekje për arsimimin në Krajë. Me 1946 përsëri hapen shkollat në Krajë, në
Maxhuraj dhe mësuesit ishin kuadra të pakualifikuara nga viset e Krajës dhe Ulqinit. Këta mësues
shkonin në kurse që organizonte shteti për arsimimin e tyre në Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi. Deri
me 1952 shkolla fillore ishte me katër klasa dhe për të parën herë me 1952-1953 regjistrohen
nxënësit në klasën e pestë. Me 1956 del gjenerata e parë e gjysmë maturantëve që gjithsej e
përfunduan 8 nxënësa. Kuptohet që mësimi zhvillohej në gjuhën shqipe, kuadrat ishin nga vise të
ndryshme të ish - Jugosllavisë.
Në vitin 1958 pushteti i atëhershëm e kthen shkollën shqipe që të mësohet në gjuhën
joamtare përsëri, por pa sukses dhe përsëri shkolla vazhdon në gjuhën shqipe me kuadra nga viset e
ndryshme të ish - Jugosllavisë. Deri më 1960 për të parën herë në shkollë emërohet drejtori nga
Kraja dhe që atëherë vendlindjes i kthehen kuadrat kranjanë. Dekada e tetë e shekullit XX është
dekada e arsimimit te hovshëm të inteligjentës kranjane ku shumë të rinj marrin kualifikime të
duhura të profileve të ndryshme dhe i vihen në shërbim vendlindjes – shkollës në Krajë. Kjo dekadë e
karakterizon shkollën me një numër maksimal të nxënësve, mbi 530. Pas ngjarjes në Kosovë më 1981
inteligjenca e shkollës filloi të marrë rrugën e mërgimit e bashkë me të edhe nxënësit. Kjo gjë shihet
më shumë pas trazirave të mëdha të viteve 1990 në ish - Jugosllavi ku prej mbi 500 nxënësish
përgjysmohet numri i tyre, kuadrat largohen nga vendlindja dhe shkollimi i të rinjve është nën
mesatare. Aktualisht arsimimi në Krajë në shkollën fillore zhvillohet në kushte normale me tendencë
të zvogëlimit të numrit te nxënësve për çdo ditë dhe kjo shihet qartë me regjistrim të numrit të
nxënësve për çdo vit 10 më pak. Në vitin akademik 2014-2015 janë regjistruar 119 nxënës të
shpërndarë në 12 klasa paralele me një staf prej 31 punonjësish, ku 21 prej tyre janë punonjës të
arsimit. Duhet theksuar se pas shpërbërjes së ish - Jugosllavisë, arsimimit në Krajë po i vjen në
ndihmë hapja e dyerve të universiteteve shqiptare nga ku po dalin kuadra të reja të profileve të
ndryshme. Sot shkolla mban emrin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skendërbeu.
Analiza e paraqitur në këtë temë është fokusuar në lidhjen e pagës bruto dhe neto së punonjësve të
shkollës me variabla të ndryshëm që mund të ndikojnë në të si kujdestaria, edukimi dhe eksperienca
në punë e punonjësve, kombinimi i klasave. Gjithashtu u morën në konsideratë edhe të dhëna nga
Ministria e Arsimit e Malit të Zi rreth kritereve të përcaktimit dhe rritjes së pagave.
3. Pyetjet kërkimore dhe hipotezat
Ky punim synon ti japë përgjigje pyetjes më poshtë:
Cilët janë faktorët potencialë që ndikojnë në përcaktimin e pagës mujore bruto/neto të punonjësve të
shkollës?
Në përputhje me pyetjen kërkimore, hidhen hipotezat më poshtë:
H1: Ka ndikim domethënës të nivelit të edukimit (shkollë e mesme, universitet, master) në
përcaktimin e pagës mujore bruto/neto të punonjësve të shkollës.
H2: Ka ndikim domethënës të eksperiencës në punë në përcaktimin e pagës mujore bruto/neto të
punonjësve të shkollës.
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H3: Ka ndikim domethënës të orëve të punës në përcaktimin e pagës mujore bruto/neto të
punonjësve të shkollës.
H4: Ka ndikim domethënës të kujdestarisë në përcaktimin e pagës mujore bruto/neto të punonjësve
të shkollës.
H5: Ka ndikim domethënës të kombinimit të klasave në përcaktimin e pagës mujore bruto/neto të
punonjësve të shkollës.
4. Metoda
4.1 Subjektet dhe procedura
Të dhënat janë mbledhur nga burime primare dhe sekondare. Burimet primare bazohen në
informacionin original dhe të drejtpërdrejtë të marrë nga 31 punonjësit e shkollës “Gj.K.
Skendërbeu“, Krajë, Ulqin, Mali i Zi, për vitin akademik 2014-2015. Këtu përfshihen mësues,
sekretare dhe pastrues. Komunikimi i drejtpërdrejtë me drejtorin, me ekonomistin dhe secilin
punonjës të shkollës ka eleminuar çdo konfuzion të mundshëm. Të dhënat e marra kanë pasur si
qëllim identifikimin e pagës dhe faktorëve që ndikojnë në të. Të dhënat u përpunuan duke përdorur
programin Minitab. Burimet sekondare bazohen në materialet e marra në internet, librat apo
botimet e autorëve të ndryshëm.
Për të testuar hipotezat e ngritura u përdor analiza e regresionit të thjeshtë dhe shumës.
Modeli matematikor dhe ekonometrik i regresionit të thjeshtë është i formës:
Yi = B1 + B2Xi (modeli matematikor)
Yi = B1 + B2Xi+ui (modeli ekonometrik)
ku X është variabli i pavarur dhe Y është variabli i varur.
Sigurisht modeli do të zgjerohet me përfshirjen e disa variablave të pavarur dhe do të marrë
formën e regresionit të shumës, si më poshtë:
Yi = B1 + B2X2i+B3X3i +…+ui (modeli ekonometrik)
Ia vlen të theksohet se zbatimin e modelit ekonometrik do e fillojmë me modele të thjeshta
regresioni dhe do të përfundojmë me modelin më të mirë të shumës.
Variabli i pavarur: Variablat e pavarur janë edukimi, eksperienca në punë, orët e punës, dhe dy
variabla cilësorë respektivisht kujdestaria dhe kombinimi i klasave.
Variablat e varur: Dy variabla të varur janë përdorur në këtë studim: paga bruto dhe paga neto. Paga
bruto varion nga vlera minimale prej 172.6 euro në vlerën maksimale prej 960.1 euro, me një
mesatare prej 585.9 euro. Gjithashtu paga neto varion nga vlera minimale prej 115.6 euro në vlerën
maksimale prej 633.6 euro, me një mesatare prej 391.4 euro.
4.2 Rezultatet empirike
Për të eksploruar rreth faktorëve që përcaktojnë pagën bruto/neto fillojmë me regresionin e
thjeshtë dhe pastaj me zgjerimin e këtij modeli me variblat e tjerë të pavarur. Outputi i plotë i
Minitab prezantohet në aneks. Ekuacioni i regresionit jepet më poshtë:
Paga bruto= -309 + 5.60 Orët
R2= 57%
Interpretimi: Kur X=0 (orët) paga bruto është -390, nuk ka kuptim të mirëfilltë ekonomik. Kur
orët rriten me 1 orë, atëherë paga bruto rritet afërsisht me 5.6 euro.
Vlera e p-së < α (0.05), pra koefiçenti është statistikisht domethënës.
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Koeficienti i determinacionit është 57%, pra 57 % e variacionit total të variablit Y (pagës bruto)
shpjegohet nga variacioni total i variablit të pavarur X (orët). Nisur nga ky rezultat nxjerrim
konkluzionin që është një model i mirë, por patjetër duhen përfshirë edhe variabla të tjerë.
Dy faktorë të tjerë që janë variabla cilësorë (dummy), kujdestaria (D1) që merr vlerën 1 nqs ka
klasë kujdestari, në të kundërt 0 dhe kombinimi klasave (D2) që merr vlerën 1 nqs ka kombinim
klasash, në të kundërt 0.
Nga outputi i minitab (shih aneksin) kemi:
Paga bruto = -218 + 4.62 Orët + 139 Kujdestari D1+ 63.4 Kombinim klasash D2
R2 = 64.7%
Interpretimi: Konstantja është -218. Konstantja nuk ka kuptim të mirëfilltë ekonomik. Kur D1
dhe D2 mbahen “konstant”, paga bruto rritet me 4.62 euro për çdo rritje prej 1 orë pune. Duke
mbajtur konstant variablin X dhe D2, paga bruto rritet me 139 euro nqs punonjësi ka kujdestari. Duke
mbajtur konstant variablin X dhe D1, paga bruto rritet me 63.4 euro nqs punonjësi ka kombinim
klasash.
Megjithëse koeficientat e mësipërm kanë kuptim ekonomik siç shihet nga outputi i minitab -it
(shih aneks) koeficienti i kombinimit të klasave nuk është statistikisht domethënës sepse vlera
p=0.359 është më e madhe se alpha (niveli i rëndësisë ) 0.05.
R2 = 64.7%. Koeficienti i determinacionit, afërsisht 65% e variacionit total të variablit Y (paga bruto)
shpjegohet nëpërmjet variacionit të variablave të pavarur X (orët), D1 (D1 = 1 kujdestari) dhe D2 ( D2 =
1 bashkim klasash). Pra këto variabla të pavarur të vendosur në model kontribuojnë në shpjegimin e
variacionit të variablit Y.
Ky nuk është modeli më i mire sepse jo të gjithë koeficientat janë statistikisht domethënës.
Atëherë le të përjashtojmë nga modeli variablin “bashkim klasash” dhe të shohim a përmirësohet
modeli?
Nga output i minital (shih aneksin) kemi :
Paga Bruto = -217 + 4.677 Orët + 172.7 Kujdestari D1
R2 = 63.5%
Interpretimi: Konstantja është -217.3. Konstantja nuk ka kuptim te mirëfilltë ekonomik. Kur D1
mbahet “ konstant”, paga bruto rritet me 4.677 euro për çdo rritje prej 1 orë pune. Duke mbajtur
konstant variablin X (Orët), paga bruto rritet me 172.7 euro nqs punonjësi ka kujdestari.
Koeficientat e mësipërm kanë kuptim ekonomik, por mbi të gjitha ato janë statistikisht
domethënës sepse vlerat respektivisht p=0.000 dhe p=0.007 janë të dyja më të vogla se alpha (niveli
i rëndësisë ) 0.05.
R2 = 63.5% Koeficienti i determinacionit, afërsisht 63.5% e variacionit total të variablit Y (paga
bruto) shpjegohet nëpërmjet variacionit të variablave të pavarur X (orët) dhe D1 (D1 = 1 kujdestari).
Pra këto variabla të pavarur të vendosur në model kontribojnë në shpjegimin e variacionit të
variablitY (Paga Bruto) .
Të njëjtin interpretim mund të bëjmë edhe kur variabli i varur është paga neto, sipas outputit
të marrë nga Minitab (shih aneksin).
4.3 Kolineariteti
Tani vërejmë nëse ka kolinearitet mes variablave shpjegues. Nga outputi i minitab vërejmë se
ka korrelacion mesatar (r=0.55) ndërmjet dy variablave të pavarur të lartpërmendur, kujdestari dhe
kombinim klasash dhe kjo e dëmton modelin e regresionit. Prandaj me të drejtë ne përjashtuam nga
modeli njërin nga këto që ishte variabli “kombinim klasash”.
Po në qoftë se përfshijmë edhe variabla të tjerë çfarë do të konkludojmë?
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Në qoftë se në modelin e mësipërm përfshijmë edhe dy variabla të tjerë, respektivisht Edukimin dhe
Eksperiencën marrim outputin e minitab (shih aneksin).
Siç e shohim koeficienti para variablit “orët” del gabimisht me shenjë negative dhe për më tepër
është statistikisht jodomethënës (vlera p është më e madhe se 0.05). Nqs e largojmë nga modeli,
atëherë marrim outputin e Minitab (shih aneksin) dhe shkruajmë regresionin e mëposhtëm:
Paga Bruto = 56.5 +65.9 Kujdestari +94 Edukimi + 80.9 Eksperienca
Siç e shohim të gjithë koeficientat kanë shenjë pozitive. Kjo do të thotë se kujdestaria, edukimi
dhe eksperienca në punë rrisin pagën bruto të punonjësve të shkollës. Për më tepër të gjithë këto
koeficienta janë statistikisht domethënës sepse vlerat p janë shumë të vogla.
Koeficienti i determinacionit është shumë i lartë, rreth 99.6% e variacionit të pagës bruto
arrihet të shpjegohet nga kontributi i përbashkët i kujdestarisë, edukimit dhe eksperiencës.
Ky është modeli më i mirë për pagën bruto, sepse të gjithë koeficientat janë statistikisht
domethënës.
Gjithashtu marrim edhe ekuacionin për pagën neto si më poshtë:
Paga neto = 38.9 +43.4 Kujdestari +63.3 Edukimi + 52 Eksperienca
Siç e shohim të gjithë koeficientat kanë shenjë pozitive. Kjo do të thotë se kujdestaria, edukimi
dhe eksperienca në punë rrisin pagen neto të punonjësve të shkollës. Për më tepër të gjithë këto
koeficienta janë statistikisht domethënës sepse vlerat p janë shumë të vogla.
Koeficienti i determinacionit është shumë i lartë, rreth 99.6% e variacionit të pagës neto arrihet
të shpjegohet nga kontributi i përbashkët i kujdestarisë, edukimit dhe eksperiencës.
Ky është modeli më i mirë për pagën neto, sepse të gjithë koeficientat janë statistikisht domethënës.

5. Konkluzione
1. Sistemet e shpërblimit janë një element thelbësor në strategjinë e biznesit dhe mund
të shërbejnë si një katalizator për përmirësimin e performancës dhe rritjen e
produktivitetit.
2. Paga e bazuar në aftësi i referohet një sistemi page në të cilin rritjet në pagë lidhen
me numrin e aftësive që punonjësi zotëron, mëson dhe aplikon.
3. Sistemet e pagës mbështetur në aftësi janë më të përshtatshme për ato industri të
cilat mbështeten shumë në nivelin e aftësive, ku kostot e punës përbëjnë një
përqindje të vogël të kostos totale.
4. Kujdestaria, edukimi dhe eksperienca kanë një ndikim të rëndësishëm tek paga bruto
dhe neto e punonjësve të shkollës së marrë në studim, gjë që rezultoi nga modeli i
regresionit.
5. Variablat e pavarur të marrë në studim rezultojnë të jenë të gjithë statistikisht
domethënës në modelin përfundimtar dhe për më tepër lidhja e tyre me variablin e
varur mbështetet nga teoria ekonomike si dhe nga studime të ndryshme. Për këtë
arsye mund të themi se modeli përfundimtar është një model i mirë.
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Aneks
Regression Analysis: Bruto versus Orët
The regression equation is
Bruto = - 309 + 5.60 Oret
Predictor
Constant
Oret

Coef
-309.2
5.5957

S = 161.109

SE Coef
147.3
0.9028

R-Sq = 57.0%

T
-2.10
6.20

P
0.045
0.000

R-Sq(adj) = 55.5%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
1
29
30

SS
997070
752725
1749795

MS
997070
25956

F
38.41

P
0.000

Regression Analysis: Bruto versus Oret, Kujdestari, Kombinimi i klaseve
The regression equation is
Bruto = - 218 + 4.62 Oret + 139 Kujdestari + 63.4 Kombinimi i klaseve
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30 cases used, 1 cases contain missing values
Predictor
Constant
Oret
Kujdestari
Kombinimi i klaseve
S = 146.237

Coef
-217.9
4.6199
138.98
63.44

R-Sq = 64.7%

SE Coef
151.3
0.9518
69.93
67.96

T
-1.44
4.85
1.99
0.93

P
0.162
0.000
0.057
0.359

R-Sq(adj) = 60.6%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
3
26
29

Source
Oret
Kujdestari
Kombinimi i klaseve

SS
1017222
556020
1573242
DF
1
1
1

MS
339074
21385

F
15.86

P
0.000

Seq SS
820657
177925
18639

Regression Analysis: Neto versus Oret, Kujdestari, Kombinimi i klaseve
The regression equation is
Neto = - 145 + 3.08 Oret + 91.3 Kujdestari + 43.0 Kombinimi i klaseve
30 cases used, 1 cases contain missing values
Predictor
Constant
Oret
Kujdestari
Kombinimi i klaseve
S = 96.6680

Coef
-145.0
3.0843
91.34
43.00

R-Sq = 65.0%

SE Coef
100.0
0.6292
46.23
44.92

T
-1.45
4.90
1.98
0.96

P
0.159
0.000
0.059
0.347

R-Sq(adj) = 61.0%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
3
26
29

SS
451133
242962
694095

MS
150378
9345

F
16.09

P
0.000

Regression Analysis: Bruto versus Oret, Kujdestari
The regression equation is
Bruto = - 217 + 4.68 Oret + 173 Kujdestari
30 cases used, 1 cases contain missing values
Predictor
Constant

Coef
-217.3

SE Coef
151.0

T
-1.44

P
0.162
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Oret
Kujdestari

4.6770
172.71

S = 145.889

0.9476
59.73

4.94
2.89

R-Sq = 63.5%

0.000
0.007

R-Sq(adj) = 60.8%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
2
27
29

SS
998582
574659
1573242

MS
499291
21284

F
23.46

P
0.000

Regression Analysis: Neto versus Oret, Kujdestari
The regression equation is
Neto = - 145 + 3.12 Oret + 114 Kujdestari
30 cases used, 1 cases contain missing values
Predictor
Constant
Oret
Kujdestari

Coef
-144.55
3.1230
114.20

S = 96.5180

SE Coef
99.88
0.6269
39.52

R-Sq = 63.8%

T
-1.45
4.98
2.89

P
0.159
0.000
0.008

R-Sq(adj) = 61.1%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
2
27
29

SS
442570
251525
694095

MS
221285
9316

F
23.75

P
0.000

Correlations: Kujdestari, Kombinimi i klaseve
Pearson correlation of Kujdestari and Kombinimi i klaseve = 0.550
P-Value = 0.002

Regression Analysis: Neto versus Oret, Kujdestari, Edukim, Eksp
The regression equation is
Neto = 39.1 - 0.0021 Oret + 43.4 Kujdestari + 63.3 Edukim + 52.0 Eksp
Predictor
Constant
Oret
Kujdestari
Edukim
Eksp
S = 10.2417

Coef
39.14
-0.00214
43.363
63.299
52.040

SE Coef
10.34
0.08975
4.445
1.457
2.849

R-Sq = 99.6%

T
3.78
-0.02
9.76
43.44
18.26

P
0.001
0.981
0.000
0.000
0.000

R-Sq(adj) = 99.6%
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Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
4
26
30

SS
769966
2727
772694

MS
192492
105

F
1835.12

P
0.000

Regression Analysis: Bruto versus Kujdestari, Edukim, Eksp
The regression equation is
Bruto = 56.5 + 65.9 Kujdestari + 94.6 Edukim + 80.9 Eksp
Predictor
Constant
Kujdestari
Edukim
Eksp

Coef
56.503
65.938
94.631
80.909

S = 15.2622

SE Coef
7.089
6.623
1.556
4.190

R-Sq = 99.6%

T
7.97
9.96
60.81
19.31

P
0.000
0.000
0.000
0.000

R-Sq(adj) = 99.6%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
3
27
30

SS
1743506
6289
1749795

MS
581169
233

F
2494.98

P
0.000

Regression Analysis: Neto versus Kujdestari, Edukim, Eksp
The regression equation is
Neto = 38.9 + 43.4 Kujdestari + 63.3 Edukim + 52.0 Eksp
Predictor
Constant
Kujdestari
Edukim
Eksp

Coef
38.925
43.366
63.275
52.029

S = 10.0504

SE Coef
4.668
4.361
1.025
2.759

R-Sq = 99.6%

T
8.34
9.94
61.75
18.86

P
0.000
0.000
0.000
0.000

R-Sq(adj) = 99.6%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total

DF
3
27
30

SS
769966
2727
772694

MS
256655
101

F
2540.89
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GJENDJA E KRIMIT KIBERNETIK NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE
Qetësor Gurra
Akademia e Sigurisë , Fakulteti I Hetimit të krimit , qetesorgurra@gmail.com
Jonida Gurra
Fakulteti i Drejtesise, Njesia Administrative Nr 3, diotima_m@hotmail.com
Abstrakti :
Në këtë punim është përpjekur të trajtohet shkurtimisht dhe esencialisht kuptimi i
krimit kompjuterik, kategoritë që mbartin format e aplikimit te kesaj vepre penale dhe llojet
gjerësisht të përhapura të kryerjes së saj. Legjislacioni dhe organizmat e mëdha dhe të vogla
që janë të detyruara të punojnë fort ndaj luftës kundër krimit kibernetik. Në vijim do të ketë
ilustrime rreth gjendjes faktike te telekomunikacionit dhe përdorimit të teknologjisë, internetit
nga qytetarët në Republikën e Shqiperise. Me tej do te ketë ndalesë të gjerë në gjendjen e
kriminalitetit gjate viteve 2010 - 2015 duke argumentuar imtesisht llojet e ndalesave, rastet në
gjykim, rastet e kapura ne flagrancë. Numri i procedimeve penale ndër vite duke nënvizuar dhe
format penale me të përhapura. Përshkrimi i subjektit te kryerjes së veprës penale duke
përmendur moshën, arsimin, prejardhjen dhe gjendjen e tyre gjyqësore të mëparshme.
Së fundmi një peshë e konsiderueshme i lihet analizës së fakteve të sjella në vëndin
tonë duke mbyllur së fundmi punimin me konkluzione dhe rekomandime komplekse të cilat
japin thirrjë për angazhim dhe eficensë për të gjithë aktorët institucional, publik e privat ne
vëndin tonë dhe në arenën ndërkombetare.
Fjalët kyçe : krim kompjuterik, legjislacion, forma, llojet, teknologjia, kriminaliteti, subjektet,
analizë, procedime penale, angazhim, eficense.

Hyrje
Zhvillimi i levdueshem i teknologjise ka ndikuar thellesisht ne jeten e
njerezimit. Veprimtarite jane thjeshtuar se kordinuari dhe funksionuari duke prodhuar
nje produktivitet pa te cilen askush tashme nuk mundet te vijoje rrjedhen normale te
jeteses. Pavaresisht elementeve pozitive te panumert ana dytesore e monedhes mbart
nje ane te erret. Tentativat per te perdorur te tille teknologji per qellime jo te
hijshme dhe tej mase lakmitare gjithnje e me shume po sofistikohen duke korruar jo
vetem sukses por dhe pritshmeri e pushtet ndoshta te paimagjinueshem nga masa e
gjere. Krimi kompjuterik ndoshta mund te krahasohet me nje oktapod i cili mbart
tentakula te panumerta çka do te simbolizonte format e shumta te kryerjes se kesaj
vepre penale me nje levizshmeri krejt fluide dhe te lehtesishme sic mund te ndodhe
me nje gjallese ne ujera. Jo vetem kaq pikerisht ky oktapod ka aftesine te behet i
padukshem duke patur mundesine te penetroje kudo pa veshtiresi . I
gjithepushtetshem per te gllaberuar prene e per tu larguar pa lene gjume. Jo vetem
nje vakt preje por shume te medha parash dhe informacione te detajuara
koifidenciale cka do ti dhuronin ketij te fundit mundesine per te ndikuar mbi cdo
gjallese. Kudo te ndodhet …
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Ne Republiken e Shqiperise ekzistojne sisteme kompjuterike te shperndara ne
gjithe territorin duke mbartur baza te dhenash delikate te cilat perkojne me
institucionet me te rendesishme, veprimtarite shteterore te cilat kane nje peshe te
madhe kordinimi dhe funksionimi kundrejt shtetit ne teresi. Jo vetem mjedisi shteteror
por dhe cenimi i jetes private e familjare perben nje rrezikshmeri te metejshme.
Nderhyrjet kibernetike do te kishin pasoja fatale ne cfaredolloj aspekti duke i lene
shteg kaosit dhe pamjaftueshmerise se nje teresie komponentesh te cilet nuk mundet
te rregullohen dhe te rikthehen ne gjendjen primare ekzistente. Arsyet perse lene per
te deshiruar jane mungesa e masave strukturore, administrative, ligjore te cilat nuk e
kuptojne realisht emergjencen dhe rendesine e situates qe ka kapluar e nderkohe
mungesa e fondeve dhe investimeve te nevojshme mungon prej kohesh duke perbere
nje disavantazh dhe mund te kote ndaj perpjekjeve qe deri tashme jane kryer.
1. Instrumentat ligjore ne Republiken e Shqiperise
Ne vendin tone zhvillimi i telekomunikacionit, botes virtuale dhe informatizimit te mases se
gjere eshte perhapur shpejtesisht. Keto te fundit kane ndikuar gjeresisht ne zhvillimin
ekonomik e shoqeror duke dhuruar lehtesi e avantazhe te cilat perpara dhjete vitesh ndoshta
nuk mundeshim ti imagjinonim. Sipas te dhenave te publikuara nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike e Postare perdorimi i komunikimit celular arriti 678 130% cka perkonte afersisht ne
3.7 milion perdorues. Perdorimi i internetit nepermjet sherbimit celular dhe lidhjes broadband
shenjezohet deri ne 101% gjate vitit 2013. Gjate vitit 2014 ka patur nje ulje te
konsiderueshme megjithate numri i perdoruesve sipas kartave SIM eshte 4,883,843 cka
konsiston ne 8 % me pak se viti 2013. Rritja e numrit te individeve perdorues gjithashtu na
ben te ndergjegjshem per te kuptuar se rreziku ndaj shkeljeve te sigurise se informacionit
dhe rrjeteve eshte duke perparuar. Zhvillimi i legjislacionit eshte i kushtezuar nga te dhenat e
ndryshueshme vit pas viti duke krijuar nevojshmerine e pajtueshmerise dhe rregullimit te
gjendjes ne perputhje me situaten reale. Ligjet te cilat kujdesen per rregullimin e ndjekjes
penale te krimeve kompjuterike 679 jane :
- Ligji Nr 8618 i dates 14.06.2000 per telekomunikacionet ne Republiken e Shqiperise.
- Ligji Nr 8733 i dates 24.01.2001 e cila ne nje nen te tij denonte nderhyrjet ne
transmetimet kompjuterike.
- Ligji Nr 8888 i dates 25.04.2002 i cili ka kryer ratifikimin e Konventes per krimin kibernetik
ne territorin e Republikes se Shqiperise.
- Ligji Nr 9262 i dates 29.07.2004 i cili ishte ratifikim vazhdimes i Konventes dhe denonte
penalisht aktet raciste dhe ksenofobe te kryera nepermjet rrjetit virtual.
- Ligji Nr 9859 i dates 21.1.2008 i cili konsistonte ne ndryshime dhe shtesa ne Kodin Penal
per ligjin Nr.7895 te dates 27.1.1995.
- Ligji Nr 10023 i dates 27.11.2008 per shtesa te metejshme te ligjit te mesiperm.
- Ligji Nr 10054 i dates 29.12.2008 per shtesa vazhdimese per veprat penale kompjuterike
Strukturat institucionale te cilat kane detyre te vrojtojne, mbrojne, luftojne cenimin e
sigurise kibernetike 680jane :
- Agjensia Kombetare per Sigurine Kompjuterike
- Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar
678

Dokumenti i politikave per Sigurine Kibernetike, Republika e Shqiperise, Tirane 2014, faqa 7
Fletorja Zyrtare e publikimit te ligjeve.
680
Dokumenti i politikave per Sigurine Kibernetike, Republika e Shqiperise, Tirane 2014, faqa 11
679
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- Autoriteti Kombetar per Certifikimin Elektronik
- Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit
- Policia e Shtetit
- Prokuroria e Pergjithshme
- Sherbimi Informativ i Shtetit
- Ministria e Mbrojtjes
- Shtabi i Pergjithshem i Forcave te Armatosura
- Drejtoria e Shifres
- Agjensia e Inteligjences se Mbrojtjes dhe Sigurise
- Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
- Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale
- Shkolla Shqiptare e Administrates Publike
- Instituti i Zhvillimit te Arsimit etj
Problemi i mirefillte me keto organizma te medha ose te vogla eshte eficensa e
veprimtarise qe ato prezumohen te kryejne. Nje perpjekje kembengulese per te gjetur dhe
lexuar imtesisht botime e punime ne shqip ne rrjetin online qofshin thjesht prezantuese per
publikun ne lidhje me veshtiresite dhe konceptin e krimit kibernetik do te ishte e kote. Nese
do te behej nje anketim i thjeshte ndoshta pjesa derrmuese as nuk do te dinte cfare eshte
fjala "kibernetike". Per nje moment le te perpiqemi te jemi realiste. Si mund te luftohet kjo
veper penale kur perqasja me njerezit eshte pothuajse inekzistente. Fortifikimi ligjor nuk eshte
i pacenueshem perkundrazi me lehtesisht i rrenueshem ne krahasim me cdo shtet tjeter ku
perparimi dhe zhvillimi jane me vite larg prej nesh. Nje hapesire kibernetike e sigurt, e
besueshme dhe e qendrueshme per Qeverine, individin, biznesin duhet te sprovohet ne sfida e
pavaresisht potencialit tone modest perballe arenes nderkombetare te gjenden dhe
perqafohen objektivisht, paanshmerisht zgjidhje te zgjuara.
2. Esenca e krimit kibernetik ne teresine e saj
Krimi kibernetik eshte nje term i cili konsiston ne kryerjen e nje veprimi ose akti ilegal
per te cilen ndjekja dhe njohja e vepres penale ne fjale ka nevoje esenciale per njohuri ne
teknologjine kompjuterike. Eshte e veshtire te shprehet nje perkufizim dhe nje qendrim i
sinkronizuar per krimin kibernetik pasi ekspansioni i zhvillimit te shpejte tekniko - teknologjik
dhe llojet e menyrat e shumta me te cilat kjo lloj industrie jo e ligjshme operon e
veshtireson jo vec luftimin e fenomenit por dhe akordimet e perbashketa ne qendrimin e
mendimtareve, studjuesve, specialisteve te kesaj fushe.
Per fat te mire gjithnje do te kemi mundesi te vrojtojme, te perpiqemi te kuptojme
arritjet e legjislacioneve bashkekohore duke arsyetuar dhe perpjekur te kuptojme avantazhet
dhe disavantazhet e implementimit te ligjeve te caktuara. Ne vitin 23.11.2001 shtetet anetare
te Keshillit te Europes arriten te aprovonin Konventen e Krimit Kibernetik ne Budapest duke
ndikuar se tepermi ne luften kundrejt krimit kompjuterik. Ndoshta rreziku kompjuterik per ta
ishte i kuptueshem edhe pse veshtiresisht nuk eshte pranuar nje perkufizim i njohur boterisht
per kete veper penale per shkak te diversitetit te shfaqjes dhe menyres se operimit. Kjo
Konvente i dhuroi nje dhurate njerezimit. Me se fundi do te disponohej nje grupim ne
kapitullin e saj te dyte duke klasifikuar format e kryerjes se vepres penale.
Ne grupin e pare do te konsideroheshin hyrjet e paligjshme ne nje pjese apo ne teresi
te nje 681 sistemi kompjuterik me qellim perfitimin e te dhenave kompjuterike.
Interperceptimi i padrejte, i kryer me mjete teknike ne transmetimet jopublike te te dhenave

681

Udhezues ne lidhje me Konventen e Krimit Kompjuterik, Kapitulli 2, faqe 21
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kompjuterike
duke
perfshire
edhe
emetimet
elektromagnetike.
Demtimi,fshirja, shtremberimi, ndryshimi apo shuarja e te dhenave kompjuterike pa te drejte.
Ne grupin e dyte do te ishin krimet qe lidhen me kompjuterat si 682falsifikimet qe
perfshijne futjen e te dhenave, ndryshimet, fshirjet apo heqjen e te dhenave kompjuterike qe
rezultojne ne te dhena jo autentike me qellim qe te veprohet me to.
Mashtrimet, te cilat konsistojne ne futjen e te dhenave, ndryshimin, fshirjen apo heqjen e te
dhenave kompjuterike.
Ne grupin e trete do te konsideroheshin veprat penale qe lidhen me permbajtjen te
kryera ne 683menyre te paligjshme dhe me qellim perfitimi, si ato te lidhura me pornografine
e femijeve, prodhimi i pornografise per femije, venia e saj ne nje sistem kompjuterik, mbajtja,
shperndarja, transmetimi.
Ne grupin e katert do te ishin veprat e lidhura me dhunimin e te drejtave te autorit
dhe te drejtave te lidhura me to.
Format kryesore te kryerjes se krimit kibernetik te evidentuara gjeresisht 684 jane :
Hyrja pa leje ( Hacking )
Interceptimi ( Kapja )
Mashtrimet kohore
Bomba logjike
Kali Trojes
Virusi, vemjet
Falsifikimet kompjuterike
Makinat e arketimit te parave kesh, makinat e bixhozit
Manipulimet e programeve
Mjetet e pageses
Nderhyrjet telefonike
Sabotimet ne kompjutera
Riprodhimet pa leje
Pavaresisht formave te krimit kibernetik te perhapura me gjeresisht te shkruara se
lartmi duhet te kuptojme qe llojet e aplikimit te kesaj vepre penale do te rriten gjithnje e me
shume per te vetmin fakt sepse komunikimi i përditshëm dhe shërbimet e rrjetit kompjuterik,
internetit janë dhe do te jene ngushtësisht të lidhura me veprimtarinë e çdo individi. Jo vec
kaq, tashmë këto të fundit janë përgjegjëse dhe për kontrollin e menaxhimin e ndërtesave,
makinave, aviacionit, përdorimit dhe konsumit të energjise, ujit dhe të të gjitha resurseve ose
objekteve automatike tejet të rëndësishme për njerëzimin.
Zhvillimi dhe marrëdhënia e varësisë së këtij evolucioni teknologjik - informatik me shumë
gjasa do të bëhet gjithnjeë e më shumë i madh në të ardhmen cka na bën më të prekshëm
kundrejt sulmeve të infrastrukturës, dëmeve të medha financiare, falimentit të shumë
bizneseve. Nuk është vec komunikimi ai që mund të ndërpritet nga abuzuesit e ndryshëm por
ndonjë herë mund të vendoset në rrezik dhe komunikimi ushtarak dhe tërësia e sistemit të
tyre të bashkërenduar sekret. Infrastruktura teknike ka një numër të madh dobësish sic është
monokultura dhe homogjeniteti i sistemeve operative. Zhvillimi i lirë i infrastrukturës
teknologjike në një njëjtën kohe mundet të jetë faj i një mëndjelehtësie investimi nga vendet
e zhvilluara të cilat përpara se të materializojnë një projekt duhet të mendojnë në fillim për
mangësitë e kesaj të fundit ose në kahun tjetër mund të jetë një pamundësi e vendeve jo
shumë të zhvilluara të cilat tentojnë të sjellin më afër teknologjinë por kanë një pamundësi
682

Ibid, faqe 21
Udhezues ne lidhje me Konventen e Krimit Kompjuterik, Kapitulli 2, faqe 22
684
Krimet Kompjuterike, Shkelqim Saco, Arian Mucaj, faqe 77
683
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të theksuar për ta mbajtur dhe bërë ballë asaj. Strategjitë e ndërtimit duhen të formulohen
në atë lloj forme që të parandalojnë dhe zhvillojnë kundërmasat, të promovojnë mjetet
teknike të mbrojtjes, të prodhojnë ligjet adekuate dhe të mjaftueshme që mundësojnë
zbatimin e ligjit dhe luftimin e krimit kibernetik.
3. Gjendja e krimit kibernetik ne Republiken e Shqiperise
Tentativat per te kryer disa nder format e krimit kibernetik ne Republiken e Shqiperise
kane qene te shumta por mungesa e paisjeve te pershtatshme per te evidentuar, hetuar,
patur nen shqyrtim rastet shpalosin veshtiresi te dukshme. Nuk mbartim nje staf dhe
specialiste te pergatitur te cilet te mund ti bejne balle jo vetem rasteve flagrante amatore
por pikerisht veprave penale qe kane kosto te larte financiare dhe psikologjike. Nder vite
mund te shprehim dinamiken e peshes specifike qe mbart krimi kibernetik.
Ne vitin 2010 krimi kompjuterik zinte 685 0.23% te numrit total te procedimeve penale te
regjistruara ne gjithe territorin. Ne vitin 2011 kjo perqindje eshte zvogeluar duke u bere
0.17% pavaresisht se ne baze te Raportit te Prokurorise se Pergjithshme ka patur nje rritje
prej 150% te procedimeve te derguara per gjykim ne krahasim me vitin 2010. Gjate vitit
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2010 nuk rezultonte asnje i pandehur i denuar nderkohe qe ne vitin 2011 shenohen 7 te
tille. Vihej re tendenca e uljes se procedimeve te regjistruara per vepren penale te falsifikimit
kompjuterik nga 10 ne vitin 2010 ne 4 procedime per vitin 2011. Ne lidhje me poziten
gjeografike ku jane kryer procedimet penale vlen te permendet epiqendra ne Tirane me 3
raste dhe Gjirokastra me 1 te vetem.
Gjate vitit 2012 krimi kibernetik ka pesuar rritje me 687 44,11% nderkohe qe zinte 0.22% te
numrit total te rasteve te regjistruara ne shkalle vendi. Procedime penale te derguara per
gjykim kane qene vetem 5. Forma e vepres penale me gjeresisht e aplikuar eshte mashtrimi
kompjuterik me 68824 procedime, falsifikimi kompjuterik me 4 procedime dhe hyrja e
paautorizuar ne kompjuter, pergjimi e nderhyrja e paligjshme e te dhenave me 2 procedime
penale secila.Te pandehurit kane qene meshkuj, 2 te mitur dhe 8 persona mbi moshen 18
vjec. Ne lidhje me arsimin 4 jane me arsim 9 vjecar, 3 me arsim te mesem dhe 3 te tjere
me arsim te larte.Vendodhja e tyre ka qene ne zona urbane dhe vlen te permendet fakti qe
gjendja e tyre gjyqesore ka qene krejtesisht e paster.
Gjate vitit 2013 pesha specifike qe mbart vepra penale e krimit kibernetik ne rang vendi
eshte 0.26%. Nga te dhenat statistikore rezulton se gjate ketij viti ka patur nje rritke prej
689
49% te numrit te procedimeve penale ne krahasim me vitin 2012. Procedime penale te
derguara per gjykim jane vetem 5 nderkohe qe vlen te permendet fakti se vihet re nje ulje
e numrit te te pandehurve te regjistruar perkundrejt ketij totali me vleren 33%. Serish
arsimimi i tyre eshte i ngjashem me vitet e mesiperme, pozita gjeografike e shperndare ne
zona urbane dhe te padenuar me pare. Format e veprave penale me te perhapura kane qene
mashtrimi kompjuterik dhe falsifikimi kompjuterik.
Nese do te mund te hidhnim nje sy kritik imtesor kundrejt tendencave te vepres penale
te krimit kibernetik nder vite konkretisht nga viti 2010 deri ne vitin 2015 zbulueshmeria le
mjaft per te deshiruar. Ne rradhe te pare eshte alarmante numri i krimeve te evidentuara ne
krahasim me gjendjen reale dhe shqetesuese qe ekziston. Gjate vitit 2010 zbulimi ka qene
690
63%, ne vitin 2011 74%, ne vitin 2012 70.4%, ne vitin 2013 58.3%, ne vitin 2014 42.6%, ne
vitin 2015 vec 27%. Krimet e evindetuara kane qene nen nje zgjedhe trajektoreje rritese nga
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27 per vitin 2011, ne 84 per vitin 2012, ne 108 per vitin 2013, ne 176 per vitin 2014 dhe
122 per vitin 2015. Individe te arrestuar ne flagrance jane vec 21 per vitin 2011 dhe disa
shifra modeste ne vitet e tjera. Individe te ndaluar jane 10 per vitin 2015 dhe 5 per vitin
2011. Veprat penale me te spikatura jane ato ne fushen e teknologjise dhe informacionit dhe
nepermjet sistemit kompjuterik.
Gjithnje subjektet e vepres penale perfitojne nga rrethanat dhe mangesite e sistemit
qofte atij institucional, ligjor dhe cfaredolloj pozite qe per ta mund te konsiderohet e
leverdishme, perfituese dhe lehtesisht e arritshme. Per te qene realiste nese duhet te jemi te
ashper dhe eficent ne luften dhe parandalimin e krimit kibernetik duhet te dime valle
gezojme potencialin per te kuptuar momentin e kryerjes se vepres penale i cili eshte shume
larg momentit te sjelljes se demit dhe kryerjes faktike te krimit.
Pervec specialisteve te cilet vitet e fundit kane perqafuar degen e teknologjise dhe
informacionit si fushe studimore profesionistet qe gezojne vendet e punes ne organizmat e
medha dhe te vogla qe kam permendur ne fillim te temes nuk jane tejet familjar me
multifunksionalitetin e kompjuterit, nuk e njohin mire ate pervec detyrimeve shkresore
burokratike qe mbart dy programe te thjeshta sic jane Ëord dhe Exel. Nje korrespodence
institucionale me email dhe vec kaq. Valle ata mundet te kuptojne nese jane viktime, pre e
krimit kibernetik? Eshte shume e veshtire pasi gjasat gjithnje e me shume tregojne se
Shqiperia eshte nje vend ideal per kryerjen e kesaj vepre penale. Kontrolli eshte i
kapercyeshem, mjedisi lehtesisht i matshem dhe karremi shpejtesisht i ngrenshem. Valle
kryhen trajnime dinjitoze? Valle testohet dija qe personat pergjegjes kontrollues mbartin?
Shume problematika spikasin. Ndoshta me shume sec pandehim.
4. Konkluzione

Diskutimi global i sigurisë kibernetike mbart shtatë pika kyçe megjithatë ajo është e
përqëndruar në pesë fusha692 :
- Masat ligjore.
- Masat teknike dhe proçeduriale.
- Organizimi strukturial.
- Ngritja e kapaciteteve.
- Bashkëpunimi ndërkombëtar.
Në dekadat e shkuara fokusi qëndror ka qenë legjislacioni ndërkohë që sot
theksi vendoset mbi rolin e rregullatorëve në luftën ndaj krimit kibernetik.
Ndërkohë që Bashkimi Evropian tenton të ruajë dhe arrijë lirinë më të lartë të
mundshme dhe sigurinë për benefitet që interneti i dhuron kujtdo 693. Detyra e
shteteve anëtare është të ndërmarre masa specifike dhe efiçente për të përmirësuar
gjithnjë e më tepër performancën e tyre. Keto masa janë afatshkurtra dhe afatgjata
dhe përfshijne një varietet politikash, mjetesh të posaçme, përfshirjen e aktorëve të
ndryshëm të vendeve anëtare. Prioritetet artikulohen në pesë objektiva kryesore 694 :
- Arritja e elasticitetit kibernetik.
- Reduktimi drastik i krimit kompjuterik.
- Zhvillimi i politikës mbrojtëse kibernetike dhe sigurisë së përbashkët.
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- Zhvillimi i burimeve industriale dhe teknologjike.
- Krijimi i një politike koherente ndërkombëtare promovuese e vlerave thelbësore të
Bashkimit Evropian.
Për të promovuar elasticitetin kibernetik sektori publik dhe privat duhet të
zhvillojnë aftesitë dhe të bashkepunojnë në mënyrë efektive. Evropa mund të mbetet
e pambrojtur pa një përpjekje të konsiderueshme për të rritur kapacitetet e duhura,
burimet dhe proçeset parandaluese, zbuluese për të trajtuar incidentet mbi sigurinë
kibernetike. Kjo është arsyeja pse Komisioni ka zhvilluar një politikë mbi rrjetin dhe
sigurinë e informacionit. Agjensia ENISA e themeluar në vitin 2004 ka miratuar një
rregullore të re e cila gjithnjë modifikohet nga Këshilli Evropian dhe Parlamenti.
Direktivat Kornizë kërkojnë që ofruesit e komunikimit elektronik të menaxhojnë në
mënyrë të pëershtatshme rreziqet mbi rrjetet e tyre duke raportuar shkeljet e
rëndësishme të sigurisë. Legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave në Bashkimin
Evropian gjithashtu kërkon që kontrolluesit e të dhënave për të përmbushur më së
miri kërkesat e mbrojtjes së të dhënave dhe ndërmarrë masat e duhura në lidhje me
sigurinë, fushën e shërbimeve komunikuese në dispozicion të publikut duhet të
njoftojnëe incidentet që përfshijnë shkelje të të dhënave personale tek autoritetet
kompetente kombëtare. Pavarësisht progresit të bazuar në angazhimet vullnetare ka
ende boshllëqe në veprimet që strukturat e Bashkimit Evropian kanë ndërmarrë
sidomos në aspektin e aftësive kombëtare, koordinimit në rastet e incidenteve që
ndodhin jashtë kufijve dhe në aspektin e përfshirjes së gadishmërisë së sektorit
privat. Kjo strategji është shoqëruar me një propozim legjislativ në veçanti 695 :
Të krijohen kushtet e përbashkëta minimale në nivel kombëtar të cilat do të
detyronin shtetet anetare të krijojnë mekanizma të përshtatshme parandalimi, zbulimi,
lehtësimi për të shkëmbyer informacionin dhe ndihmën reciproke midis autoriteteve
kopetente. Këto të fundit në bazë të bashkëpunimit mbi progresin e bërë në kuadrin
e " Forumit Evropian për shtete anetarë " kanë kryer diskutime dhe shkëmbime
publike duke ndikuar pozitivisht në luftën ndaj krimit kibernetik.
Aktorët privatë ende nuk kanë stimuj efektive për të dhënë të dhëna të
besueshme mbi ekzistencën apo ndikimin e incidenteteve, për të përqafuar kulturën e
menaxhimit të riskut ose për të investuar në zgjidhjet e sigurisë. Prandaj legjislacioni i
propozuar synon të bëjë më të sigurt lojtarët e fushave të rëndësishme si është
energjia, transporti, bankat, bursat dhe shërbimet kryesore të internetit të cilët të
munden të vlerësojnë në formën e duhur rreziqet kibernetike që duhen të perballen.
Të sigurojne rrjetet dhe sistemet e informacionit duke ofruar një kulturë kibernetike
e cila rrit mundësitë e biznesit dhe konkurrencës në sektorin privat.
Realizimi i një sigurie kibernetike mbart shumë vështirësi. Zhvillimi i
teknologjisë do të jetë gjithnjë e më shumë i lëvdueshëm. Rruzulli tokësor do të
krijojë një marrëdhënie varësie me paisjet tekno - informatike ndoshta deri në atë
pikë sa çdo veprimtari jetësore e thjeshtë a qofte e ndërlikuar nuk do të mund të
imagjinohet pa to. Natyrisht që efektet pozitive janë të shumta e ndoshta nuk
imagjinoheshin ndonjë herë të mundura por po aq efekte negative lëngojnë në
ambjentin kibernetik që na rrethon.
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Anonimiteti i kësaj vepre penale gjithnjë do të jetë një hap përpara
përpjekjeve për ta zbuluar atë. Vështirësia dhe kalueshmëria e kohës fizike deri në
momentin që identifikohet individi shpalos pamundësi. Si mundet të luftosh një
virtualitet i cili në këtë moment ndodhet në një pozitë gjeografike dhe në çastin
tjetër në hemisferën tjetër të globit vetëm në sajë të një klikimi?
Mendoj se mënyra e vetme për t'i bërë ballë kësaj dallge gjigande krimi
kibernetik është investimi dhe rritja e nivelit të njohurive, aftësive dhe kapaciteteve
për ekspertizë në këtë fushë pasi bëhet fjalë për një vepër penale e cila mban
veshur petkun e një sofistikimi tej mase mirë të qepur. Plotësimi i kuadrit ligjor në
fushën kibernetike, rritja e ndërgjegjësimit për sigurinë kibernetike gjithashtu duhet të
karakterizohet nga një identifikim dhe mbrojtje e infrastrukturave kritike të
informacionit, shtimit të investimeve në rritjen e sigurisë dhe forcimin e partneritetit
me struktura përgjegjëse brenda territorit dhe jashtë tij.
Shkëmbimi i informacioneve, dijeve, analizave, krijimi i projekteve të ndryshme
do të ishin një mënyrë e drejtë investimi për të tashmen dhe brezat e ardhshëm. Një
klimë e bashkërenduar më së miri institucionale, administrative dhe politike është tej
mase e nevojshme pasi problemet që hasen tek këto të fundit kanë ndikim të
drejtëpërdrejtë në arritjen e rezultateve efektive.
Ndoshta kordinimi i gjithë aktorëve të partneritetit nuk mundet të ndalojë krijimin
e dallgëve të rrezikshme, nuk mundet kurrë të krijojë një det të qetë por ndërtimi i
një anijeje të fortifikuar mund t'i rezistojë çdo kohe.
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Integrimi në BE kërkon një lidership vizionar larg mentalitetit të vjetër tradicional

Prof. As. Dr. Qetsor Orhani
Akademia e Sigurisë
Pedagog i Departamentit të Formimit të Përgjithshëm
Tiranë
e-mail: orhaniq@gmail.com

Dr.Aurel Koroci
“Albanian University”
Përgjegjës i Departamentit tëi Ekonomisë

Abstrakt
Lidershipi është pa dyshim faktori vendimtar që vonon apo pengon demokratizimin dhe
integrimin e vendit tonë, por dhe vendet e rajonit në Bashkimin Europian, gjë e cila është vërejtur
gjatë gjithë shekullit të kaluar dhe përgjithësisht me të njëjtat karakteristika vazhdon edhe sot.
Siç e shikojmë dhe e jetojmë çdo ditë në të gjitha trevat shqiptare, është e vështirë për të mos
thënë e pamundur të gjesh liderë që të pranojnë përgjegjësi, të pranojnë publikisht gabimet dhe
ashtu sikurse bota e qytetëruar të pranojnë edhe dorëheqjen, si një nga aktet më të civilizuara të
shoqërisë perëndimore ku me të drejtë kërkojmë që të shkojmë.
Por që kjo ëndër të bëhet realitet padyshim që kërkohet një lidership vizionar i aftë,
bashkëpunues e këmbëngulës i cili të marrë përgjegjësi për realizimin e kësaj ëndre shekullore që
kërkohet me këmbëngulje nga mbi 90% e shqiptarëve.
Aftësitë e liderit kanë të bëjnë me marrjen e vazhdueshme të njohurive të reja me përsosjen e
tyre në mënyrë krijuese. “Karakteri dhe njohuritë, absolutisht të nevojshme, nuk janë gjithçka, pasi
nuk mund të jesh një lider i suksesshëm pa qenë efektiv, derisa nuk vë në jetë atë ç’farë di, deri sa nuk
vepron për të bërë pikërisht atë që duhet të bësh”696.
Fjalët kyçe: Lidershipi dhe menaxhimi, Doktrina e lidershipit, Aftësitë liderit, Lidershipi dhe Bashkimi
Europian, Arsyetimi kritik, Karakteristikat e lidershipit te suksesshëm.

1. Hyrje
Ashtu sikurse njihet lidershipi është një marrëdhënie që krijohet midis liderit dhe
pjesmarrësve, realitetit dhe ambientit ku zhvillohet kjo marrëdhënie. Ndryshimi i ambientit
kërkon përshtatje dhe stile të reja bashkëpunimi të lidershipit, që kjo marrëdhënie të
vazhdojë të funksionojë dhe të jetë efektive. Pikërisht krijimi i kësaj marrëdhënieje në
realitetin shqiptar ishte mjaft i vështirë, pasi transformimet në të gjitha fushat, ishin të
kushtëzuara nga trashëgimia kryesisht negative e së kaluarës, ndryshimet që ne kërkonim
ishin shumë të vrrullshme, madje mund të themi transformuese, ndërsa lidershipi që do ti
realizonte këto transformime ishte po ai i vjetri, ashtu sikurse edhe sistemi ynë arsimor nuk
kishte përgatitur nga pikëpamja e lidershipit, menaxherë dhe liderë të vërtetë të cilët do të
kryenin transformimet shumë të dëshiruara nga ana e jonë.

696

Bazat e lidershipit “Grand Prind” Tiranë 2011
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Kontradikta midis domosdoshmërisë së përshtatjes dhe mungesës së kushteve për të
realizuar atë, apo më mirë të themi midis ndryshimit shumë të shpejtë të mjedisit që po
ndodhte në vendin tonë dhe mungesës së lidershipit cilësor për të kuptuar e më pas për t’ju
përgjigjur këtyre ndryshimeve, është pengesa kryesore e procesit. Lidhja e ndërsjellët që
ekziston midis zhvillimit të liderit dhe ndryshimit të mjedisit, si pasojë e kësaj kontradikte,
çojnë në atë që reformat e ndërmarra në të gjitha fushat në vendin tonë, të ecnin me hapa
shumë të ngadalshme.
Mungesa e një doktrine lidershipi e shoqëruar kjo edhe me mangësitë e
sipërpërmendura ka çuar në luhatje të vazhdueshme të cilat kanë vonuar procesin e
ndryshimeve të pritshme në vendin tonë.
Villiers duke trajtuar doktrinën e lidershipit në kontekstin e udhëheqjes shprehet së
ajo ka një komponent intelektual disi të përjetshëm697. Ajo merr parime nga përvoja e
suksesshme e drejtuesve, parime që mbeten të rëndësishme çdo ditë. Doktrina është
gjithashtu një komponent praktik dhe dinamik. Ajo është dhe një komponent parashikues.
Teoricienë të ndryshëm japin përkufizime të ndryshme për lidershipin, kështu
Richard konkludon se: “lidershipi ekziston për të bindur vartësit të punojnë së bashku në
mënyrë efektive për të arritur vizionin e përbashkët moral”698.
Ndërsa, Bellefontaine kalon më tej se paraardhësit sipas tij; "Lidershipi përmban si
koncept zotërimin e një game të gjerë të aftësive duke krijuar mundësi sa më të mëdha për
të mësuar, për të drejtuar, dhe për të arritur qëllimet e tyre", mund të përkufizohet si
gjithëpërfshirës, pasi përfshihen elemente thelbësore si përkushtimi, dija dhe arritja e
qëllimit konkret, duke pasqyruar si rezultat thelbin dhe elementet bazë të një modeli të
përshtatshëm të lidershipit699.
Lidershipi, si aktori kryesor në organizatë luan rol vendimtar në ndryshimin e natyrës
së punës, duke përdorur procedura eficiente në menaxhimin e burimeve njerëzore. Natyra e
menaxhimit ndikon në arritjen e rezultateve të kërkuara në jetën e biznesit. Drejtuesi në
vetvete duhet të jetë një figurë potenciale, me aftësi të mira drejtuese dhe menaxhuese. Ky
lloj lidershipi duhet të ndeshet në organizata, nivele të ndryshme vendimmarrëse të
politikës, shoqërisë civile, etj. Në dukje, ne duhet të shikojmë një figurë morale pozitive të
drejtuesit, ashtu si Arnold dhe Robertson (1998), sugjerojnë; “lidershipi është figurë potente
dhe me karakter, por jo figurë shpirtërore. Ndërsa nga ana tjetër, autorët Katz dhe Kahn, e
përcaktojnë lidershipin, si rritje të influencës mbi pëlqimet të lidhura këto me direktivat
rutinë të organizatës” .
Mbi bazën e teorive dhe eksperiencave të autorëve të mësipërm, studiuesi i njohur i
kësaj fushe Mullins (1999) do të arrinte në konkluzionin se: “E rëndësishmja e një drejtuesi
lidhet me motivimin, mënyrën e të sjellit, si dhe mënyrën dhe format e komunikimit”. Pra,
analizat e bëra nga studiuesit Arnold dhe Robertson (1998), Katz dhe Kahn (1978; dhe
Mullins 1999) konkludojnë se elementët bazë të cilat ndikojnë në suksesin dhe zhvillimin e
697
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lidershipit janë: kultura kombëtare; ndryshimet kulturore në organizatë; mënyrat/format e
sjelljes dhe së fundmi stilet e drejtimit.
Lidershipi si pjesë përbërëse dhe figurë kryesore në organizatë, duhet të disponojë
dhe prezantojë aftësitë dhe cilësitë e kërkuara, përsosmëri në mënyrën dhe formën e
sjelljes, prezantimin e personalitetit, mënyrën e komunikimit dhe rolin në drejtimin e grupit.
Duke parë rolin dhe rëndësinë e figurës së lidershipit, del si domosdoshmëri trajtimi dhe
analizimi i temave të tilla në përcaktimin e rolit dhe vendin e lidershipit në raport me
individët, grupet dhe organizatat. Lordi Marcus Sieff, mendoj se ka dhënë një përkufizim më
kompleks dhe më afër policimit si: “Lidershipi vitalisht është shumë i rëndësishëm në të
gjitha nivelet e një kompanie, që nga bordi kryesor deri tek nivelet më të ulëta. Lidershipi
është aftësia morale dhe intelektuale në parashikimin dhe realizimin e më të mirës, për
kompaninë dhe punonjësit e saj … Gjëja më vitale që ka lidershipi, është krijimi i shpirtit të
ekipit rreth tij dhe afër tij, jo në termin e një shkollari, por në termat reale të pjekurisë së një
të rrituri… Të jesh një lider efektiv duhet të shikosh, pra, të jesh një figurë aktive në praktikë.
(1991)”
Analizat dhe komentet e Lordit Sieff, konkludojnë se lideri përbën elementin ose
‘motorrin’ bazë në përsosjen e mënyrave dhe formave të punës në grup “team working”. Në
këtë kontekst, integrimi i individëve dhe grupimeve kalon nëpërmjet dy etapave të
rëndësishme; ndryshimeve kulturore në organizatë dhe kultura kombëtare. Të dyja këto
etapa kanë ndikim thelbësor në motivimin dhe rritjen e cilësive individuale të drejtimit. Këto
cilësi ndikojnë në efektivitetin e lidershipit dhe krijimin e një vizioni dhe strategjie të saktë
për të nesërmen. Zgjedhja dhe përgatitja e lidershipit do të krijojë prioritetet e nevojshme
për organizatën dhe biznesin ku ai vepron.
2. Ç’farë kërkohet prej nesh?
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian theksohen disa nga fushat ku nevojiten
përpjekje të mëtejshme prej lidershipit shqiptar, për përmbushjen e plotë të kritereve
politike, ekonomike dhe administrative. “Për sa i përket demokracisë dhe Shtetit të së
drejtës, është thelbësore që të ndërtohet mbi përparimet e bëra dhe të sigurohet dialogu
politik që përpjekjet e përbashkëta për reforma të jenë të qëndrueshme”, dhe më poshtë
theksohet se: “rezultatet konkrete në hetimin, ndjekjen dhe ndëshkimin e rasteve të
korrupsionit, në të gjitha nivelet duhet të përforcohen”, ndërsa kërkohet të “përmirësohet
më tej lufta kundër krimit të organizuar”.700
Duke dëgjuar shpesh herë këto kushte shumë jetike për demokracinë, me të drejtë
shumë prej nesh bëhen pesimistë pasi, integrimi në BE është një nga sfidat më të
rëndësishme të vendit tonë, por duke qenë të pakënaqur me ritmet e këtij integrimi,
gjithnjë e më shumë tek ne dhe sidomos tek partnerët tanë po forcohet mendimi se na
mungon krahas anëve të tjera një lidership i integrueshëm, gjë e cila vihet re çdo dite në
ambientet tona si politike por jo vetëm politike pasi, në përgjithësi prej lidershipit ky vend ka
kaluar dhe vazhdon akoma të vuajë mentalitetin e një lidershipi të vjetër, patriarkal
tradicional, ndoshta, tipik shqiptar.
Faik Konica në mënyrë të saktë përcaktoi rolin e lidershipit shqiptar të kohës së vet,
duke theksuar se: "Shqipëria ka lindur nga mrekullia, rrojti nga rastësia dhe po humbet
700
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nga lidershipi".701 Sa aktuale tingëllojnë këto fjalë edhe sot dhe padyshim që të vjen keq kur
mendon se, ishim ndër të parët vende, që aplikuam për këtë proces dhe akoma nuk kemi
zënë vendin që meritojmë në BE.
Lidershipi ka qenë pa dyshim faktori vendimtar që ka vonuar apo ka penguar
demokratizimin dhe integrimin e vendit tonë, gjatë gjithë shekullit të kaluar dhe
përgjithësisht me të njëjtat karakteristika vazhdon edhe sot.
Ashtu sikurse në kohën e ish mbretit Zog, lidershipi i mbas Luftës së II-të Botërore,
për një periudhe gati gjysmë shekullore dëmtoi rëndë demokracinë shqiptare, duke e
larguar gjithnjë e më shumë atë nga demokracitë perëndimore. Lufta për pushtet nga më të
egrat në Evropën lindore u bë një nga diktaturat më të ashpra e cila çoi në asgjësimin e
njëpasnjëshëm të grupeve armiqësore.
Kjo luftë e egër për pushtet e cila sa vinte e thellohej, ishte vënë në dukje dhe nga
shtypi perëndimor i kohës, ja seç shkruante në konkluzionet e saj gazeta e njohuar
amerikane “Washington Post” e datës 25 maj 1976: “Udhëheqësi komunist shqiptar, ka
nisur një spastrim kundër kundërshtarëve të tij politikë, që krahasuar me teknikat se si po
procedohet, u ngjason atyre të përdorura gjatë “Revolucionit kulturor” kinez”. 702
Kanë kaluar 25 vjet nga lëvizjet e fuqishme të studentëve të dhjetorit 1990 dhe
fatkeqësisht lidershipi politik shqiptar po përparon me ritme shumë të ngadalta, madje, më
prapa edhe se vetë shoqëria jonë, manifestime të tilla për të mbajtur pushtetin sa më gjatë,
flasin qartë për një trashëgimi të reminishencave të sistemit të kaluar, të cilat vazhdojnë të
shfaqen në forma nga më të ndryshme edhe sot e kësaj dite.
Siç e shikojmë dhe e jetojmë çdo ditë në të gjitha trevat shqiptare, është e vështirë
për të mos thënë e pamundur të gjesh liderë që të pranojnë përgjegjësi, të pranojnë
publikisht gabimet dhe ashtu sikurse bota e qytetëruar të pranojnë edhe dorëheqjen, si një
nga aktet më të civilizuara të shoqërisë perëndimore ku me të drejtë kërkojmë që të
shkojmë.
Ka shume faktorë që e nxisin një mentalitet të tillë por duke u bazuar në përvojën e
liderëve të suksesshëm le të ndalemi tek disa nga aspektet më të rëndësishme si:
Ç’është lidershipi? Për Dwight D. Eisenhower: “Lidershipi është arti i të zgjedhurit të
dikujt për të bërë një punë që ju doni të bëhet,..” Pra ka punë ka edhe njerëz që do ta bëjnë
punën, pikërisht këtu qëndron aftësia e liderit për të zgjedhur njeriun e duhur që do të bëjë
punën e duhur, që e duan të gjithë.
Po ta vazhdojmë më tej analizën do të thoshim se kush është produkti i një lidershipi
kualitativ? Përgjigjja e padiskutueshme është vendim-marrja cilësore. Kjo është ajo për të
cilën njerëzit si në Shqipëri ashtu edhe më gjerë, vazhdojnë të paguajnë një çmim tepër të
lartë. Liderët e vërtetë janë kudo rrotull nesh. Eshtë detyra jonë t’i identifikojmë, dhe i vetmi
mekanizëm për t’a bërë këtë është vota, duke shmangur emocionet e çastit dhe duke
menduar më gjerë e më thellë për prespektivën.
Ç’farë duhet për t’u bërë lider? A mund t’i ketë kushdo cilësitë për t’u bërë i tillë?
Përgjigja përfundimtare pa dyshim që është jo, atëherë cilat janë mjetet magjike për të
arritur atë.
Ka teori të ndryshme ndër të cilat teoria e njohur se njerëz të vaçantë janë të lindur
për t’u bërë liderë (Great Person Theory) e cila, në një farë mënyre ka një të vërtetë por,
problemi më i vështirë është se si mund të identifikohen këta njerëz “të jashtëzakonshëm”?
701
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Në revistën “Harvard Business Review” Gusht 1998, Daniel Goleman, një nga
studiuesit më të njohur të botës në fushën e menaxhimit, shkruan: “Liderët efektivë
ngjasojnë në diçka jetike, të gjithë kanë një shkallë të lartë të inteligjencës emocionale.”703
E thënë ndryshe një person mund të ketë trainimin më të mirë që është arritur deri më sot,
mund të ketë një mëndje incisive e analitike dhe një arsenal të pafund idesh të mënçura por
gjithsesi ai nuk do të jetë një lider i madh.
3. Karakteristikat e një lidershipi të suksesshëm.
Aftësitë e liderit kanë të bëjnë me marrjen e vazhdueshme të njohurive të reja me
përsosjen e tyre në mënyrë krijuese. Sot ka shumë parime norma, rregulla, cilësi etj., për tu
bërë lider i sukseshëm disa nga më të spikatura mund të përmendim:
Vetëdija, është aftësia e njeriut për të njohur e kuptuar gjendjen e vet shpirtërore
dhe efektet që ato mund të kenë tek të tjerët. Në historinë e politikës shqiptare veçanërisht
janë të shumta dështimet por, janë tepër të pakta rastet e njohjes së përgjegjësisë tek vetja.
Kështu që liderët tanë në forma nga më të ndryshmet janë përpjekur që t’i justifikojnë
sjelljet, ndjesitë apo reagimet e nxituara ose negative me rrethanat. Njerëz të tillë nuk mund
të quhen liderë Karakteristika të rëndësishme të vetëdijes janë besimi në vetvete dhe
vlerësimi real i vetvetes.
Liderët e mëdhenj dallojnë nga demagogët se ata gjithmonë sakrifikojnë gjithçka nga
jeta e tyre për një kauzë më të madhe se e veta dhe gjithmonë mbrojnë të drejtën me çdo
çmim, edhe atëherë kur kjo e drejtë mund t’u kushtojë pushtetin personal. Liderët dinë të
kërkojnë edhe falje kur gabojnë, demagogët i mbulojnë gabimet e tyre me premtime të
gënjeshtërta.
Vetpërmbajtja është aftësia për të kontrolluar dhe për t’u dhënë drejtim pozitiv
impulseve apo gjëndjeve shpirtërore negative. Karakteristika dalluese për këtë komponent
janë besueshmëria, integriteti, guximi për të operuar me të panjohurën të dyshimtën, si dhe
të qenit i hapur për të ndryshuar. Natyrisht kontrolli i vetvetes nuk është gjithnjë i lehtë, por
veçanërisht në politikë njerëz me nivel të ulët të vetëkontrollit janë tepër të rrezikshëm.
Motivimi është pasioni për të punuar. Tendenca për të arritur objektivat me energji
e këmbëngulje. Karakteristikë kryesore e motivimit është dëshira e madhe për të arritur
diçka dhe nga ana tjetër optimizmi edhe në rast dështimi. Të inspirosh njerëzit kërkon me të
vërtetë talent dhe kjo nuk është e lehtë.
Arsyetimi kritik është një aftësi e rëndësishme për zhvillimin e liderit. Kritik do të
thotë i kujdesshëm, mendim i matur si e kundërta e mendimit të nxituar. Arsyetimi kritik
është aftësia për të përdorur arsyetimin e drejtë duke shmangur arsyetimin e gabuar. Lideri
duhet t’i zhvillojë këto aftësi gjatë tërë karierës së tij. Aftësitë e të menduarit kritik e
aftësojnë atë të dijë për ç’farë të pyesë dhe si të pyesë në mënyrën më të drejtë.
Në mjediset shqiptare njerëzit janë të pakënaqur me lidershipin e tyre dhe është kjo
arësyeja e përfoljes, se lidershipi ynë nuk ka cilësitë e duhura që duhet të ketë një lider i
suksesshëm, kjo është e lidhur pikërisht, me mënyrën se si është arritur për të dale në krye,
me fjalë të tjera vendosja në krye nuk të bën lider por, të qenit lider të vendos në krye.
Shumë interesante është edhe ideja e hedhur së fundi nga profesori Francez i njohur
në fushën e lidershipit G. Bigot i cili gjatë vizitës së fundit, në lidhje me lidershipin aktual të
vendit tonë thekson se; “Politikanët e sotëm shqiptarë, udhëheqin si drejtues bisnesi” një
tendencë kjo e shfaqur dukshëm gjatë gjithë periudhës gati 25 vjeçare të demokracisë sonë.
703
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Le të kujtojmë këtu studiuesin e njohur E.M. Kelly, për ndryshimin midis bosit dhe
liderit, i cili thote: “…ndërsa një bos thotë, “Shko!” – një lider thotë, “Le të shkojmë!”
Në këtë kontekst është e domosdoshme që lidershipi ynë të nxjerrë mësimet e
nevojshme nga gjithë ajo se ç’farë ka ndodhur deri më sot dhe të reflektojë për të ecur
përpara.
Simpatia apo konsiderata, është aftësia për të kuptuar reagimet apo emocionet e të
tjerëve, si dhe aftësia për t’i trajtuar njerëzit sipas këtyre reagimeve e thënë me fjalë të tjera
është “feed-backe”. Eshtë e lehtë të flasësh për dëshirën kur gjërat shkojnë mirë. Por testi i
dëshirës tënde përcaktohet atëhere kur gjërat shkojnë keq, kur ngjarjet duken sikur kanë
dalë jashtë kontrollit, kur mendon se shokët e tu të kanë harruar se egziston.
Që të gëzosh këtë veti të rëndësishme të lidershipit nuk do të thotë t’i kënaqësh të
gjithë por të përpiqesh t’i akomodosh të gjithë. Në lidhje me këtë Daniel Goleman thotë:
“Aftësitë sociale janë miqësi me një qëllim, të tërheqin njerëz në drejtimin që ju
dëshironi”704 Në këtë mënyrë evitohet humbja e njerëzve kualitativë.
Grekët e lashtë besonin që performanca bazohej në një ekuilibër perfekt të erosit
dhe të standartit, të ndjenjës dhe të mendimit, të cilat së bashku lejonin për të kuptuar
botën në të gjitha nivelet.
Në fjalimin që J.F. Kennedy pati përgatitur për të mbajtur në Dallas më 22 Nëntor
1963 e që fatkeqësisht nuk arriti t’a lexojë, thuhet: “Lidershipi dhe të mesuarit janë të
pandashëm nga njëri-tjetri”.
E them me bindje se edhe në këtë drejtim lidershipi shqiptar ka mangësi të dukshme.
Lidershipi në përgjithësi, e inteligjenca emocionale në vençanti mund të mësohen e
perfeksionohen. Një proces i tillë mund të identifikohet me një fjalë të vetme si maturi ose
pjekuri.
Në librin e tij “Leadership” Rudy Giuliani (ish kryebashkiaku i New York-ut) pranon që
atij ju deshën rreth pesë vjet eksperiencë publike, për të mbajtur një fjalim pa e ulur kokën
në letër. E parë në këtë këndvështrim liderët padyshim që nuk mund të jenë të tillë pa
studjuar pa njohur të fshehtat e drejtimit të njerëzve pra nuk janë situatat ato që krijojnë
liderë por ato (situatat) i identifikojnë liderët.
“Lidershipi është i lidhur pazgjidhshmërisht me procesin e drejtimit, që është në fakt
një proces që përfaqëson tërësinë e koncepteve, aftësive dhe parimeve që përshkruajnë
ç’duhet të jetë, ç’duhet të dijë dhe ç’duhet të bëjë një drejtues, për të plotësuar objektivat
apo misionin. Lidershipi në thelb ka të bëjë me sjelljen njerëzore”705.
Pushteti i profesionalizmit i ekspertit, nuk mund të neglizhohet pasi, fakti që një lider
që drejton një organizatë, kompani apo qeveri duhet të ketë një nivel të pranueshëm
njohurish pasi, vetëm kështu shmanget tendenca e atyre që janë ekspertë e që duan të
influencojnë lidershipin. Ja ç’thotë Rudy Giuliani për këtë problem: “Pasurimi i ekspertizës
tuaj personale nuk është diçka që thjesht ju duhet ta bëni sepse është detyra juaj (që në të
vërtetë është), apo thjesht sepse është kënaqësi të dish si funksionojnë shumë gjëra (që në
të vërtetë edhe kjo është). Kjo është mënyra më e mirë për të ç’rrënjosur dredhitë e hiletë
e atyre që duan të influencojnë”706.
Të kesh aftësi konceptuale do të thotë të jesh i aftë të përshtatesh me informacionin
e ri, si dhe të marrësh në konsideratë një sërë mundësish për zgjidhjen e një problemi.
“Harvard Business Review” Gusht 1998, Daniel Goleman
Manual i Teorisë dhe Praktikës së Lidershipit, fq.202.
706
Rudy Giuliani “Leadership”
704
705
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Qëndrimi në vend i liderit pa realizuar atë që premton është një nga pikëpyetjet më
të mëdha që ai i vë vetes. Në një kohë kur e gjithë bota sot është në konkurrencë të pa
parë, me një intensitet tepër të lartë, mënyra më e mirë për të mbijetuar është përfshirja në
të dhe ripërcaktimi i nevojave për ndryshim me të njëjtën shpejtësi.
Diversiteti ka të bëjë me dhënien e fuqisë njerëzve. Kjo e bën një organizim të
dobishëm pasi vetëm kështu arrihet t’u jepet mbështetja e plotë të gjithë pjesmarrësve me
synimin e vetëm që, ata të vënë në shërbim të këtij organizimi të gjitha fuqitë e tyre
personale pra, diversiteti është mirëkuptim, vlerësim dhe përdorimi i asaj që është e
ndryshme tek çdo person.
Përqafimi dhe pranimi i diversitetit është çështja e parë për ndërtimin e ekipeve të
suksesshme, për të ndërtuar një ekip të tillë, ndryshe nga praktika e deri tanishme e
lidershipit shqiptar, duhet që të kesh një grup njerëzish të ndryshëm, pra duhet shmangur
zgjedhja në ekip vetëm e njerëzve të cilët janë në të njëjtën frekuencë me ju. Zgjedhja e
njerëzve që janë si ju dhe futja e tyre në të njëjtin ekip është e njëjtë me shtimin e të njëjtit
produkt pra, ju nuk bëni gjë tjetër vetëm se çoni në shumëfishimin e gabimeve tuaja.
Trajnimi i diversitetit është më shumë se sa një apo dy orë mësimi në klasë, ai
përfshin një aspekt shumë më të gjerë se aktiviteti ditor por, para së gjithash ai përfshin një
angazhim kompleks të lidershipit institucional, lidershipit zyrtar por edhe të lidershipit
jozyrtar, i cili gjendet pothuajse në të gjitha organizimet.
Për të qenë i suksesshëm lideri duhet të jetë vizionar me qëllim që të motivojë dhe
inkurajojë përkushtimin e njerëzve pasi, vizioni nuk është një ngjarje konkrete, por një
proces, i cili synon motivimin, frymëzimin dhe inkurajon angazhimin për arritjen e
objektivave të së ardhmes.
Në të gjitha nivelet liderët krijojnë prioritete dhe komunikojnë vendime, pavarësisht
se në nivelin strategjik një pjesë e lojtarëve të cilët mund të influencojnë mbi organizimin
duhet të qëndrojnë në korent të plotësimit të nevojave të shumta. Për të planifikuar në
mënyrë koherente dhe tërësore ata e shikojnë misionin nga këndvështrimi i lojtarëve të
tjerë.
Planifikimi strategjik varet shumë nga aplikimi në mënyrë të zgjuar i aftësive
konceptuale dhe ndërpersonale. Liderët strategjik pyesin, Çfarë dëshirojnë këta njerëz? Si
do ti konceptojnë gjërat ata? A e kam justifikuar unë misionin? etj. Ndërveprimi i aftësive
ndërpersonale dhe konceptuale ndërmjet lidërve strategjik është shumë kompleks.
Të paharrueshme do të ngelen në kujtesën e çdo shqiptari, fjalët e ish Presidenti
amerikan Bill Clinton, në fjalimin përshëndetës që mbajti me 23 Nëntor 1999 në Ferizaj, ku
ndër të tjera ai u tha të pranishmëve se; “Kur dolëm në tribunë, ju brohoritët për ne, sepse
ju kishit qenë të shtypur, ndërkohë që ne ju qëndruam pranë. Dhe ne përdorëm fuqinë
ushtarake për të mundur agresionin e Milosheviçit. Ne e fituam luftën. Por, dëgjoni, vetëm
ju mund të fitoni paqen”.707
Për arritjen e këtij objektivi që këshillon ish presidenti amerikan pa dyshim që
kërkohet një lidership vizionar pasi, vizioni i lidershipit strategjik siguron atë “shkëndijë” e
cila dallon njerëzit që thjesht ecin me rrymën dhe ata që përpiqen vërtet të arrijnë diçka.
Vizioni, prezanton një pamje ideale se si duhet të jetë e ardhmja.
4. Përfundime dhe rekomandime:
707

Bill Klinton, Nga fjala në Ferizaj, Kosovë, me 23 nëntor 1999
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•

•

•

Hartimi i një strategjie apo doktrine të veçantë në lidhje me lidershipin, përbën një
gur të rëndësishëm në lidhje me integrimin e plotë të shoqërisë në BE, pasi kjo do ti
priste rrugën çfarëdo lloj abuzimi që ekziston sot në lidhje me spastrimet masive të
administratës dhe sidomos të lidershipit, gjatë ndryshimeve të pushteteve politike.
Futja në të gjitha kutikulat e arsimimit tonë, në të tre ciklet e studimit, lëndë e
module të veçanta në lidhje me konceptet dhe teoritë bazë mbi lidershipin apo mbi
menaxhimin e burimeve njerëzore do të krijonte baza të qëndrueshme në lidhje me
krijimin e një tradite të re, ndryshe nga tradita e vjetër dhe pa dyshim që do ta
ndihmonte dukshëm lidershipin e ri që ne presim në të ardhmen.
Për të krijuar një kulturë bashkëkohore menaxhimi mbi lidershipin është i nevojshëm
ndryshimi i mentalitetit të mjedisit të brëndshëm, i mishëruar ky dhe me ndryshimin
e mendësisë të individëve. Ndryshimi i mëndësisë do të sillte një mjedis të
brëndshëm të hapur drejt ndryshimeve, koncepteve të reja, si dhe do të përafronte
këtë mjedis me standardet e kërkuara.
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Analizë e kapaciteteve financiare të buxheteve të njësive të qeverisjes vendore në
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Abstrakti
Buxheti është instrumenti bazë për funksionimin e një njësie, institucioni apo organi të
caktuar. Nuk mund të kuptohet funksionimi i një njësie vendore pa një buxhet te miratuar sipas të
gjitha kërkesave dhe domosdoshmërive, në radhë të parë atyre ligjore e më pas të gjithë aktorëve
pjesëmarrës në ciklin e hartimit dhe zbatimit të tij. Buxheti lokal ka një strukturë unike të përcaktuar
me ligj, ai hartohet dhe miratohet me defiçit zero. Qëllimi i këtij punimi është analiza e kapaciteteve
financiare të buxheteve të njësive të qeverisjes vendore(NJQV)në mënyrë që të arrihet një menaxhim i
suksesshëm i financave publike vendore.
Zhvillimet e sotme kërkojnë hartimin e buxheteve afatmesme dhe afatgjata, që lidhet me politikat e
zhvillimit ekonomik, politikat e invenstimeve, politikat e punësimit etj.
Tendencat e fundit duhet te përfshijnë qytetarët në konsolidimin e buxhetit, dhe paraqitjen e tij në
një formë të lexueshme, transparente, veçanërisht duke përdorur të dhënat e hapura.
Hartimi i një buxheti sa më efikas çon në një menaxhim të suksesshëm të NjQV, dhe veçanërisht në
kushtet aktuale ku kemi njësi të mëdha territoriale.
Fjalët e rëndësishme: Njësi të qeverisjes vendore, buxheti, të ardhurat, buxhetim me pjesëmarrje,
buxhet afatmesëm
JEL Klasifikimi: H5
1. Hyrja

Reforma administrativo-territoriale duhet të bëjë të mundur një ndryshim rrënjësor
në investimet dhe ofrimin e shërbimeve publike në nivel të qeverisjes vendore dhe
rrjedhimisht, të përmirësojë jetën e qytetarëve. Si rezultat i reformës administrativoterritoriale, qeverisja vendore pritet të fitojë rritje te financimeve, të cilat mund të shkojnë
drejtpërdrejt për investime në infrastrukturën vendore. Me krijimin e njësive më të mëdha
të qeverisjes vendore krijohen kushtet e nevojshme për zhvillim social-ekonomik dhe
përthithjen e investimeve të mëdha nga institucionet publike, Bashkimi Europian, donatorët
ndërkombëtarë dhe sektori privat. Reforma administrativo-territoriale do të ulë pabarazinë
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në shërbime, financime, të ardhura e zhvillimin që ekziston sot mes qendrave të mëdha
urbane dhe zonave rurale.
Qëllimi i këtij punimi është analiza e kapaciteteve financiare të buxheteve të njësive të
qeverisjes vendore(NJQV) në mënyrë që të arrihet një menaxhim i suksesshëm i financave
publike vendore.
Zhvillimet e sotme kërkojnë hartimin e buxheteve afatmesme dhe afatgjata, që lidhet me
politikat e zhvillimit ekonomik, politikat e invenstimeve, politikat e punësimit etj.
Tendencat e fundit duhet te përfshijnë qytetarët në konsolidimin e buxhetit, dhe paraqitjen
e tij në një formë të lexueshme, transparente, veçanërisht duke përdorur të dhënat e
hapura. Hartimi i një buxheti sa më efikas çon në një menaxhim të suksesshëm të NjQV,
dhe veҫanërisht në kushtet aktuale ku kemi njësi të mëdha territoriale.
2. Bazat e hartimit të buxheteve vendore

Struktura e të ardhurave të njesive vendore duhet të garantojë mjaftueshmërinë, të
jetë e ndryshueshme dhe t’i përgjigjet prirjeve ekonomike, duhet të jetë e thjeshtë në
mbledhje, si dhe të sigurojë qëndrueshmërinë afatshkurtër dhe afatgjatë.Mbi bazen e kesaj
strukture ndërtohet struktura e shpenzimeve që do të kryhen nga këto njësi vendore.
Buxheti vendor është tërësia e të ardhurave, shpenzimeve, financimeve të qeverisjes
vendore.
Buxheti është instrumenti bazë për funksionimin e një njësie, institucioni apo organi
të caktuar. Nuk mund të kuptohet funksionimi i një njësie vendore pa një buxhet të miratuar
sipas të gjitha kërkesave dhe domosdoshmërive , në radhë të parë atyre ligjore e më pas të
gjithë aktorëve pjesëmarrës në ciklin e hartimit dhe zbatimit të tij. Buxheti lokal ka një
strukturë unike të përcaktuar me ligj, ai hartohet dhe miratohet me defiçit zero.
Për fuksionomin sa më të mirë të pushtetit vendor, në përputhje me kërkesat në rritje të
përgjegjësisë së tij, duhet të kemi përputhje të hyrave dhe të dalave të njësisë vendore.
Nqs arrijmë të vendosim këtë ekuilibër, atëherë fuksionimi i njësisë vendore është i
suksesshëm. Në realitet është shumë vështirë të vendoset ky ekuilibër, shpenzimet
tejkalojnë gjithnje e në rritje të ardhurat.
Në këto kushte, qeveritë lokale nuk mund të kryejnë funksionet e tyre, nëse nuk
kanë burimet e mjaftueshme. Nga përvojat e deritanishme , qeveritë lokale dhe rajonale
kanë fonde të limituara. Baza e të hyrave lokale është jashtëzakonisht e ngushtë, gjë që bën
që këto qeveri të jenë të varura nga qeveria qëndrore( transtertat ndër-qeveritare).
Burimet kryesore të të hyrave të njësive të qeversjes vendore janë :
1-Të ardhurat vendore:
taksa vendore
tarifa/pagesa vendore
Huatë vendore
2- Të ardhura që vijnë nga ndarja e taksave nacionale, nëpërmjet granteve të pakushtëzuara
dhe granteve të kushtëzuara
3- Donacione të ndryshme
4-Të ardhura të tjera që vijnë nga veprimtaria ekonomike dhe qeratë.
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Nga informacioni i viteve të fundit vërehet se të ardhurat e realizuara prej tyre janë në
nivele të ulta, mbi 50% e tyre është nga grantet e kushtëzuara dhe të pakushtëzuara.
Tabela 1. Përbërja e të ardhurave të qeverisjes vendore në vitet 2011-2013
Viti
Burimet e veta
Grant
i Granti
i
Pakushtëzuar
kushtëzuar
2011
49%
38%
13%
2012
49.5%
42.1%
8.4%
2013
46.5%
40.1%
13.4%
Burimi: Ministria e Financave,autorët
Shpenzimet e njësive vendore përbëjnë pjesën tjetër të financave lokale.
Me decentralicimin fiskal dhe me reformën territoriale përgjegjësitë e njësive vendore janë
gjithnjë e në rritje, kjo ҫon në rritjen e nivelit të shpënzimeve të këtyre njësive.
Shpenzimet, format kryesore të tyre:
- Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes
- Shpenzime kapitale
Ose
- Shpenzime për funksionet e veta (shërbimet publike)
- Shpenzime për funksione të përbashkëta(arsim, shëndetësi)
- Shpenzimet për funksionet e deleguara (gjendja civile)
Përvojat e deri tanishme tregojnë se bashkitë dhe komunat në Shqipëri, shpenzonin rreth
27% të buxhetit të tyre për investime kapitale dhe 37% për pagat e punonjësve. 40 njësi
shpenzonin mbi 80% të buxhetit të tyre vetëm për pagat e punonjësve, ndërsa 230 njësi
shpenzonin mbi 60% të buxhetit të tyre për pagat e punonjësve. Duke u nisur nga pervojat e
deritanishme, zhvillimet e sotme kërkojnë hartimin e buxheteve afatmesme dhe afatgjata,
që lidhet me politikat e zhvillimit ekonomik, politikat e invenstimeve, politikat e punësimit
etj.

Burimi: Ministria e Financave,autorët
Buxhetimi me pjesëmarrje (BP) është një mënyrë tjetër për të menaxhuar paratë publike,
dhe të angazhimit të qytetarëve në qeverisje . Ai në mënyrë eksplicite kërkon që
kompetencat vendimmarrëse të transferohen te qytetarët.
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Bazuar në historitë e vendeve që aplikojne BP, sipas këtij modeli, qytetarët veprojnë
si këshilltarë për politikëbërësit dhe administratorët.
Modernizimi nga pjesëmarrja është një nga objektivat kryesore që shumë autoritete
lokale dëshirojnë për të arritur duke futur BP. Kjo dëshirë për të modernizuar qeverisjen
lokale dhe për ta bërë atë më të përgjegjshme ,duhet të shihet kryesisht në kontekstin e një
krize financiare . Partitë e çfarëdo ngjyre politike duhet të merren me problemin e
mungesës së financave, për përmbushjen e përgjegjësive ndaj qytetarëve.
Tendencat e fundit duhet të përfshijnë qytetarët në konsolidimin e buxhetit, dhe paraqitjen
e tij në një formë të lexueshme, transparente, veçanërisht duke përdorur të dhënat e
hapura.
Hartimi i një buxheti sa më efikas çon në një menaxhim të suksesshem të NjQV, dhe
veçanërisht në kushtet aktuale ku kemi njësi të mëdha territoriale.
Përgjegjësia e organeve të qeverisjes vendore është të monitorojë zbatimin e buxhetit
dhe jo vetëm kaq, por edhe të pasqyrojë raportet financiare periodike dhe të japë
informacione lidhur me zbatimin e buxhetit.
3. Programimi buxhetor afatmesëm (PBA)

Buxheti vjetor është një dokument bazë që përdoret për të kontrolluar dhe monitoruar
prespektiven afatshkurtër të një njësie vendore. Buxheti vjetor ka rezultuar problematik
dhe joefikas për mënyrën e financimit te njesitë vendore. Vetë niveli i zhvillit të pushtetit
vendor kërkon planifikin afatmesëm dhe afatgjatë të buxheteve vendore, kërkon një
strategji tjetër të quajtur : “politikat financiare të planifikimit afatmesëm dhe më tej ”.
Buxheti afatmesëm krijon një lidhje të drejtëpërdrejtë midis objektivave strategjike , të
ardhurave, mundësive të financimit dhe shpenzimeve që do të kryhen, krijon një mundësi të
re të alokimit të burimeve në plan afatgjatë. Program buxhetor afatmesëm është
parashtrimi për tre vjet i planeve të shpenzimeve të buxhetit, përmes lidhjes së
drejtpërdrejtë të programeve me veprimtaritë, produktet, objektivat dhe qëllimet e
politikës.
Objektivat e planifikimitn buxhetor afatmesëm dhe afatgjatëe janë si më poshtë:
• Të nxisë aplikimin e instrumenteve efektivë në realizimin e qëllimeve dhe
objektivave të programeve buxhetore në NJQV .
• Të inkurajojë aplikimin e instrumenteve të menaxhimit të performancës vendore
bazuar në indikatorët e monitorimit dhe vlerësimit në nivel programi .
• Të ndërtojë së bashku me pjesëmarrësit modele të thjeshta për lidhjen e buxheteve
afatshkurtra me ato afatgjata.
PBA ёshtё njё zgjidhje potenciale nё vendet nё tё cilat politikbёrja, planifikimi dhe
buxhetimi nuk janё tё lidhura me njёri – tjetrin si njё element i rёndёsishёm i reformёs sё
shpenzimeve publike .
PBA-ja pёrfshin zhvillimin e burimeve nga “lart – poshtё”; dhe njё pёrcaktim nga
“poshtё – lart” tё kostove tё politikave ekzistuese, dhe mbulimit tё kёtyre kostove me
burimet e disponueshme nё procesin e buxhetit vjetor. Lind pyetja pse një PBA? Janë disa
arsye dhe ne po ndalemi si në vijim:
• Përmirësimi i disiplinës fiskale – përmes përcaktimit realist të burimeve në
periudhën afatmesme dhe përcaktimit të tavaneve agregate dhe sektoriale e
objektivave fiskal .
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•

Politika fiskale efektive – përmirësimi i planifikimit dhe ekzekutimit bazuar në
strategjitë e zhvillimit (sektoriale, funksionale, programore, ekonomike, sociale etj)
përmes identifikimit të hapësirës fiskale dhe kërkesave të mundëshme të politikave
afatmesme.
• Rritja e sigurisë në planifikim për “menaxherët e buxhetit”. Programi Buxhetor
Afatmesëm është parashtrimi për tre vjet i planeve të shpenzimeve të buxhetit
përmes lidhjes së programeve me veprimtaritë, produktet, objektivat dhe qëllimet e
politikës”.
• Zgjerimin e prioriteteve strategjike – përmes lidhjes së buxhetit me planin strategjik
dhe prioritetet sektoriale, dhe duke ndërtuar në një fazë vendimmarrjeje prioritete
të reja të shpenzimeve në ciklin e buxhetit.
• Zgjerimi i transparencës dhe përgjeshmërisë në politikat fiskale. Me transparencën
synohet të zhvillohet një vlerësim i pavarur dhe i matshëm i rezultateve. Kjo do të
përdoret për të vlerësuar efektivitetin financiar, të domosdoshëm për drejtuesit dhe
komunitetin e gjerë.
Treguesit kryesore që tregojnë efektivitetin janë dy, matja sasiore e decentralizimit fiakal
dhe matjet cilësore. Le të shohim konkretisht secilën prej tyre
3.1 Matja sasiore e decentralizimit fiskal
Ku përdoren tregues që paraqesin shpenzimet dhe të ardhurat e pushtetit lokal .Psh , një
tregues mund të jetë: shpenzimet vendore si % e GDP, ose të shpenzimeve të përgjithshme
të qeverisë. Tek të ardhurat mund të ketë tregues për të ardhurat e veta si % e të ardhurave
vendore, të ardhura të krahasuara me vite të mëparshme, me njësi të tjera etj. Pasqyra e
buxhetit përbëhet nga të ardhurat dhe shpenzimet . Të ardhura te cilat nuk mund ti
percaktojme me saktesi, sepse nuk ka nje % të caktuar të shpërndarjes të transfertës së
pakushtëzuar , gjithashtu edhe transfertat e kushtëzuara varen nga realizimi i të ardhurave
qëndrore dhe nga preferencat politike. Në këto kushte hartimi i buxheteve lokale ka
vështiresi dhe sidomos pas riorganizimit territorial kërkohen të futen kritere të reja për
administrimin fiskal të tyre.Shpenzimet nga grantet qëndrore janë shpërndarë sipas një
rregulli bazë, që në kushtet aktuale ka nevojë për ndryshime. Në tabelën 2 jepet një formë
shpërndarje e granteve qeveritare.
Tabela 2. Ndryshimet në rregullat që drejtojnë ndarjen e grantit të përgjithshëm.

Shuma fikse
Popullsia
Sipërfaqja e
komunë s
Shërbimet
urbane
Shë rbime t
urbane Tirana
Ekualizimi
Pë rshtatje të
tje ra

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3 .5

3 .5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

15

15

15

15

0

0

25

25

Po

Po

62.5

6 2 .5

62.5

73

70

70

70

70

70

70

4

4

9

12

15

15

15

15

15

15

15

20.5

2 0 .5

18

15

15

15

15

15

15

15

15

9 .5

9 .5

6 .5

0

0

0

0

0

0

0

0

-

35

35

35

30

25

25

25

25

25

25

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Burimi: Ministria e Financave, autorët
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3.2 Matjet cilësore .
Matje cilësore në një
këndvështrim të thjeshtë do të thotë arritje e
rezultateve/suksesit në raport me objektivat /prioritetet e caktuara. Matja e këtij treguesiës
është mjaft sinjifikativ dhe ndër më të vështirët për t’u zbatuar.
Në matjen e tij është e rëndësishme të përfshihen disa grupe përfaqësimi me qëllim që të
përcaktohen vlerat bazë. Matja duhet të jetë sa më përfaqësuese dhe të ketë vlerë
statistikore. Matja cilësore ka të bëjë me perceptimin e cilësisë.
Nga të dhënat e tabelës 2, shikohet se ritmi i rritjes së të ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore është më i vogël se sa ritmi i rritjes së shpenzimeve vendore. Shpenzimet
administrative janë rritur duke përdor të ardhurat nga taksat vendore. Kjo tregon se ende
administratat vendore nuk janë në nivelin e kërkuar të efciencës së përdorimit të fondeve
publike. Këto dhe të tjera arsye kanë çuar në kryerjen e reformës administrativo-territoriale
e cila u konkretizua me miratimin e ligjit të ndarjes së re territoriale në Korrik të vitit 2014.
4. Përfundimet
Financat e qeverisjes vendore janë të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat në rritje të
komunitetit. Niveli i të ardhurave të veta të realizuara nga taksat dhe tarifat vendore janë në nivel të
ulët. Kjo na shpie në një konkluzion tjetër që hartimi i buxheteve vendore has vështirësi. Niveli real i
autonomisë vendore ende është i ulet sepse ajo cënohet nga ndërhyrjet e pushtetit qëndror
nëpërmjet transfertave të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara . Në kushtet aktuale kërkohet një
formulë e re për shpërndarjen e fondeve të pakushtëzuara ,formula aktuale është e tejkaluar.Në disa
njësi të qeverisjes vendore janë aplikuar buxhetet me pjesëmarrje, kjo përvojë këshillohet të
përhapet dhe në njësi të tjera.
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Traktati i Lisbonës – një proces në vazhdim i Unionit Evropian
The Lisbon Treaty - an ongoing process of European Union
Ma. sc. Refik Latifi
Prizren, Kosovë, refiklatifi@hotmail.com
Ma. sc. Fatmir Halili PhD(c)
Kolegji “FAMA”, Prishtinë, Kosovë, fatmir.halili@hotmail.com
Abstract
Unioni Evropian në rregullat e para (Traktati i Paristi 1951 për BETHҪ-në) është projektuar si një
bashkësi që nuk do të ballafaqohej me sfidat globale. Por, thëllimi i bashkëpunimit dhe zgjerimi i mëtejshëm
me integrimin edhe të shteteve të tjera të kontinentit evropian, pashmangshëm imponuan edhe ndryshimin
e rregullave ekzistuese. Veҫ këtyre, UE e krijuar tashmë si një fuqi me ndikim në politikat botërore, pa
dyshim që do të ballafaqohej edhe me sfidat globale, siç janë: ndryshimet klimatike, rënia ekonomike ose
krimin ndërkombëtar kufitar, etj. Unioni Evropian sigurisht që ka fuqinë dhe potencialin që t’i ndaloj këto
probleme, por këtë gjë mund ta bëj përmes përmirësimit të mënyrës së funksionimit. Prandaj, ky është edhe
qëllimi i Traktatit të Lisbonës që e bën UE-në më demokratike, më efikase dhe më transparente. Ky Traktat u
jep qytetarëve më shumë mbështetje në atë që ndodh në nivelin evropian dhe i jep Evropës një zë më të
qartë dhe më të fortë në botë gjatë mbrojtjes së interesave kombëtare.
Fjalët e rëndësishme: Traktat, Legjislacion, Rregullore, Union, Reformë, etj

1. Hyrje
Legjislacioni primar ose parësor i Bashkimit Evropian është përbërë nga traktatet
themeluese të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe të gjitha protokollet, anekset dhe
ndryshimet pasuese të tyre, konventat dhe marrëveshjet e tjera të nënshkruara ndërmjet
shteteve anëtare.708
Traktati i Lisbonës i njohur fillimisht si Traktati i Reformës, u nënshkrua nga shtetet
anëtare të Bashkimit më 13 dhjetor 2007 dhe hyri në fuqi më 1 Dhjetor 2009. Me hyrjen në fuqi
të Traktatit të Lisbonës, Unioni Evropian më në fund mund të përmbyllë një sagë të gjatë të
reformës institucionale, të paktën për një të ardhme të parashikuar, mirëpo kjo nuk përjashton
mundësinë për ndryshime të mëtejshme në Rregulloren e Unionit Evropian, nëse në të ardhmen
do të jetë e nevojshme për ndonjë pikë të caktuar.
Qëllimi i Traktatit ishte të plotësonte procesin e reformës së nisur me Traktatin e
Amsterdamit dhe Traktatin e Nicës, me qëllim rritjen e eficencës dhe legjitimitetit demokratik të
Bashkimit, si dhe rritjen e koherencës së veprimeve të Bashkimit.
Titulli i plotë i Traktatit quhet “Traktati i Lisbonës për Ndryshimin e Traktatit të Unionit
Evropian dhe Traktatit Themelues të Unionit Evropian”. Traktati i Lisbonës është pra një
“Traktat Ndryshues” (Traktat amendamentimi), i cili përbëhet kryesisht nga ndryshimet e
miratuara në traktatet ekzistuese, emri i tij zyrtar është për këtë arsye “Traktati i Lisbonës për
Ndryshimin e Traktatit të Unionit Evropian dhe Traktatit Themelues i Unionit Evropian, i
nënshkruar në Lisbonë më 13 dhjetor të vitit 2007”.709
708

Emrush Ujkani ,E Drejta e Bashkimit Evropian - Parimet, Iinstitucionet dhe Praktika Gjyqësore, Prishtinë ,
2012, f. 206.
709

Fletorja zyrtare e Unionit Evropian, 2007 C/306/01.
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Përveç ndryshimeve institucionale, Traktati i Lisbonës parashikon edhe një
numër ndryshimesh të reja në përmbajtje. Traktati i Lisbonës përmban dispozitat të cilat kanë
të bëjnë me riorganizimin e kompetencave të UE-së apo me ristrukturimin e disa formave të
veçanta të bashkëpunimit midis shteteve anëtare.
2. Më shumë demokraci, më shumë sinqeritet - Iniciativa qytetare
Traktati i Lisbonës solli një frymë të re të pjesëmarrjes publike për qytetarët
evropianë, duke u mundësuar atyre të kenë edhe më shume qasje në institucionet e Bashkimit
Evropian dhe këtë e realizoi nëpërmjet të ashtuquajturës “Iniciativa Qytetare”. Kjo iniciativë
apo siç quhet ndryshe nismë e qytetarëve ju mundëson një milion qytetarëve të cilët janë
shtetas të një numëri të konsiderueshëm të vendeve të UE-së për të thirrur direkt në
Komisionin Evropian për të sjellë përpara një iniciativë në interes të tyre në kuadër të
kompetencave të tij. Traktati i Lisbonës paraqet një formë të re të pjesëmarrjes së publikut në
formësimin e politikës së Bashkimit Evropian, Iniciativën e Qytetarëve Evropian. Siç kërkohet
nga Traktati, me propozim të Komisionit Evropian, Parlamenti Evropian dhe Këshilli, duke
vepruar përmes rregulloreve sipas procedurës së zakonshme legjislative, miratojnë dispozita
për procedurat dhe kushtet që kërkohen për një nismë të qytetarëve sipas kuptimit të nenit 11
të Traktatit për Bashkimin Evropian, duke përfshirë numrin minimal të Shteteve Anëtare nga të
cilat duhet të jenë këta qytetarë. Çdo qytetar i Bashkimit Evropian ka të drejtën e paraqitjes së
kërkesës përpara Parlamentit Evropian, në përputhje me nenin 227. Çdo qytetar i Bashkimit
mund të paraqesë kërkesë përpara Avokatit të Popullit të krijuar në përputhje me nenin 228.710
Çdo qytetar i Bashkimit mund t’i drejtohet me shkrim çdonjërit prej institucioneve ose
organeve të përmendura në këtë nen ose në nenin 13 të Traktatit për Bashkimin Evropian, në
njërën prej gjuhëve të përmendura në nenin 55(1) të Traktatit për Bashkimin Evropian, dhe të
marrë përgjigje në të njëjtën gjuhë.711
Iniciativa e qytetarëve evropian do të lejojë qe 1 milion qytetarë nga të paktën një e
katërta e shteteve anëtare të BE-së të ftojnë Komisionin Evropian për të sjellë propozime për
aktet ligjore në zonat ku Komisioni ka fuqinë për ta bërë këtë. Organizatorët e iniciativës
qytetare, pra, komiteti i qytetarëve duhet të jetë i përbërë nga të paktën 7 qytetar të BE-së që
janë rezidentë në të paktën në 7 shtete të ndryshme anëtare, dhe do mbledhur deklaratat e
domosdoshme të mbështetjes, dhe duhet të jetë certifikuar nga Anëtarët. Kjo procedurë u jep
qytetarëve mundësinë e që në mënyrë të drejtpërdrejtë me anë të një iniciative të tyre t`i
drejtohen Komisionit, duke i propozuar këtij të fundit (Rregullorja e UE Nr 211/2011 e
Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 16 shkurt 2011) për iniciativën e qytetarëve. Por duhet të
kemi parasysh se në pajtim me Rregulloren, iniciativa si e drejtë u jetësua nga data 1 prill
2012.712
3. Vendimmarrja më e shpejtë dhe më efikase

710

Neni 11, paragrafi 4, Traktati i Bashkimit Evropian (TBE).

711

Neni 24, Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFBE).

712

Rregullorja (UE) Nr. 211/2011 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 16 shkurt 2011 për iniciativën e qytetarëve.
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Traktati i Lisbonës racionalizon procedurat vendimmarrëse të BE-së, përkatësisht
format e votimit. Votimi me shumicë të kualifikuar sipas shpërndarjes së votave nga Traktati i
Nicës, ka kërkuar 255 vota apo 73.9% nga numri i përgjithshëm i votave 345. Ky sistem do të
mbetet në funksion deri më 2014, ndërsa më pas, do të kërkohet që vendimet të merren me
shumicë të kualifikuar (e njohur si ‘shumicë e dyfishtë’), nëse plotësohen dy kushte nga Traktati
i Lisbonës. Ndryshe nga Parlamenti Evropian, ku vendimet merren me shumicë të thjeshtë,
rregullat e votimit në Këshill pasqyrojnë peshën e çdo shteti anëtarë dhe shumicën e
qytetarëve të BE-së, (të ashtuquajturën ‘shumicë e dyfishtë’). Ndryshe nga deri më tani, ku
shtetet anëtare kanë pasur vota sipas peshës demografike, me Traktatin e Lisbonës krijohet një
sistem më demokratik dhe më transparent i bazuar në shumicën e dyfishtë të shteteve dhe
popullatës (që nënkupton se një akt mund të aprovohet në Këshill nëse atë e kanë përkrahur
55% e shteteve anëtare ose 15 nga 27 (tani 28, plus Kroacia nga vitit 2014) shtetet anëtare të
BE-së, dhe ato të përfaqësojnë 65% të popullatës së Unionit). Kjo do të reflektojë legjitimitetin
e BE-së si Union i kombeve dhe shteteve, ku e drejta e BE-së do të jetë më transparente dhe më
efikase. Deri tani, shumica e kualifikuar është përdorur për shumë çështje, përfshi bujqësinë,
rregullat e konkurrencës, mbrojtjen e konsumatorëve dhe mjedisin, ndërsa me Traktatin e
Lisbonës ky rregull do të zgjerohet edhe në fusha të tjera si energjia, azili dhe migracioni nga
vendet jo anëtare të BE-së. Përdorimi i shumicës së kualifikuar u zgjerua në fushat politike që
më herët ishin subjekt i unanimitetit, veçanërisht çështjet lidhur me bashkëpunimin policor dhe
juridik.713
Një zhvillim i ri në suaza të Traktatit të Lisbonës, është ajo se Këshilli i Ministrave të
Jashtëm udhëhiqet nga Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe
Politikë të Sigurisë, që është në të njëjtën kohë edhe Zëvendës Presidenti i Komisionit. Në
fushat e tjera si bujqësia, financat dhe energjia, Këshilli do të vazhdojë të udhëhiqet nga
ministri i vendit që mban rotacionin e Presidencës gjashtë mujore të BE-së. Kjo do të bëjë
sistemin e Presidencës të BE-së më koherent dhe më efektiv.714
4. Modernizimi i institucioneve të BE-së
Me Traktatin e Lisbonës u krijua pozita e re e udhëheqjes së politikës së përbashkët të
BE-së për punë të jashtme, politika e sigurisë dhe politika e përbashkët e mbrojtjes. Synimi
kryesor i Traktatit të Lisbonës është modernizimi i institucioneve që udhëheqin biznesin e BEsë dhe demokratizimi më i madh i tyre. BE do të përforcojë fuqinë e saj negociuese dhe do ta
bëjë atë më efikase në skenën botërore përmes postit të ri të Përfaqësuesit të Lartë për Politik
të Jashtme dhe Politikat e Sigurisë.
Këshilli Evropian, me shumicë të cilësuar, me miratimin e Presidentit të Komisionit,
emëron Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurimit.
Këshilli Evropian mund t’i japë fund mandatit të tij duke ndjekur të njëjtën procedurë.
Përfaqësuesi i Lartë drejton politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurimit të Bashkimit.
Përmes propozimeve që bën, ai kontribuon për zhvillimin e kësaj politike, të cilën e realizon siç
ia kërkon Këshilli. Kjo vlen edhe për politikën e përbashkët për sigurimin dhe mbrojtjen,
713

Abdulla Azizi, Traktati i Lisbonës dhe ndryshimet institucionale të Bashkimit Evropian, në: Revista
Shkencore “Alb Shkenca”, Volumi, 4, viti 2011, f. 589.
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Doracaku mbi Traktatin e Lisbonës, botoi: Zyra e Botimeve te Bashkimit Evropian, Luksemburg, f. 13.
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Përfaqësuesi i Lartë drejton Këshillin për Punët e Jashtme. Përfaqësuesi i Lartë është njëri prej
Zëvendës Presidentëve të Komisionit. Ai siguron qëndrueshmërinë e veprimit të jashtëm të
Bashkimit. Brenda Komisionit, ai mban përgjegjësitë që i takojnë nga marrëdhëniet e jashtme si
dhe për bashkërendimin e aspekteve të tjera të veprimit të jashtëm të Bashkimit. Gjatë
ushtrimit të këtyre përgjegjësive brenda Komisionit, dhe vetëm për to. Përfaqësuesi i Lartë
respekton procedurat e Komisionit, për aq sa kjo përputhet me paragrafët 2 dhe 3.715
Emërimi i Përfaqësuesit të Lartë të Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe
Politikë të Sigurisë, i cili është njëkohësisht edhe Zëvendës President i Komisionit, është një
post i ri në BE. Ky post kombinohet me dy pozita të mëparshme: Përfaqësuesn e Lartë për
Politikë të përbashkët të Punëve të Jashtme dhe Sigurisë dhe Komsionerin për Marrëdhënie të
Jashtme. Ai ose ajo emërohen nga Këshilli Evropian. Personi i zgjedhur udhëheq me Këshillin e
Ministrave të Punëve të Jashtme dhe njëkohësisht mban pozitën e Zëvendës Presidentit të
Komisionit Evropian. Ai ose ajo jep propozime, zbaton politikën e jashtme në emër të Këshillit
dhe përfaqëson qëndrimet e Bashkimit Evropian në nivel ndërkombëtare, si dhe do të drejtojë
mbledhjet periodike te ministrave te jashtëm të shteteve anëtare. Kjo pozitë është paraparë të
ndihmojë BE-në që të mbrojë më mirë interesat dhe vlerat e veta në skenën ndërkombëtare
dhe të shprehet njëzëshëm.716
5. Politika ekonomike
Traktati i Lisbonës vërteton angazhimin për të arritur një union ekonomik dhe
monetar me euron si valutë të BE-së. Shtetet Anëtare i realizojnë politikat e tyre ekonomike në
mënyrë të atillë që të kontribuojnë në arritjen e objektivave të Bashkimit Evropian.
Aktivitetet e shteteve anëtare dhe Bashkimit Evropian përfshijnë, miratimin e një
politike ekonomike, e cila mbështetet në bashkërendimin e ngushtë të politikave ekonomike të
shteteve anëtare në tregun e brendshëm dhe në përcaktimin e objektivave të përbashkëta, dhe
e cila zhvillohet në përputhje me parimin e një ekonomie tregu të hapur me konkurrencë të lirë.
Këto aktivitete përfshijnë një monedhë të vetme euron dhe përcaktimin e realizimin e një
politike të vetme monetare dhe një politike të vetme për kurset e këmbimit, objektivi parësor i
të cilave është ruajtja e stabilitetit të çmimeve mbështetja e politikave të përgjithshme
ekonomike të Bashkimit Evropian, në përputhje me parimin e një ekonomie të tregut të hapur
me konkurrencë të lirë. Këto aktivitete të shteteve anëtare dhe Bashkimit përfshijnë
respektimin e këtyre parimeve orientuese: çmime të qëndrueshme, financa publike dhe kushte
monetare të qëndrueshme si dhe një bilanc të qëndrueshëm pagesash.717 Traktati i Lisbonës
formalizon pozitën e Bankës Qendrore Evropiane, duke e bërë atë institucion të Bashkimit
Evropian.
6. Qëllimet dhe vlerat e UE-së
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Neni 18, Traktati i Bashkimit Evropian (TBE).
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Doracaku mbi Traktatin e Lisbonës, botoi: Zyra e Botimeve te Bashkimit Evropian, Luksemburg, 2010, f.
13.
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Neni 119, Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFBE).
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Bashkimi Evropian ka në themel vlerat e respektimit të dinjitetit të njeriut, lirisë,
demokracisë, barazisë, shtetit të së drejtës dhe respektimit të të drejtave të njeriut, duke
përfshirë të drejtat e personave që u përkasin pakicave. Këto vlera janë të përbashkëta për
shtetet anëtare, në një shoqëri në të cilën mbisundon pluralizmi, mosdiskriminimi, toleranca,
drejtësia, solidariteti dhe barazia midis grave dhe burrave.718
Këto vlera duhet të jenë synim i shteteve që duan të bashkohen në BE, në të ardhmen.
Veç kësaj, dënimet mund të zbatohen në secilin shtet anëtar, i cili bën shkeljen serioze dhe të
vazhdueshme të këtyre vlerave dhe parimeve. BE-ja zotohet t’i promovojë vlerat njerëzore dhe
progresive dhe të sigurojë se njerëzimi është shfrytëzuesi e jo viktima e ndryshimeve të mëdha
globale. Nevojat e njerëzve nuk mund thjesht të plotësohen me forcat e tregut apo me ndonjë
veprim të njëanshëm. Prandaj, BE-ja qëndron në pikëpamjen e humanizmit, dhe për model të
shoqërisë të cilën shumica e qytetarëve e përkrahin. Evropianët kujdesen për trashëgiminë e
pasur të vlerave, të cilat përfshijnë besim në të drejtat e njeriut, solidaritetin social, ekonominë
e lirë, distribucion i drejtë të frutave të rritjes ekonomike, e drejta për mbrojtjen e mjedisit,
respektim të shumëllojshmërisë kulturore, gjuhësore dhe religjioze dhe një përzierje harmonike
e traditës dhe progresit. Konventa Evropiane për të Drejtat Themelore, e cila u miratua në Nicë
në vitin 2000, i përmban të gjitha të drejtat që sot njihen nga ana e shteteve anëtare të BE-së
dhe qytetarëve të saj. Këto vlera mund të krijojnë ndjenjë të lidhjes familjare me evropianët. Të
përmendim vetëm një shembull, të gjitha vendet e BE-së e kanë abroguar dënimin me vdekje.
BE-ja ka për qëllim dhe dëshiron t’i promovojë vlerat njerëzore dhe progresive dhe të sigurojë
se njerëzimi është shfrytëzuesi e jo viktima e ndryshimeve719.
7. Siguria dhe mbrojtja
Politika e jashtme e Unionit Evropian i zhvillon marrëdhëniet me shtetet e ndryshme
të botës, por edhe e shtrin ndikimin e vet gjeopolitik kryesisht duke e shfrytëzuar tregun
atraktiv të përbashkët evropian si një ndër tregjet më të mëdha botërore. Rrjedhimisht, UE
aplikon edhe sanksione ndaj shteteve të caktuara të botës, si një instrument i ndikimi politik.
Mirëpo, pas fuqizimit të Traktatit të Lisbonës edhe politika e jashtme u ristrukturua
institucionalisht. Përfaqësues i UE në marrëdhëniet ndërkombëtare do të jetë Presidenti i
Përhershëm i Këshillit Evropian dhe në përfaqësuesen e lartë për Politikë të Përbashkët për
Punë të Jashtme dhe Siguri (PPJS).
Këshilli i mëparshëm i përgjithshëm dhe për marrëdhënie me jashtë, që tubonte
ministrat e jashtëm dhe kryesohej nga ministri i jashtëm i presidencës rotative të UE-së, do të
ndahet në dysh dhe atë në Këshillin për marrëdhënie me jashtë, si politikë e pastër e jashtme,
dhe Këshillin e Përgjithshëm ku do shqyrtohen çështjet e tjera jashtë politikës së jashtme (si bie
fjala zgjerimi).720
Pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës, udhëheqja e kësaj politike të jashtme të
Unionit Evropian unifikohet dhe centralizohet në Presidentin e Përhershëm të Këshillit Evropian
dhe në përfaqësuesen e lartë për PPJS, e cila në tënjëjtën kohë është edhe Nënkryetare e KE.
Pos që shuhet posti i komisarit për marrëdhënie me jashtë, tash e tutje Komisionit Evropian i
718

Neni 2, Traktati i Bashkimit Evropian (TBE).
Paskal Fonten, Evropa në 12 Leksione, botoi: Zyra për publikime zyrtare e komuniteteve Evropiane, Luksemburg,
2006, f. 7.
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Reka Blerim-Sela Ylber, Hyrje në të Drejtën e Unionit Evropian, (E drejta kushtetuese dhe institucionale e UE-së),
Tetovë, 2011, f. 191.
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mbeten vetëm dy komisionerë që prekin fushën e marrëdhënieve me jashtë, por edhe ato
vetëm sektorijalisht: komisioneri për zgjerim dhe fqinjësinë evropiane dhe komisioneri për
bashkëpunim ndërkombëtar, ndihmë humanitare dhe përgjigje ndaj krizave që do të
mbështeten nga pesë drejtori të përgjithshme.721
Kompetenca e Bashkimit në çështjet e politikës së përbashkët të jashtme dhe të
sigurimit i mbulon të gjitha fushat e politikës së jashtme dhe të gjitha çështjet e lidhura me
sigurinë e Bashkimit, duke përfshirë krijimin progresiv të një politike të përbashkët për
mbrojtjen, e cila mund të çojë në një mbrojtje të përbashkët. Politika e përbashkët e jashtme
dhe e siguris u nënshtrohet rregullave dhe procedurave të caktuara. Ajo përcaktohet dhe
zbatohet nga Këshilli Evropian dhe Këshilli, duke vepruar unanimisht, nëse nuk parashikohet
ndryshe nga Traktatet. Politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurimit vihet në jetë nga
Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Politikën e Siguris dhe nga
shtetet anëtare, në përputhje me Traktatet. Roli i veçantë i Parlamentit Evropian dhe i
Komisionit në këtë fushë përcaktohet nga Traktatet. Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian
nuk ka juridiksion në lidhje me këto dispozita. Bashkimi Evropian realizon, përcakton dhe
zbaton një politikë të përbashkët të jashtme dhe të siguris, mbështetur në zhvillimin e
solidaritetit të ndërsjellë politik mes shteteve anëtare, identifikimin e çështjeve me interes të
përgjithshëm dhe arritjen e një shkalle gjithnjë e më të madhe konvergjence të veprimeve të
shteteve anëtare. Traktati i Lisbonës qartëson rolin e BE-së në fushën e punëve të jashtme dhe
politikës së përbashkët të sigurisë. Vendimet mbi çështjet e siguris do të vazhdojnë të
miratohen unanimisht nga shtetet anëtare të BE-së.722
8. Drejtësia dhe punët e brendshme
Drejtësia dhe punët e brendshme është korpusi i politikave të Unionit Evropian nga
shtylla e tretë, e cila deri në hyrjen në fuqi të Traktatit te Lisbonës përfshinte politikat
gjyqësore, policore, ato për të drejtat e njeriut, politikat e emigrimit dhe të azilit, e
bashkëpunimit juridik ndërkombëtar dhe policor dhe të ndihmës juridike ndërkombëtare, dhe
udhëhiqej nga një komesar. Në Komisionin Evropian Baroso 2 (2010-2014), konform Traktatit të
Lisbonës, politikat nga kjo shtyllë e tretë që deri më 1 dhjetor 2009, udhëhiqeshin nga një
komisioner, ai për drejtësi dhe punët e brendshme, tash e tutje këto politika shpërndahen në
dy komesariate të KE: tek komesari për drejtësi, të drejtat themelore dhe shtetësi dhe tek
komesari për punë brendshme.723
Traktati i Lisbonës përmban dispozita të reja me rëndësi, të cilat përforcojnë aftësinë e
BE-së për të luftuar krimin ndërkombëtar përtej kufijve, imigracionin ilegal, trafikimin e
njerëzve, armëve dhe drogës. Parlamenti Evropian dhe Këshilli, përmes direktivave të miratuara
sipas procedurës së zakonshme legjislative, mund të vendosin rregulla minimale lidhur me
përkufizimin e veprave penale dhe sanksionet në fushat e krimeve, veçanërisht të rënda me
dimensione ndërkufitare, që rrjedhin nga natyra ose efekti i veprave të tilla penale ose nga një
nevojë e veçantë për t’i luftuar këto vepra penale mbi një bazë të përbashkët.
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Blerim Reka, Otmar Holl, Ylber Sela, Institucionet dhe Politikat e Unionit Evropian,Tetovë, 2010, f. 119.
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Neni 24, paragrafi 1-2, Traktati i Bashkimit Evropian (TBE).
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Blerim Reka, Otmar Holl, Ylber Sela, Institucionet dhe Politikat e Unionit Evropian, Tetovë, 2010, f. 126.
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Këto fusha kriminaliteti janë: terrorizmi, trafikimi i qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi
seksual i grave dhe fëmijëve, trafikimi i paligjshëm i drogave, trafikimi i paligjshëm i armëve,
pastrimi i parave, korrupsioni, falsifikimi i mjeteve të pagesës, krimi kompjuterik dhe krimi i
organizuar. Në bazë të zhvillimeve të kriminalitetit, Këshilli mund të miratojë një vendim me të
cilin identifikon fusha të tjera të kriminalitetit, që përmbushin kriteret e këtij paragrafi. Ai
vendos me unanimitet, pasi merr pëlqimin e Parlamentit Evropian.724
Traktati i Lisbonës përmban klauzolën e solidaritetit, sipas së cilës Unioni dhe shtetet
anëtare do të veprojnë bashkërisht në frymën e solidaritetit nëse ndonjë shtet anëtarë bëhet
viktimë e ndonjë sulmi terrorist ose fatkeqësive natyrore (neni 222).
Traktati i Lisbonës, BE-së i ofron mundësin e krijimit të Zyrës së Prokurorit Evropian,
zyrë kjo që do të jetë kompetente që të iniciojë procedurë ligjore ndaj kriminelëve dhe grupeve
kriminale në rastet kur dëmtohen interesat financiare të BE-së.725
Me qëllim luftën kundër kriminalitetit që prek interesat financiare të Bashkimit,
Këshilli, përmes rregulloreve të miratuara sipas një procedure të posaçme legjislative, mund të
krijojë një Zyrë të Prokurorisë Publike Evropiane nga Eurojust-i (Euroxhasti). Këshilli vendos me
unanimitet, pasi merr pëlqimin e Parlamentit Evropian. Nëse nuk arrihet unanimiteti në Këshill,
një grup prej të paktën nëntë shtetesh anëtare mund të kërkojnë që projektrregullorja t’i
përcillet Këshillit Evropian. Në këtë rast, procedura në Këshill pezullohet. Pasi e diskuton dhe
nëse arrin një konsensus, Këshilli Evropian, brenda katër muajve prej pezullimit, ia rikthen
projektin Këshillit. Brenda së njëjtës periudhë, nëse nuk arrihet në një marrëveshje dhe nëse të
paktën nëntë shtete anëtare dëshirojnë të vendosin një bashkëpunim të përforcuar në bazë të
projektrregullores në fjalë, ata njoftojnë për këtë Parlamentin Evropian, Këshillin dhe
Komisionin. Në këtë rast, autorizimi për të vijuar me bashkëpunimin e përforcuar konsiderohet
se është dhënë dhe zbatohen dispozitat për bashkëpunimin e përforcuar. Zyra e Prokurorisë
Publike Evropiane është përgjegjëse për hetimin, ndjekjen penale dhe sjelljen përpara
drejtësisë, kur duhet në bashkërendim me Evropol-in, e autorëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre
për krime kundër interesave financiare të Bashkimit Evropian. Ajo ushtron funksionet e
prokurorit në gjykatat kompetente të shteteve anëtare në lidhje me vepra të tilla penale.726
9. Politika sociale
Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare, duke pasur parasysh të drejtat themelore
sociale, siç janë ato të parashikuara në Kartën Sociale Evropiane të nënshkruar në Torino më 18
tetor 1961 dhe në Kartën e Komunitetit për të Drejtat Themelore Sociale të Punonjësve e vitit
1989, kanë si objektiva të tyre nxitjen e punësimit, përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të
punës, në mënyrë që të mundësohet harmonizimi i tyre gjatë ruajtjes së përmirësimit, mbrojtja
e duhur sociale, dialogu midis drejtuesve dhe punonjësve, zhvillimi i burimeve njerëzore me
qëllim ruajtjen në periudhë afatgjatë të punësimit të lartë dhe luftën kundër përjashtimit social.
Për këtë qëllim, Bashkimi dhe shtetet anëtare zbatojnë masa që marrin në konsideratë format e
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Neni 83, paragrafi 1, Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFBE).
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ndryshme të praktikave kombëtare, në veçanti në fushën e marrëdhënieve kontraktore, dhe
nevojën për të ruajtur aftësinë konkurruese të ekonomisë së Bashkimit.
Ata besojnë se një zhvillim i tillë do të rrjedhë jo vetëm nga funksionimi i tregut të
brendshëm, i cili favorizon harmonizimin e sistemeve sociale, por edhe nga procedurat e
parashikuara nga Traktatet dhe nga përafrimi i dispozitave të përcaktuara në aktet ligjore,
nënligjore ose administrative.727 Politika sociale dhe ajo e punësimit e Unionit Evropian fituan
në peshë viteve të fundit, sidomos pas krizës financiare botërore të vitit 2008 dhe pasojave
sociale në shtetet anëtre të cilat u përballën me problemin në rritje të papunësisë, sidomos në
Spanjë 24%, Itali 21%, Greqi 20%, etj.728
Spanja, si kryesuese e UE-së në gjysmën e parë të vitit 2010 ndër prioritetet e saj
proklamoi Evropën sociale, si një agjendë të re sociale të Unionit Evropian e kombinuar me
strategjitë e rritjes ekonomike deri në vitin 2020 të punësimit, dhe politikat sociale u bënë
prioritet edhe në strategjitë 2020 të Unionit Evropian, me të cilën rimë-këmbja ekonomike së
bashku me punësimin ishin proklamuar si një model i ri ekonomik evropian.729
10. Fushat e reja të bashkëpunimit
Traktati i Lisbonës ka dispozita të rëndësishme në një varg fushash të reja të politikës
që përforcojnë aftësitë e BE-së për të luftuar kriminalitetin tejkufitar ndërkombëtar,
migracionin ilegal, trafikimin e femrave dhe fëmijëve, substancave narkotike dhe armëve etj.
Traktati i Lisbonës për herë të parë parashikon dispozita mbi ndryshimet klimaterike dhe
politikën energjetike.
10.1. Politika energjetike
Diskutimi rreth tregjeve të brendshme për energjitë me linjë (rrymë dhe gaz natyror),
solli një fazë të re të politikës së energjisë në UE. Vendimtar ishte krijimi i një Tregu të
Brendshëm homogjen me qëllim të harmonizimit të strukturave të ndryshme të ekonomisë së
energjisë dhe klientëve me një harxhim të caktuar të energjisë për t’ua mundësuar zgjedhjen e
lirë të furnizuesit. Kështu, u krijuan kushtetuta të reja për UE-në, që e kufizojnë gjithnjë e më
shumë politikën e energjisë klasike të viteve të fundit të shteteve të UE-së dhe vë theksin të
ndërhyrja konforme e tregut gjithnjë e më të liberalizuar, që lidhet me interesat e politikës për
energji.730
Në pjesën mbi energjinë, Traktati i Lisbonës parashikon funksionimin e pandërprerë të
tregut energjetik, veçanërisht në furnizim, promovimin e efikasitetit në shfrytëzimin dhe
kursimin e energjisë, si dhe aktivitetet në zhvillimin e formave të reja dhe të ripërtërishme të
energjisë.
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Në kuadër të krijimit dhe funksionimit të tregut të brendshëm dhe në vëmendje të
nevojës për ta ruajtur dhe përmirësuar mjedisin, politika e Bashkimit për energjinë, me frymën
e solidaritetit midis shteteve anëtare, ka si qëllim: sigurimin e funksionimit të tregut të
energjisë; arritjen e sigurisë së furnizimit me energji brenda Bashkimit Evropian; promovimi i
rendimentit të energjisë, kursimit të energjisë dhe të zhvillimit të formave të reja dhe të
ripërtërishme të energjisë; si dhe promovimin e ndërlidhjes së rrjeteve energjetike. 731
Edhe politikës energjetike, rëndësia e jashtëzakonshme e së cilës për BE kujtohet me
vështirësitë në furnizimin me gaz vitet e fundit, i kushtohet një vëmendje e veçantë.
Traktati përmban rreth këtij elementi një kapitull më vete, në të cilin përkufizohen objektivat e
mësipërm, që do të thotë ndër të tjera funksionimi i tregjeve të energjisë, siguria e furnizimit,
kursimi i energjisë dhe zhvillimi i energjive të rigjenerueshme. Për herë të parë kemi përdorimin
e parimit të solidaritetit të energjisë, i cili garanton që në rast ngushticash dramatike në
sektorin e energjisë në një vend anëtar, të tjerët janë të detyruar të ndihmojnë.
10.2. Ndryshimi i klimës
Gjatë dekadave të fundit, niveli i dëmtimit të ambientit është rritur në mënyrë të
vazhdueshme. Cilësia e jetës së njerëzve që jetojnë në Evropë, posaçërisht e atyre në zonat
urbane ka rënë në masë të konsiderueshme për shkak të ndotjes dhe zhurmës. Për këtë arsye,
mbrojtja e ambientit është një nga sfidat më madhore me të cilat ballafaqohet Evropa.
Ngrohja globale dhe ndryshimet klimatike, viteve të fundit patën ndikim edhe në
politikat e Unionit Evropian. Traktati i Lisbonës, përcaktoi si prioritet luftën kundër ndryshimeve
klimatike. Madje si pasojë e shtimit enorm të ndikimit klimatik në politikat evropiane, në
Komisionin Evropian Baroso 2 (2010-2014), pos resorit të gjertanishëm të ambientit jetësor,
Komisioni Evropian inauguroi edhe një resor tjetër ambiental të veçantë, atë të Aksionit
klimatik, i cili do të merrej ekskluzivisht me implementimin e politikave të UE-së që kanë të
bëjnë me ndryshimet klimatike si pasojë e ngrohjes globale.732
Një nga objektivat e Unionit është që të punojë për një zhvillim të qëndrueshëm në
nivel evropian, veçanërisht për mbrojtjen dhe përmirësimin në shkallë të lartë të cilësisë së
mjedisit jetësorë. Mjedisi jetësor është një nga sferat ku Komisioni, i ndan kompetencat me
shtetet anëtare. Politika e Bashkimit për mjedisin kontribuon në arritjen e objektivave si:
ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit, mbrojtja e shëndetit të njeriut,
shfrytëzimi i kujdesshëm dhe racional i burimeve natyrore, promovimi i masave në nivel
ndërkombëtar për të trajtuar probleme mjedisore rajonale ose botërore, dhe në veçanti për të
luftuar ndryshimin e klimës. Politika e Bashkimit për mjedisin ka si qëllim një nivel të lartë
mbrojtjeje, duke marrë në konsideratë larminë e situatave në rajonet e ndryshme të Bashkimit.
Ajo mbështetet në parimin parandalues dhe në parimet se duhen marrë masa parandaluese, që
dëmi ndaj mjedisit si përparësi duhet ndrequr në burim dhe që ndotësi duhet të paguajë. Në
këtë kuadër, masat e harmonizimit që u përgjigjen kërkesave për mbrojtjen e mjedisit
përfshijnë, sipas rastit, një klauzolë për masat mbrojtëse që u lejon shteteve anëtare të marrin
masa të përkohshme, për arsye mjedisore jo ekonomike, në varësi të një procedure kontrolli
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nga Bashkimi. Gjatë përgatitjes së politikës së tij për mjedisin, Bashkimi merr në konsideratë: të
dhënat shkencore dhe teknike të disponueshme, kushtet mjedisore në rajonet e ndryshme të
Bashkimit, përfitimet dhe kostot e mundshme të veprimit ose mungesës së veprimit, zhvillimin
ekonomik dhe social të Bashkimit në tërësi dhe zhvillimin e drejtpeshuar të rajoneve të tij.
Brenda sferave përkatëse të kompetencës, Bashkimi dhe shtetet anëtare bashkëpunojnë me
vendet e treta dhe me organizatat kompetente ndërkombëtare. Organizimi i bashkëpunimit të
Bashkimit mund të jetë objekt i marrëveshjeve midis Bashkimit dhe të palëve të treta të
interesuara.733
11. Karta e të Drejtave Themelore
Traktati i Lisbonës njeh të drejtat, liritë dhe parimet e caktuara në Kartën e të drejtave
fondamentale dhe e bën këtë kartë obliguese. Në vijim të përvjetorit të 50-të të Deklaratës
Universale të të Drejtave të Njeriut, të festuar në dhjetor 1998, Këshilli Evropian i Këlnit (3-4
qershor 1999) filloi punën për hartimin e Kartës së të Drejtave Themelore. Qëllimi i kësaj karte
ishte që të Drejtat Themelore në nivel të Bashkimit Evropian, të bashkohen në një dokument të
vetëm, për të ndërgjegjësuar më shumë mendim publik. Karta bazohet në Traktatet
Komunitare, konventat ndërkombëtare, si Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (1950)
dhe Karta Sociale Evropiane (1989), traditat kushtetuese të përbashkëta të shteteve anëtare, si
edhe deklarata të ndryshme të Parlamentit Evropian.734 Mirëpo, Traktati i Lisbonës bëri një hap
vendimtar drejt krijimit të të drejtës të përbashkët kushtetuese për BE-në dhe sërish ekuilibroi
mbrojtjen e të drejtave fondamentale në BE. Neni i ri mbi të drejtat fondamentale në Traktatin
e BE-së, neni 6 i TEU, i referohet Kartës të Bashkimit Evropian për të Drejta Fondamentale, duke
e shpallur atë detyrues për aktet e institucioneve të BE-së dhe shteteve anëtare, në atë masë
që zbatojnë dhe implementojnë të drejtën e Unionit. Puna për hartimin e projektit të Kartës së
të Drejtave Themelore iu besua një asambleje të veçantë, që përbëhej nga 62 anëtarë, 16
përfaqësuesve të Shefave të Shteteve ose Qeverive të shteteve anëtare dhe Presidentit të
Komisionit Evropian, 16 Deputetë të Parlamentit Evropian dhe 30 deputetë të parlamenteve
nacionale (dy nga secili shtet i atëhershëm anëtar) nën kryesinë e Profesorit Roman Herzog.
Karta e deklaruar zyrtarisht u shpall si ‘Karta e Bashkimit Evropian për të Drejta Fundamentale’
nga Presidentët e Parlamentit Evropian, Këshillit dhe Komisionit Evropian, më 7 dhjetor 2000.
Gjatë negociatave mbi kushtetutën evropiane, kjo Kartë e të Drejtave Fondamentale u
rishqyrtua dhe u bë pjesë përbërëse e Traktatit themelues të Kushtetutës për Evropën, më 29
tetor 2004. Pas dështimit të Traktatit, Karta e të Drejtave Fondamentale përsëri zyrtarisht u
shpall si ‘Karta e Bashkimit Evropian për të Drejtat Fondamentale’, këtë herë si instrument i
veçantë, nga Presidentët e Parlamentit Evropian, Këshillit dhe Komisionit Evropian, më 12
dhjetor 2007 në Strasburg.735
Mirëpo, me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës Konventa për të drejtat themelore e
vitit 2000 do të ketë fuqi obliguese dhe do të paraqesë mbrojte të të drejtave themelore të
njeriut. Bashkimi njeh të drejtat, liritë dhe parimet e parashikuara në Kartën e të Drejtave
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Themelore të Bashkimit Evropian, datë 7 dhjetor 2000, siç u përshtat në Strasburg , më 12
dhjetor 2007, e cila ka të njëjtën fuqi ligjore me Traktatet.736
Meqenëse Karta përmban 54 nene që përfshin mbrojtjen në fusha të ndryshëme:
karta përcakton të drejtat themelore në lidhje me dinjitetin, lirinë, barazinë, solidaritetin,
shtetësinë dhe drejtësinë. Qytetarët e BE-së tani e tutje do të jene në gjendje të sfidojnë
çfarëdo vendimi që është sjellë nga institucionet ose vendet anëtare, që implementojn
legjislacionin e BE, në qofte se vlerësojnë se janë shkelur të drejtat fondamentale. Qytetaret
mund të paraqesin ndonjë rast para gjykatës se vendit, e cila mund të kërkoj interpretim nga
Gjykata e Drejtësisë. Karta e të Drejtave Themelore do të jetë e vlefshme për të gjitha shtetet
anëtare përveç Britanisë së Madhe dhe Polonisë.
Këto dy shtete anëtare nuk mundën, ose nuk deshën të miratojnë sistemin e të
drejtave fondamentale sipas kartës, pasi që mendonin se do të ishin të obliguara të dorëzojnë,
ose së paku të ndryshojnë disa qëndrime të caktuara nacionale që kanë të bëjnë me çështjet
fetare ose trajtimin e pakicave. Prandaj, ato nuk janë të detyruara ndaj të drejtave
fondamentale të kartës, por nga praktika gjyqësore e Gjykatës së Drejtësisë, ashtu si më
pare.737 Kjo nënkupton po ashtu që ligjet duhet të interpretohen në harmoni me Konventën
Evropian të të Drejtave Themelore, jo vetëm si parime gjeneral të ligjit të BE-së, por si Konventë
që do të aplikohet direkt nga BE-ja pasi që e pranon atë.738
Shqyrtimet përfundimtare
Traktati i Lisabonës ka vazhduar procesin e filluar më shumë se gjysmë shekulli në
Paris. Ky traktat, ka sjellë ndryshime të mëtejshme në Unionin Evropian duke e përgatitur për
sfida të reja dhe duke e njohur subjektivitetin juridik ndërkombëtar të Unionit Evropian që më
parë nuk e kishte.
Traktati solli një frymë të re të pjesëmarrjes publike për qytetarët evropianë, duke u
mundësuar atyre të kenë edhe më shume qasje në institucionet e Bashkimit Evropian dhe këtë
e realizoi nëpërmjet të ashtuquajturës “Iniciativa Qytetare”.
Po ashtu, Traktati racionalizoi procedurat vendimmarrëse të BE-së, përkatësisht forma
e votimit. Gjithashtu, me Traktatin e Lisbonës u krijua pozita e re e udhëheqjes së politikës së
përbashkët të UE-së për punë të jashtme, politika e sigurisë dhe politika e përbashkët e
mbrojtjes.
Në qëllimet dhe vlerat e veta UE ka vazhduar të proklamoj edhe përmes këtij traktati
që bashkimi ka në themel vlerat e respektimit të dinjitetit të njeriut, lirisë, demokracisë,
barazisë, shtetit të së drejtës dhe respektimit të të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtat
e personave që u përkasin pakicave. Në këtë mënyrë ka vazhduar thellimi i bashkëpunimit dhe
ngritja e vlerave të Unionit Evropian edhe me traktatin e Lisabonës. Por, sërish Unioni Evropian
vazhdon të jetë në bërje e sipër.
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Identiteti shqiptar në sfondin e globalizmit
Mr. Rexhep Suma
Fakulteti i Studimeve Islame, Prishtinë, rexha74@hotmail.com
Abstrakt
Ndryshimet e vrullshme të njerëzimit përgjatë fundshekullit XX, të cilat u shoqëruan me përparimin e
mjeteve të komunikimit masiv, e kanë kthyer botën ku jetojmë në një fshat global. Periudha e
shekujve XI-XIV ka qenë periudha më e errët e historisë kulturore e kombëtare shqiptare, ngase ishin
shumë aktive tendencat e dhunshme të sllavizmit të shqiptarëve dhe të toponimeve në hapësirat
shqiptare. Në periudhat e pushtimit bizantin, bullgar dhe serb as që mund të bëhet fjalë për zhvillimin
e identitetit shqiptar, por vetëm për një proces të zhdukjes fizike dhe kulturore të shqiptarëve. Tani,
nëse i pyesim historianët tonë se pse shqiptarët gjithnjë ishin të pushtuar e me çizme të huaj në qafë,
ata thonë: sepse ishim të vegjël e të dobët. Por, ata assesi nuk japin përgjigje pse ishim të vegjël, të
dobët e të pafuqishëm!
Megjithatë, nuk është e lehtë të argumentohet dhe dokumentohet, sepse ne shqiptarët, në kontekst
të kujtesës historike, kemi probleme për shkak të interpretimeve e qasjeve minimizuese, censuruese e
glorifikuese dhe, gjithashtu, për shkak të mosdokumentarizimit të kujtesës dhe mungesës së
kredibilitetit të institucioneve historike e kulturore. Na mungon një histori e shkruar, e arkivuar dhe e
dokumentuar shumëvëllimshme.
Duhet të forcojmë politikat arsimore, shkencore, kulturore e antropologjike, bazuar në referencat e
autorëve të huaj.
Fjalët e rëndësishme: Identitet, globalizëm, kultura, arti, censurë, media.
Jel Klasifikimi: kulturë &media

1. Hyrja
Pa dyshim se kultura te shqiptarët është një burim dhe faktor i rëndësishëm i krijimit dhe forcimit të
identitetit kombëtar, edhe për faktin jo të mirë për kulturë se, brenda një viti, më pak se 1% ndahet
nga buxheti i tërësishëm i Kosovës, dhe kjo tregon se çfarë qasje dhe çfarë rëndësie i japim artit dhe
kulturës.(Konushevci, 2015:12)
Ndryshimet e vrullshme të njerëzimit përgjatë fundshekullit XX, të cilat u shoqëruan me përparimin e
mjeteve të komunikimit masiv, e kanë kthyer botën ku jetojmë në një fshat global.(Termi “Global
Village” “Fshat Global” pёr herё tё parё u pёrdor nga Marshall McLuhan, nё librat e tij “The
Gutenber Galaxy”, “The making of typographic man”, dhe “Understanding Media”, mё 1964. Ai
shpjegon se bota ёshtё njё fshat global, dhe kjo falё teknologjisё elektronike dhe shpejtёsisё me tё
cilёn pёrcillet informacioni. Nё ditёt e sotme termi “fshat global” përdoret si njё metaforë pёr
internetin dhe world wide ueb-in (www).
Përderisa për fragmentimin dhe gjymtimin e kësaj kulture në të kaluarën ka pasur shkaqe
jashtëkulturore, në vitet e fundit shkaqet më shumë janë të pasojave që kanë mbetur nga
mentalitetet e ngulitura të ndarjes sesa të pengesave politike dhe administrative. Në të vërtetë
kultura shqiptare në Kosovë po bën përpjekje të dalë nga kolapsi ku qe katandisur nga kulturocidi
serb për dhjetë vjet okupim, por ky proces është ngadalësuar nga letargjia që ka injektuar
administrata civile ndërkombëtare për tri vitet e para të qeverisjes së vet, si dhe improvizimi i
politikave kulturore vendore në këto tri vitet e fundit.(Krasniqi, 2008:202).
Në fakt, që nga Rilindja kombëtare e këndej, gjuha shqipe ka qenë një nga argumentet më të
fuqishëm për identitetin e veçantë shqiptar, dhe ide për krijimin e një shteti etnik shqiptar.
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Gjuha shqipe, për Sami Frashërin, rezulton të jetë nga më të lashtat dhe më të lartat gjuhë të botës
mbarë: “. . . shqiptarëtë flasin një nga më të vjetrat’ e më të bukurat gjuhë të dheut. Gjuhëratë që
kanë qenë shoqet’ e motrat e shqipesë, kanë mijëra vjet që kaun humburë e s’flitenë në nonjë vënt të
dheut, po në vendit t’atyre përdorenë mbesat’e stërmbesat’ e tyre. Shqipja është shoqe me
greqishetn’ e vjetër, llatinishëtnë, me sanskritishten, gjuhën “ e Indis” së vjetër, me sendishtën ,
gjuhën e Persisë së vjetër, me qeltshtitenë, me tevtonishtenë etj. (. . . ) Ato quhen gjuhë të vdekura e
shqipja, gjuha jonë, q’ është m’e vjetër nga ato ësht’ e gjallë e flitet si në kohën e pelasgëvet. ”.
(Krasniqi, 2014:102).
Simbolet e shprehura në gjuhën e folur dhe të shkruar janë mjetet kryesore me të cilat formohen
dhe shprehen kuptimet kulturore, por ato nuk janë të vetmet mjete. Për të dhënë kuptime mund të
përdoren objekte materiale dhe mënyra të sjelljes. Për shembull, stilet e veshjes zakonisht mund të
ndihmojnë për të shënuar ndryshimet midis sekseve. Në kulturën tonë, deri kohët e fundit, thuajse
të gjitha gratë zakonisht mbanin funde, ndërsa të gjithë burrat pantallona. Në kultura të tjera është e
kundërta: gratë veshin pantallona, kurse burrat funde.( Giddens, 2004: 52).
Televizionet satelitore dhe interneti kanë qenë ndoshta dy nga shpikjet më të rëndësishme të rritjes
së kontakteve ndërkulturore të njerëzimit në këtë fundshekull. Këto shpikje, të shoqëruara edhe me
lehtësimin e udhëtimit ndërkontinental, e kanë zvogëluar globin ku jetojmë dhe kanë bërë të
pashmangshëm kthimin e botës në një fshat global. Sot shqiptarët në rrugë flasin për luftimet që
janë kryer në Irak një natë më parë, për përmbytjet që kanë pushtuar kryeqytetin e Bangladeshit apo
për masakrat që qeveria izraelite ka kryer në Gaza një natë më parë, dhe dështimet e politikës
amerikane në Lindjen e Mesme. Globalizimi i sotëm dhe niveli i lartë i komunikimit ndërmjet
popujve, kulturave dhe feve, për nga përmasat, është i paprecedent në historinë njerëzore.
Megjithatë, ky nuk është i pari rast në histori kur njerëz të kulturave të ndryshme kanë ardhur në
kontakte kaq të afërta me njëri-tjetrin. Efekte globalizmi gjejmë gjithnjë kur njeriu në historinë e tij
ka kërkuar të ndërtojë perandori globale. Shembuj gjejmë që nga koha e Aleksandrit të Madh, kur
fiset iliro-maqedonase ndërtuan një perandori që shtrihej nga Malet e Sharrit e deri në Tora Borah
dhe Hindu Kush-et e Afganistanit dhe burimet e Nilit. Imperializmi i njeriut të bardhë në shekujt e
zbulimeve të mëdha gjeografike krijoi efekte globalizimi. Ato u panë kur britanikëve iu desh, për
shembull, të lundronin deri në Malaka, Xhava dhe Sumatra të Indonezisë, së bashku me holandezët,
për të monopolizuar tregtinë e specave, apo spanjollëve deri në Amerikën Jugore dhe Filipine, për të
ndërtuar perandoritë e tyre koloniale dhe për të konvertuar në kristianë indianët dhe filipinasit.
Gjatë kontaktit me kulturat e ndryshme britanikëve dhe spanjollëve u është dashur të mësojnë nga
popujt e tjerë, pra për kulturën dhe historitë e tyre, në mënyrë që të komunikojnë më lehtë. Rasti i
Perandorisë Osmane përbën një precedent interesant, kur shqiptarëve të kohëve moderne u është
dashur të përballen me një erë globalizmi më vete. Globalizmi osman solli kontaktet me popuj, që
nga Jemeni e deri në Hungari, botën arabe dhe popujt e Azisë Qendrore dhe Kaukazit. Si rrjedhojë
shqiptarët huazuan nga Lindja me qindra terma për gjuhën e tyre, që nga termat e mirënjohur
osmanë dhe latinë, që përdorim përditë, e deri tek ata persianë, si: çati, çadër, taze etj. Shqiptarët,
ashtu si të gjithë ballkanasit, huazuan nga Lindja edhe rroba dhe qeleshe, alltitë, kamat, jataganët,
stilin e jetës dhe fesë, së bashku me shumë norma dhe mënyra jetësore. Përgjatë të gjitha kohëve të
lartpërmendura njerëzimi, falë komunikimit, ka mësuar nga kulturat e ndërsjella. Në gjuhët
evropiane dhe lindore shohim sot efektet e globalizmit. Gjendjen e marrisë psikike britanikët sot e
përshkruajnë me termin “amok”, që është fjalë malajziane, ndërsa arabët televizionin e thërrasin
“tilifisjun”, sipas stilit britanik. Përfitimet e erës së globalizimit kanë qenë të ndjeshme edhe në anën
materiale të popujve të globit tonë. Evropianët përfituan nga indianët dhe indo-malajzianët erëzat
djegëse, nga arabët kafenë, sheqerin, shkencën e algjebrës, astronomisë, deri edhe përdorimin e
astrolabonit, ndërsa nga turqit artin e zënies së kosit. Arabët dhe osmanët përfituan nga kinezët
teknologjinë e letrës dhe barutit, ndërsa popujt e Lindjes, si për shembull japonezët, përfituan nga
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perëndimorët teknologjitë e armëve të shkatërrimit në masë, komunikimit masiv, motorit me djegie
të brendshme etj. , të cilat më pas i përsosën edhe më tej.
Pas izolimit disavjeçar që Shqipëria përjetoi pas prishjes me bllokun komunist, ajo tashmë është bërë
sërish pjesë e globalizimit. Edhe pse në Shqipëri interneti qëndron ende një luks falë mosinvestimit,
televizionet satelitore, emigrimet masive shqiptare drejt Perëndimit ata i kanë bërë pjesë të procesit
të pandalshëm të globalizimit. Sot nëpër rrugët e Tiranës dëgjojmë këngë egjiptiane, turke, arabe,
indiane, të cilat i bashkohen ritmit të hegjemonisë kulturore të tingujve perëndimorë. Moda e
femrave shqiptare gjatë verës, kur shumë zhvishen duke shkurtuar bluzat nga mesi e lart, nuk është
gjë tjetër përveçse një ndërthurje ndërmjet modës së “Sarit” indian, ku ekspozohet barku, dhe
seksualizmit ekstravagant perëndimor. Përkrah kësaj ndërthurjeje indoevropiane dallojmë edhe të
tjerë që prezantojnë mes nesh modën e kulturës orientale islame në veshje dhe shije, e cila na është
bërë familjare tashmë edhe nëpërmjet filmit “Kloni” në Top Channel. Kjo na kujton modën tonë të
përpara 50 viteve, të cilën e gjejmë në pikturat e Kol Idromenos. (Ajazi,2012).
Gjithë atyre që mendojnë se populli shqiptar ka identitet gjysmak Ismail Kadare u përgjigjet duke
thënë se ai nuk ka identitet gjysmak të shtrirë apo të fshehur pas lalulesh mashtruese. Identiteti i tij
është i qartë, pavarësisht se dikush nuk dëshiron ta shohë, e dikujt nuk i intereson ta shohë.
Shqiptarët janë ndër popujt më të vjetër të kontinentit evropian, popull themeltar në rrafshin e tij,
ashtu siç është pranuar gjuha shqipe nga gjithë gjuhëtarët e mëdhenj, si një ndër 10 a 12 gjuhët bazë
të kontinentit.( Kadare, 2006: 20)
Por ai mendon gjithashtu se lufta për zbehjen e identitetit shqiptar dhe zëvendësimi me atë otoman,
ishte e lodhshme dhe e përditshme. Perandoria, ashtu si kudo në Ballkan, u përpoq të krijonte të
tjera zakone, stile, vese, arkitekturë, veshje, muzikë dhe letërsi. Diku ia dilte e diku kurrsesi. Letërsia
e bejtexhinjve, për shembull, njëfarë brumi i përzier shqiptaro-turk, u thye përfundimisht, si sajesë
prej qerpiçi prej murit hijerëndë e monumental, ndonëse të ftoftë, të traditës së letërsisë
dygjuhëshe shqiptaro-latine.( Kadare, 2006: 27)
Por fenë assesi nuk mund ta lëmë jashtë si komponent të identitetit shqiptar.
Bazuar në një anketë “feja ka fituar rëndësi si pjesë e jetës së përditshme për shqiptarët e Kosovës
duke u ngritur nga 68 % më 2009 në 89 % më 2010”(Anketa e Galup për Monitorimin e Ballkanit
2010: 33). (Krasniqi, 2014: 245)
Të dhëna të shumta të kulturës materiale e shpirtërore të popullit shqiptar dëshmojnë se përkatësia
dyfetare e shqiptarëve e bën më të pasur dhe më të përbërë identitetin e tyre kombëtar.
Kundërklerikalizmi i rilindësve nuk përmban qëndrim kundërfetar ose afetar, pasi numri më i madh i
tyre ishin fetarë dhe besimtarë, pa marrë parasysh nivelin e koncentrimit të tyre fetar ... As edhe
mendimi i Vaso Pashës, se “Feja e shqiptarit është shqiptaria”, nuk duhet kuptuar si mendim
kunërfetar apo afetar, por duhet kuptuar brenda kornizave kohore dhe kuptimore të kohës kur ai ka
jetuar, gjithmonë duke pasur parasysh edhe çështjen se pse e tha këtë thënie (Qosja, 23-28).
Gjithashtu, nëse respektohet laiciteti terminologjik, nuk ka arsye për të penguar sjelljen e kontributit
të myslimanëve në debatin publik shqiptar dhe nuk ka pse një “burrë me mjekër” apo “një vajzë me
shami” të mos jenë mbrojtës të evropianizimit të mëtejshëm të shoqërisë sonë, qoftë duke
korrigjuar dhe kundërshtuar gjykimet e një laiku mbi atë se çfarë përfaqëson “Evropa”. ( Sulstarova,
2010:434).
Kriza kulturore që po pëson populli ynë detyroi edhe mijëra qytetarë që në fundvitin e kaluar dhe në
këtë fillimvit të emigrojnë në vende të ndryshme evropiane. Autori Milazim Krasniqi, duke shpjeguar
krizën morale e kulturore, si mjet për ta imponuar dhe disiplinuar, për shqiptarët thekson se: në këtë
thyerje të moralit proverbial shqiptar kanë investuar shumë para e shumë energji edhe shumë
organizata e shoqata të huaja që u instaluan në Kosovë, qoftë në bazë të rezolutës 1244, qoftë edhe
vetëm për misionet e veta. Njëri nga objektivat e organizatave që u instaluan sipas rezolutës 1244
ishte rikthimi i Kosovës nën Jugosllavi, pas një faze kalimtare të rindërtimit. Për këtë arsye kriteri i
parë i akterëve ndërkombëtarë ishte të rekrutonin ish-segmente projugosllave e të shërbimeve të
fshehta jugosllave, që t’i rehabilitonin e t’i vënin në shërbim të ri. Dhe patën sukses. E ashtuquajtura
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shoqëri civile, një pjesë e medieve, dhe jo pak biznese që filluan të ngriheshin pas çlirimit, ranë në
duart e këtyre personazheve. Edhe punësimi në institucionet e prezencës ndërkombëtare masivisht
e pati këtë parashenjë, dhe u bashkua në rrjedhën e përgjithshme të ndërtimit të një shoqërie të
përulur e në shërbim të të huajve. Me një pjesë të vendasve arrogantë mbi krye, si përfitues nga
fitorja e NATO-s, dhe me të huajt parelinj në krah, thyerja morale dhe zvetënimi i identitetit kulturor
shqiptar u kompletua. Bile u hapën në mënyrë arrogante edhe tema drastike si krijimi i kombit
kosovar e konvertimi i myslimanëve në katolikë, gjë që prodhoi shumë huti e letargji në sferën
publike të komunikimit e të angazhimit. Gara e sotme e shumë politikanëve për të fyer sa më shumë
identitetin dhe ndjenjat e myslimanëve shqiptarë është bërë e popullarizuar si ajo gara e njohur për
të pështyrë sa më larg. Përderisa ata që pështyejnë më së largu fitojnë një medalje, këta politikanë e
analistë që fyejnë brutalisht identitetin dhe ndjenjat tona më sublime marrin fonde të majme, poste,
ofiqe dhe imunitet nga ndjekja për krime eventuale. Prandaj, në këtë realitet absurd shfaqet një
zhgënjim i madh i shumë qytetarëve. (Krasniqi, 2015: 8).
Me hyrjen e internetit dhe teknologjisë në Kosovë, por edhe në Shqipëri, shumë shpejt u hoq dorë
nga vlerat dhe tradita kombëtare.
Meqë çlirimi i Kosovës koincidoi me kohën kur ndodhi eksplodimi i ndikimit të internetit dhe të
hedonizmit e konsymerizmit të pafre, një pjesë e rinisë u dorëzua para kësaj lodre të re dhe para
pasioneve hedoniste. Shpejt u hoq dorë nga vlerat e traditës shqiptare, nga kujtimet historike, nga
artet dhe nga kultura kombëtare, në emër të kozmopolitizmit e të kulturës së huaj, dhe sot kemi të
bëjmë me breza të tërë të tjetërsuar kulturalisht dhe të zvetënuar moralisht. Përhapja e tmerrshme
e përdorimit të drogave në radhët e rinisë së kësaj kategorie është treguesi më autentik i këtij
ndryshimi moral e kulturor. (Krasniqi, 2015: 8).
Në të kaluarën shqiptarët krenoheshin me identitetin e tyre, qoftë kombëtar apo fetar.
Pavarësisht nga përkatësia e tyre fetare, shqiptarët kishin një varg virtytesh të përbashkëta si
karakterin burrëror, sjelljen e njerëzishme, trimërinë në luftë, mikpritjen bujare dhe besën e
pashkelshme. Të tilla tipare të përbashkëta kishin edhe gratë shqiptare, të cilat, vinte në dukje
studimtari frëng H. Hekar (H. Hecquared), nuk qëndronin pas burrave as nga trimëria.( Frashëri,
2008:182).
Nga ana tejtër, ashtu siç ilustron Derrik de Kerkhove në librin e vet të famshëm “Lëkura e kulturës”
(1996), të ardhur pas kërkimeve shumëvjeçare në këtë fushë, “mediet elektronike kanë shtrirë jo
vetëm sistemin tonë nervor apo vetë trupat tanë, por para e mbi të gjitha edhe vetë sociopsikologjinë tonë”.
Interneti sot është një medium i konvergjencës, mediumi par excelance mes gjithë atyre mediumeve
të prodhuara nga elektriciteti. Mesazhi i tij specifik është si kolektiviteti ashtu edhe interaktiviteti, si
hipertekstualiteti ashtu edhe inteligjenca kolektive, të ndërthura në një ambient ku realiteti virtual
nuk do të arrijë kurrë ta zëvendësojë përvojën e kulturës alfabetike. Ja pse gjithë këta cilësorë nuk
duhet të konsiderohen si ndihmues apo transformues të identitetit njerëzor. Ata vetëm sa i japin
njeriut më shumë fuqi, por jo më shumë identitet. Në historinë e kulturës perëndimore teksti (libri)
ka qenë mjeti i vetëm i komunikimit që jep identitet, andaj ai nuk ka për t’u braktisur kurrë.(
(Thomollari, 2012:226).
Meqenëse koncepti i identitetit, - siç mendon sociologu Fadil Maloku, - nuk është ndonjë abstraksion
i jashtëm, dhe pavarësisht kushteve dhe rrethanave shoqërore, atëherë për të do të mund të flisnim
si për një nocion që në koordinim me praktikën, individin, grupin; p.sh.: komunitetin pakicë
etnonacional, pra synimet e veta përpiqet t’i realizojnë në mënyrë sa më optimale. Ajo çka
imponohet suksesisvisht, kur është në pyetje çështja e definimit të identitetit, por pa dyshim është
çështja e substancialitetit. Në të vërtetë, shtrohet pyetja, me çfarë në të vërtetë kemi të bëjmë kur
përmendim apo apostrofojmë këtë cilësi të identitetit. Substancialiteti, në të vërtetë do thoshim ka
të bëjë, para së gjithash, me rekomandimet që kanë të bëjnë me raportet e individit dhe mënyrën e
tij të jetesës dhe të shoqërorizimit me të tjerët. Sipas shumë autorëve që janë marrë posaçërisht me
çështjen e definimit dhe të shtrirjes së këtij koncepti në etnopsikologjinë e shoqërive të ndryshme, “.
737

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

. . vetëm atëherë kur të kuptohet dialektika e asaj që shquhet si individuale dhe si shoqërore mund
të thuhet se identitetet personale dhe ato kolektive në të vërtetë janë dy anë të një procesi – pra
pjekurisë së njeriut”.
Është interesant se vetëkrijimi i identitetit kolektiv përqendrohet kryesisht në aspektet: kombëtare,
kulturore dhe ato ekonomike, ku në këtë rrugëtim shpeshherë e përjashton identiteti personal.
Gjithashtu do thënë që gjatë këtij rrugëtimi të rrumbullakimit identiteti kolektiv, përherë është në
dijeni të asaj se çfarë ndodh, kushtimisht të themi, me alter egon e tij – identitetin personal. Në
Sociologji zakonisht si elemente identifikuese për konceptin identitet përdoren apo konsumohen
kategoritë shkencore siç janë: gjinia, tradita, religjioni, territori, etnopsikologjia e përbashkët, etj.
P.sh.: për Dirkemin (...) qenia kolektive, shprehet përmes besimit religjioz, praktikës morale, traditës
kombëtare dhe të menduarit kolektiv ... Por, në literaturën e sotme të gjerë sociologjike, kur flitet
për konceptin e identitetit, ekzistojnë edhe mendime që e kontestojnë arsyeshmërinë e shfrytëzimit
të nocionit identitet, për të identifikuar vetëdijen kolektive. (Maloku, 2011)
Duket se gjithçka në planetin tonë është mbështjellë nga rrjeta e globalizimit. Zygmunt Bauman, një
nga sociologët më të njohur të angazhuar në problematikën e globalizimit, e shpreh në mënyrë mjaft
lakonike situatën e sotme: Globalizimi është i pashmangshëm dhe i pakthyeshëm. Ne jetojmë
tashmë në botën e ndërlidhur e të ndërvarur në shkallë planetare. Gjithçka që ndodh në një vend të
saj prek jetën e tjetrit dhe të ardhmen e të gjithë njerëzve kudo që ndodhen. Kur vlerësojmë ose
gjykojmë masat e përshtatura në një mjedis të dhënë, ne duhet të marrim patjetër parasysh
reagimet dhe pasojat në pjesën tjetër të botës. Asnjë shtet a territor sovran, sado i gjerë, sado i
populluar dhe sado i pasur që të jetë, nuk mund të mbrojë i vetëm kushtet e jetesës, sigurinë,
prosperitetin afatgjatë, modelin social ose vetë ekzistencën e qytetarëve të tij. Varësia jonë e
përbashkët shtrihet tashmë në çdo skaj të planetit ( Le Nouvel Observateur, 2007: 24).
Globalizmi ka zbutur ndjenjën e izolimit në pjesën më të madhe të vendeve në zhvillim, dhe shumë
njerëzve atje ku i ka krijuar mundësi më të madhe për dije, madje sesa të njeriut më të pasur në
cilindo vend në shekullin e kaluar. Vetë protesat antiglobaliste janë rezultat i kësaj lidhjeje. (Stiglitz,
2007:22-23).
Me globalizmin përshpejtues të pesëdhjetë viteve të fundit janë rritur lidhjet midis jetës personale të
tipit më intim dhe mekanizmave çrrënjosësh (të marrëdhënieve shoqërore nga kontekstet lokale të
ndërveprimit). Mediet e komunikimit masiv kanë arritur kulmin e zhvillimit teknologjik dhe më këtë
zhvillim sikur identitetet dhe kulturat që janë jashtë korporatave gjigante mbeten të izoluara dhe jo
konkurruese në tregun global.
Përmes ndërveprimit shoqërorë, individi e mëson domethënien e fesë dhe e përjeton ndjenjën e
identitetit personal dhe grupor. Njeriu në kontekstin social e përjeton fenë në mënyrë subjektive. Ai
ndikohet nga kuptimet e formësuar dhe të mësuara nga shoqëria.
Në kushtet dhe rrethanat e demokracisë së tanishme liberale, që Ballkani Perëndimor asnjëherë në
historinë e vetë nuk i ka shijuar, identitetet kolektive në numër më të madh, duhet patjetër ta
zvogëlojnë karakterin e vetë autoritarë (ngaqë, ai nuk konsiderohet si burim i lirive dhe i drejtave)
dhe se përmes koncepteve neoliberale ai duhet të na sigurojë të drejtat e barabarta. Raportet e reja
shoqërore, sipas këtij principi janë të mundshme vetëm përmes sistemit politik – pra decentralizimit,
rajonizimit dhe subrajonizimit.
Sot, në botë janë duke ndodhur procese të atilla, që sugjerojnë se në të ardhmen procesi i stabilitetit
do të jetë shumë i diskutueshëm poqëse nuk ushtrohet procesi i decentralizimit.
Është sugjeruar shpesh se mediat kanë efekte potencialisht të thellë në formimin e identitetit social
të të rinjve.
2. Një nga pasojat e modernitetit është globalizimi
Ky është më tepër sesa përhapja e institucioneve perëndimore anembanë botës, ku shkatërrohen
kultura të tjera. Globalizimi, i cili është një proces i zhvillimit të pabarabartë, që fragamentalizohet
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ndërsa ndërlidhet, paraqet forma të reja të ndërvarësisë botërore ku, për ta thënë edhe një herë,
nuk ekzistojnë të “huajt”. Këto ndërvarësi krijojnë, në të njëjtën kohë, forma të reja të riskut dhe
rrezikut, por nxisin edhe mundësi më të mëdha për sigurinë globale. As globalizimi i jetës shoqërore
nuk është proces që është përmbyllur. Në botë ndodh që mundësohen shumë lloje përgjigjesh
kulturore si një tërësi. Lëvizjet përtej “modernitetit” ndodhin në një sistem global, i cili
karakterizohet nga pabarazi të mëdha të pasurisë dhe të pushtetit, të cilat ndikojnë vetvetiu këto
lëvizje. (Giddens, 2001: 176).
Teknologjia moderne po e eliminon ndikimin e distancës gjeografike, ndërkohë që po shumëfishon
llojshmërinë e mjeteve, sferën e shkatërrimeve dhe numrin e pjesëmarrësve të aftë për të
planifikuar dhunë. Në të njëjtën kohë, reagimi kundër globalizmit e përqendroi zemërimin te ShBA, si
caku më i qartë. Në këtë mënyrë globalizimi universalizon cenueshmërinë, madje duket sikur e
përqendron armiqësinë tek Amerika. (Brezezinski, 2004: 24).
Në botën moderne ngjeshja e globalizuar është rrjedhim i sistemeve të komunikimit dhe
teknologjive që krijojnë një menjëhershmëri që para tre dekadave ishte e paimagjinueshme. Duke e
shkruar këtë kapitull, kemi pasur mundësi që përmes “postës” elektronike të bisedojmë me shumë
kolegë evropianë dhe amerikano-jugorë, me qëllim që t’i marrim parasysh shkrimet e tyre të fundit.
Imazhet e televizionit ato të internetit dhe të medies së shkruar, ua mbjellin njerëzve anekënd botës
vetëdijen për një botë më të madhe. Shumë grupe që po i bëjnë ballë perëndimizimit, e kuptojnë se
ngashënjimi nga teknologjitë moderne mediatike e vështirëson pamasë izolimin e tyre nga ndikimet
globale. Ngjeshja moderne është fryt i globalizimit të veprimtarisë ekonomike. Përderisa në të
kaluarën jo shumë të largët veprimtaria ekonomike kryesisht ka qenë lokale dhe rajonale, sot
gjithnjë e më tepër horizonti i ndërvarësisë ekonomike është i zgjeruar, ai i përfshinë të gjitha
shoqëritë, të gjitha kontinentet dhe së fundi, gjithë botën. Spektri i gjendjes ekonomike globale
vështirë të imagjinohet. Ai do të thotë se vendimet e marra në vende të largëta nga njerëzit e
fuqishëm e të panjohur ndikojnë në shumë aspekte të jetës ekonomike të përditshme të njeriut.
(McGuire, 2007: 472).
3. Zhvillimi i ndjenjës së përkatësisë
Identiteti gjithmonë nënkupton që individi të gjejë vend në një kolektiv shoqërorë më të madh: së
pari kolektivi duhet ta pranojë këtë pozitë në mënyrë që individi të zhvillojë ndjenjën e përkatësisë, e
cila është e një rëndësie të madhe për vetëdijen e tij, për vetveten dhe për mënyrën e sjelljes në
situata të ndryshme në botë. Kjo zhvillohet në rrafshin simbolik dhe në këtë mënyrë krijohet ndjenja
e përkatësisë shoqërore, njëherit edhe baza për vetëdijen për vetveten dhe për solidaritetin e
mundshëm mes individëve dhe anëtarëve të kolektviteteve shoqërore, mes të cilave ekziston
ndjenja e lidhjeve shpirtërore. (Castells, 2002b: 24).
4. Globalizimi
Globalizimi shqiptarët i gjen të pasuruar me dy fe të mëdha botërore Islam dhe Krishterim. Kështu
edhe identiteti shpirtëror i shqiptarëve manifestohet në këto dy botëra shpirtërore. Në këtë
shpejtësi të ekspansionit dhe shtrirjes së procesit të globalizimit sipas Ferid Muhiqit, të projektit të
globalizimit duhet rikujtuar se identitetin e një populli, përkatësisht elementet kryesore të identitetit
janë feja dhe gjuha. Në këtë periudhë të shpejtësisë së madhe të realizimit të procesit të globalizimit
të dyja këto, edhe gjuha edhe feja, janë në rrezik. Përderisa gjuha është një interes i drejtpërdrejtë,
ajo është shumë më afër rrezikut për asimilim. Sidomos kur bëhet fjalë për njerëz të cilët për
interesa dhe qëllime të ndryshme kanë emigruar në një vend ku gjuha e tyre amtare nuk përdoret,
për gjuhën e tyre nuk bisedohet, se ajo vetëm rrezikohet, por se ajo gati se nuk ekziston fare.
Ndërkaq, në rrethana, feja është dhe mbetet i vetmi element që e mbron dhe e mban gjallë
identitetin kombëtarë. Ndërkaq, nëse bëhet fjalë për një fe me karakter jouniversal apo për ndonjë
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fe nacionale/kombëtare, atëherë fati i saj është i njëjtë sikur i asaj gjuhe në vend të huaj. (Nesimi,
2014: 100).
Feja në formën e saj tradicionale apo si kult përparimtar social soditet si një instrument, edhe nëse
jo nga masat e gjera të njerëzve, të paktën zëdhënësit e tyre të autorizuar. (Horkheimer, 165).
Ashtu si historia e feve të tjera botërore, as europa moderne nuk duhet të interpretohet si një fazë
në procesin e vetëzhvillimit të ndonjë kodi gjenetik. Këtë kod tani do ta shënojmë si “mem” dhe që
kjo analogji në bazë të organizimit të mos jetë lehtë të hidhet poshtë por megjithatë çështja sillet në
skemën gjenetike. Në këtë mënyrë, arrijmë te një lloj i interpretimit hermetik të kulturës që
reduktohet në biologjizëm, e që tani do të duhej interpretuar me nocione nga fusha e kulturës. Nga
kjo del se në fillim të çdo akti “krijimi”, secila kulturë fetare e ka formësuar programin e vet të
memories , i cili më tej duhet të rrotullohet si mekanizmat e orës. (Meyer, 2014: 83)
Në librin e tij, të kthyer tashmë në klasik, “Ç’është globalizimi” (1997), Ulrich Beck, sociologu më i
madh evropian mbi këtë temë, pohon se globalizimi, në tërësinë e vet paraqitet si një proces në
vazhdim të të cilit shtetet nacionale dhe sovraniteti i tyre kushtëzohen dhe lidhen në mënyrë të
tërthortë nga aktorët ndërnacionalë, nga format e pushtetit, nga orientimet, identiteti dhe rrjetet e
tyre… Në këtë kuptim, “specifika e globalizimit sot (e sigurisht edhe në të ardhmen) konsiston në
shtrirjen, densitetin dhe stabilitetin, të spikatura empirikisht të rrjeteve, të lidhjeve reciproke
rajonale-globale e të vetëpërcaktimit të tyre masmedior, ashtu si edhe të hapësirave sociale e të
flukseve të tyre të imazhit në nivel kulturor, politik, financiar, ushtarak dhe ekonomik…”
Të gjitha gjallesat krijojnë lidhshmëri me rrethin me anë të perceptimit dhe reagimit. Njeriu është
lloji i vetëm i gjallesave që reagimet çliron nga hegjemonia e perceptimeve. Sjelljet e njeriut nuk janë
të kufizuara me perceptimin e botës së jashtme dhe reagimin ndaj saj në momentin përkatës, sepse
njeriu, bile edhe pas humbjes së trupave dhe ngjarjeve nga plani i perceptimit, mund të vazhdojë t’i
përfytyrojë të njëjtit (trupa) në mendjen e vet. Njeriu me operacionet mendore mbi projeksionet
simbolike të trupave dhe ngjarjeve jep gjykime dhe merr vendime në lidhje me veprat që do t’i bëjë.
Njeriu, me veprat që i bën sipas vendimeve të tij jashtë ndikimit të stimuluesve konkretë të humbur
nga plani i perceptimit, ngritet në një nivel më të lartë të sjelljes nga ai i të gjitha gjallesave të tjera.
(Ozakpënar, 2009: 15).
Shumë shkencëtarë dhe politikanë socialë kanë një tendencë ta paraqesin islamin si një element të
pakompromentueshëm përkundrejt konsensusit të përgjithshëm të komunitetit global. Konluzioni i
mëposhtëm i Fukajamës është një shembull i mirë i kësaj qasjeje: “Por, tani jashtë botës islame,
duket se ka një konsensus të përgjithshëm që pranon kërkesën për një demokraci liberale që të jetë
forma më racionale e qeverisjes, që është shteti, i cili realizon më së shumti, si dëshirën racionale
ashtu edhe njohjen racionale.” (Fukajama, 1992: 212).
Mënyrë kategorizimi në vijën e “ne”- “ata” bazuar në dallimet kulturore të njerëzve dhe grupeve
shoqërore. Për të kuptuar problemin e identitetit kulturor është e domosdoshme të studiohet
funksioni i identifikuesit, gjegjësisht marrëdhënia mes identitetit dhe identifikuesit që më shpesh
kanë të bëjnë me gjuhën, besimin, traditat, artin, dhe në përgjithësi faktet që e përbëjnë një sistem
vlerash.
Sipas Erving Goffman-it identiteti kulturor u mundëson grupeve shoqërore që në kontaktet mes vete
të vetëpërcaktohen, t’i përcaktojnë grupet e tjera dhe të marrin qëndrim lidhur me to. Teoricieni
amerikan S. Huntigton pohon se është identiteti kulturorë - e jo ideologjitë politike ose ndarjet
ekonomike-faktori përkufizues i çintegrimit shoqërorë dhe konflikteve në epokën e pas Luftës së
Ftohtë (Siljanovska, 2007: 27-28; Atanasov, 2003: 13).
Në Evropë njerëzit janë mësuar që të jenë model për pjesën tjetër të botës. “Globalizmi evropian”
është maja më e latë e kësaj shprehie. Me këtë rast shpeshherë harrohet se shoqëritë vetëm në
kohë krize mësojnë të kalojnë në një faqe të re, prandaj edhe Evropës iu deshën shekuj të tërë të
luftërave fetare, e më pastaj edhe dy luftërave botërore shkatërruese, me miliona njerëz të vdekur,
për të parë se insistimi i vjetër në shtet nacionale e çoi në rrugën qorre dhe të tregojë gatishmëri që
mbi vete të marrë rrezikun e rrugëtimit të paprovuar të bashkimit transnacional, që më vonë u
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konstatuan se paraqet shans të madh. Edhe përkundër suksesit të deritanishëm, që paraqet
precedent historik, Evropa më askujt nuk i mban leksione. Aq më tepër që risitë që vijnë me
modernitetin dhe globalizmin nuk mund të kapërcehen përmes metodave të vjetra dhe të provuara.
Pasi që në mbarë botën diversiteti kulturor po bëhet gjithnjë e më i madh, edhe vetë Evropa duhet
të mësojë shumë nga ky fakt, në realitet jo nga i gjithë rendi si tërësi, por gjithsesi nga disa fusha të
rëndësishme. Për shembull, Azia Juglindore, si një regjion që në procesin e unifikimit politik, është
shumë mbrapa Unionit Evropian, por në mënyrën e bashkëjetesës shumëshekullore të pjesëtarëve
gati të krejt religjioneve të botës, paraqet shembull; respektim të ndërsjellë të diversitetit pa
dominim dhe pa kulturë primare.
Evropa nuk është model i mirë, dhe i vetëm deri diku mund të shërbejë si shembull. Të gjitha
religjionet botërore duhet të kontribuojnë në procesin e globalizimit pozitiv. Ky duhet të jetë proces i
formimit të identitetit qytetar kozmopolit, nëse synojmë të ndalojmë zhvlerësimin gjithnjë më të
madh të të drejtave dhe fuqisë vepruese të qytetarisë politike, e cila është kushtëzuar nga globalizmi
negativ. Identiteti qytetar evropian mund të jetë pjesë e këtij kozmopolitizmi, por jo si diçka e
veçantë që ka përparësi mbi të gjithë të tjerët, por si diçka e veçantë që ka përparësi mbi të gjithë të
tjerët, por si i barabartë në mesin e të barabartëve ose në radhë të parë, si vetëdije dhe përgjegjësi e
aktorëve lidhur me atë se bota ka nevojë të zhvillohet në këtë drejtim. (Meyer, 2009: 230).
5. Media riformatizon identitetin personal
Por në rrafshin e medieve shohim se mediet sociale janë agjenci më të shtrira tani që i shërbejnë
edhe riformatizimit të identitetit personal, pasi duke luajtur rolet në një fushë të mjegullt, me
mundësinë edhe të paraqitjes së vetvetes ashtu si dëshmojnë të jenë dhe jo ashtu siç janë, individi
fillon të ndryshojë nga brenda emocionalisht dhe po kështu gjykon se këtë ndryshe e përcjellë edhe
te bashkëkomunikuesit, numër të madh i të cilëve as i njeh dhe as do t’i njohë ndonjëherë.
Mosnjohja i jep më shumë kreativitet po edhe konfuzitet emocional dhe po kështu edhe agresivitet
psikik, duke e shndërruar nga një subjekt real në një subjekt virtual. Mashtrimi paraqitet kur një
përdorues aktiv i facebook-ut apo edhe i rrjeteve të tjera sociale, nga komunikimi simbolik, mendon
se është tashmë një njeri shumë i popullarizuar, i respektuar, me profil të veçantë që i hap rrugën
për veprime reale. Një formë e këtij komunikimi të diskutueshëm janë edhe shkrimet që mund të
mos jenë të autorit në adresën elektronike. (Berisha, 2014: 65).
Një ndër idetë më të spikatura që më ka mbetur në mendje gjatë leximit të eseve të Roland Lamit
është shtjellimi i dukurisë së “vasalizmit të publikut” ose e “somnambulizimit të qytetarit”. Dhe në
veten time këtë mbresë të fortë e gjej plotësisht të përligjur. Sepse me këtë akt, pra me “vasalizimin”
ose “somnambulizmit”, shtypi, mas media, përgjithësisht procesi i komunikimit, bën të kundërtën e
misionit të vet: ikën nga ndriçimi dhe çlirimi i publikut drejt skllavërimit mediatik, informativ dhe
komunikativ. Skllavëria në emër të lirisë dhe nënshtrimit në emër të çlirimit janë ndër befasitë më të
dhimbshme në një shoqëri që pretendon të jetë demokratike dhe e qytetëruar.
Të gjithë jemi nën pushtetin e lajmit që vjen nga media. Të ulur në mbrëmje përballë ekraneve nuk
shohim e nuk dëgjojmë gjë tjetër veçse ato që kemi lexuar gjatë ditës nëpër faqet e gazetave. Thënë
ndryshe, jemi viktima të zinxhirëve të komunikimit. Gjithë arsenali mediatik dhe komunikativ
derdhet me furi mbi shqisat tona, duke na imponuar atë që përbrenda që në fillim: realitetin që vjen
te secili prej nesh i shndërruar, shpeshherë edhe i konvertuar. Shqipëria e ekraneve dhe ajo e
mjediseve na pengon të shohim, të ndiejmë dhe të ndryshojmë Shqipërinë reale.
Gjatë dy dekadave të fundit, dua, s’dua, jam edhe unë i detyruar ta përmend një nga fjalët që, për
lexuesit mund të jetë e konsumuar, në mos e urryer, pra termin “transicion”; shoqëria shqiptare ka
njohur disa “zbulime”. Një i prej tyre ishte ambivalenca e problematikave etnike të vendit. Gjatë
gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, por edhe në pjesën e parë të tij , Shqipëria nuk kishte pasur
implikime nacionalizmi ose situata etnike inkandeshente. Shqiptarët dhe ato grupe të vogla etnikisht
joshqiptare, që jetonin dhe jetojnë në këtë vend, kishin kufizuar ose ndrydhur brenda vetes reagimet
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e mundshme ndaj tjetrit etnikisht të ndryshëm. Por liria i çliroi të gjithë dhe si pasojë edhe demonët
e vjetër nacionalistë, të cilët, ndryshe nga gjithë periudhat e mëparshme, kanë pasur një valence të
dukshme në jetën e shoqërisë shqiptare. (Lami, 2014: 11).
Përkundrazi, në epokën e elektricitetit dallimet kombëtare fillojnë të bien njëri pas tjetrit dhe
komunikimi kulturor, politik dhe ekonomik vendoset në një shkallë botërore. Bota e tërë kështu gjen
një lloj uniteti global të vendosur mbi lidhje shoqërore të përshtatshme për këtë gjendje të re
komunikimi në distancë dhe jashtëzakonisht të shpejtë.
Sigurisht media elektronike vlerësohet si kontributori më i rëndësishëm në këtë proces. Roli i saj nga
shumë specialist të komunikimit lidhet me krijimin dhe shpërndarjen e dijes sociale në kuptimin më
të gjerë. Imazhet dhe idetë që shpërndahen, shërbejnë për një numër të madh njerëzish, si i vetmi
burim ndërgjegjësimi në lidhje me një të kaluar të përbashkët (historinë) dhe me pozicion aktual në
hierarkinë sociale, duke u kthyer në burim të rëndësishëm rregullash, normash dhe modelesh. Kjo
influencë rritet akoma më shumë në kushtet e një shkëmbimi akeonomiko-politik të zbehtë si dhe në
mungesë të organizimit shoqërorë solid dhe izolimit relative të individëve (Kornhauser, 1968).
Jean Badrillard në gjykimin e George Ritzer-it, (2008) e përshkruan këtë botë të prodhuar nga media
si hiper realitet. Për Baudrillard (1981) media rresht së qeni një pasqyrim i realitetit, pasi bëhet vetë
një realitet, madje më real se vetë realiteti. E gjitha kjo lidhet me argumentin se mediat televizive, të
specializuara në transmetimin dhe prodhimin e një kulture standarde, funksionojnë me qëllime të
tjera dhe ndjekin strategji që kushtëzohen nga logjika që ndonjëherë nuk kanë të bëjnë aspak me
probleme që flasin. Aq më tepër, sikurse është thënë dhe stërthënë tashmë shpeshherë që
televizioni nuk mund të jetë asnjë institucion shkollor dhe as një qendër kulture dhe nuk mund t’i
zëvendësoje këto të fundit. Zhvillimi i arsyetimeve mbi teknologjinë e informacionit ka vërtetuar se
tjetër janë substratet materiale të komunikimit dhe tjetër gjë janë përmbajtjet semantike, kuptimore
që ata përcjellin. Identitetin e bartësit të mesazhit e krijon në radhë të parë përmbajtja kuptimore e
komunikimit dhe jo thjesht teknologjia e tij, pra media si infrastruktura materiale. (Fuga, 2009).
Bernard Waldenfels, lidhur me raportet rajonale përdor termin e rajonalizimit. Sipas tij, sot në botë
janë duke ndodhur procese të atilla që sugjerojnë se në të ardhmen procesi i stabilitetit do të jetë
shumë i diskutueshëm po që se nuk ushtrohet procesi i decentralizimit.
6. Kultura dhe arti janë busullat e pagabuara të orientimit shpirtëror
Kiçi një fenomen total i shoqërisë së prodhimit dhe konsumimit masiv, i shoqërisë masive, i
shoqërisë që ka shumë njerëz, shumë prodhim, shumë treg, shumë mjete të komunikimit, shumë
media. Të gjithë këta faktorë ndikojnë të paraqitjet fenomeni universal i kopjes së lirë dhe krahas
kësaj edhe nevoja e brendshme kërkesa për të bukurën. Në fund të fundit, estetikja ëshët kategori
filozofike dhe mund të vihet në pyetje nga secili. Por kërkesa e kënaqësisë estetike është universale,
nevoja për kënaqësinë, me ndjenjën se diç është e bukur. Për secilin ekziston diç që është më e
bukur, por kjo gjithmonë nuk është një zgjidhje përfundimtare. E cila nuk mund të kontestohet nga
gjithsecili që ka logjikën e argumentimit se ajo megjithatë nuk është më e bukura, por as më e keqja.
Teknologjia informative ka nxitur motivin për më shumë punë, më shumë botime, më shumë
paraqitje. Është lehtësuar investimi për të arritur edhe artin e dëshiruar. Nëse përdorimi i
teknologjisë digjitale në art tashti mund të barasvlerësohet edhe me shanset e paraqitjes së kiçit
artistët e mëdhenj kanë pranuar këtë provokim. Një provokim i tillë në vitet e pleqërisë ka provuar
edhe shkrimtari i madh kolumbian dhe botërorë, Garsia Markes (Marquez, 2006).
Në një intervistë ndër të fundmet dhe të rrallat nga sëmundja, ai përgjigjet:
“Kur shkruaja me makinë, bëja nj libër çdo shtatë vjetë. Falë kompjuterit, mesatarja është ngritur në
tre, sepse e vë që të punojë në vendin tim. Kam saktësisht të njëjtat aparatura këtu, në Bogota e në
Barcelonë dhe marr me vete vetëm një disketë”. (Berisha, 2009: 43).
Shoqëria shqiptare vazhdimisht mundohet të ngrej performancën e vet edhe në zhvillimin e arteve
të ndryshme qoftë me karakter kombëtarë apo edhe ndërkombëtarë sa për ilustrim përmendim
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festivalin “9/11” (që i dedikohet ngjarjeve në Nju Jork që ndodhi po atë datë, ku për këtë vit ai është
ndarë me përmbajtje) është vetëm një nga festivalet e filmit që zë vend në një prej shteteve të ishJugosllavisë, dhe së fundmi të pavarur të Ballkanit, Kosovës. Kështu vazhdon revista britanike
elektronike e filmit (Little White Lies) ku më artikullin e saj të titulluar “Revolucioni i kulturës
kosovare përmes kinematografisë shkruan se filmi “Tri dritare dhe një varje”u bë filmi i parë me të
cilin Kosova ka konkurruar për nominimin për “Academy Awards”. Filmi sfidon atë që Isa Qosja e
quan “mentalitet fisnor”, ku një akt i cili konsiderohet i turpshëm, njollos një fis të tërë, një fshat apo
tërë vendin. Në mënyrë që të mos turpërojë fisin, viktimat duhet të qëndrojnë të heshtura. Filmi do
të jetë pjesë reale, jo fiktive e ndërtimit të një jete më të përgjegjshme në Kosovë. Nuk duhet ta
vlerësojmë traditën si pozitë nderi. Mendoj se filmi duhet të shërbejë për të tërhequr vëmendjen në
çdo dikurs moral, politik dhe social” (Reynold, 2015:23). Por kultura kosovare sipas kulturologve
është larg identitetit të saj. Zhvillimet kulturore në këta shtatë vjet të Pavarësisë së Kosovës nuk
kanë ecur ndaras fushave të tjera të shoqërisë kosovare. Konkretisht edhe kulturën gjatë këtyre
viteve të pavarësisë e kanë përcjellur të metat, problemet, stagnimi, madje edhe ikjet masive të
këtyre muajve të fundit, sikurse të gjitha fushat e shoqërisë. Gjatë këtyre viteve Kosova ende nuk ka
mundur të krijojë identitetin e saj, pikërisht për shkak të kushteve aspak të favorshme.
Keqmenaxhimi i institucioneve dhe i financave publike të dedikuara për zhvillimet kulturore, favoret
politike dhe klanore, janë kryesisht karakteristikat më të dukshme që kanë përcjellë kulturën
kosovare deri më sot. Ka pasur disa të arritura në disa aspekte të disa realizimeve kulturore por ato
janë tejet modeste kur dihet sesa ka qenë dashur të ishin më me nivel dhe më me hapësirë për tu
dhënë si në aspektin e prezantimit tonë në aspektin ndërkombëtarë dhe në aspektin kombëtarë.
Krijuesi Mikel Gojani ndanë mendimin se duket anakronike, por popujt në momente krizash e
diktaturash kanë krijuar mrekullitë. Për ta ridefinuar identitetin e vet kombëtarë, për të rikapitaluar
huqet dhe dështimet e veta, për të spastruar dhe fisnikëruar shpirtin kombëtar, u janë kthyer artit,
kulturës, letërsisë traditës, vlerave të tjera që i përkasin një kombi. Zhgënjimi përkufizon përpëlitjet
tona krijuese. Sepse, edhe pse në të kaluarën kemi qenë të njohur si popull që kemi ruajtur traditën,
identitetin kulturor, ndërkaq fatkeqësisht, tash kam bindjen se nuk jemi ata që ishim më herët dhe
se kultura dhe arti janë busullat e pagabuara të orientimit shpirtëror. Është amulli dëshpëruese që
ka kapluar popullin dhe për një dekadë e gjysmë në kulturë gjërat kanë shkuar kështu në formë të
demobilizuar. (Vatovci, 2015:44).
Mirëpo autorja amerikane Eva Hoffman në shkrimin e saj “Ikja nga liria” mendon se edhe
demikracitë perëndimore kanë kaluar nëpër kriza identiteti. Mirëpo, në disa dekada të fundit kjo
krizë është manifestuar në mungesë të vullnetit për të artikuluar principe organizuese. Brenda
këtyre demokracive ne jemi dëshmitarë të një mosangazhimi të politikanëve dhe në rritje të një
radikalizmi në mesin e popullsisë, kryesisht te të rinjët. Gjithashtu kemi parë edhe një rritje të
mosfunksionimit psikologjik, si dhe rrjedhimisht të dukurive negative. Këto simptoma dhe sindroma
nuk mund të vihen barrë e kushteve ekonomike, pasi që janë prezentë edhe në shtete të pasura
edhe në ato të varfra, edhe te njerëzit që jetonin në klasë të mesme edhe tek ata që jetonin në klasë
të ultë. Ajo që mund të jetë e mundshme është fakti që liria e ofruar nga Perëndimi ka dështuar t’u
ndihmojë njerëzve që të ndërtojnë një identitet të mirëfilltë që do t’iu ndihmonte t’i përballonin më
lehtë situatat e ndryshme. Ne zhvillojmë identitetin tonë në raport me të tjerët. Përfshirja e
supozimeve kulturore, ideve dhe aspiratave të ndryshme na orienton neve nga morali. Në botën e
ditëve të sotme pra në shoqërinë multi-kulturore, nevoja për të zgjedhur është e pranishme në
çdokënd, ndërsa çështja mund të jetë banale (cilën pastë dhëmbësh duhet ta përdorim?), ose mund
të jetë esenciale (ku mund të gjej kuptimin e jetës sime?). Mirëpo, pa norma të caktuara kulturore,
ne nuk mund të përcaktohemi se cila zgjedhje është e mirë e cila është e keqe. Çka llogaritet e duhur
e çka e gabuar? (Hoffman, 2014: 9).

743

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

7. Rezyme
Në përfundim, mund të thuhet se identiteti kulturor është në thelbin e Imagjinatës bashkëkohore po
aq sa edhe globalizimi me gjithë konsekuencat e tij.
Si rrjedhojë e saj, mediet dhe studimet mbi komunikimin e sidomos në sferën e shkencave sociale
duhet të intensifikoj betejën në një fushë që është jo vetëm e gjerë dhe pjellore, por ka një sërë
sfidash si aspekti konceptual, metodologjik, teorik edhe empirik.
Studimet mbi mediet dhe komunikimin nuk mund të kufizohet vetëm në mediet dhe teoritë e
komunikimit, por që gjithashtu vazhdimisht duhet të vehet në pah pasohu edhe fuqia e fushës së
sociologjisë, historisë, politikës dhe studimeve kulturore që nga një aspekt i dhuron gjerësi dhe
thellësi në korpusin e tyre të njohurive për të arritur tek analizat e shëndosha dhe interpretimet
empirike reale. Thënë në terma operativ, kjo do të thotë është tejet me rëndësi pasiqë duhet kapur
jo vetëm ato proceset dhe kushte që mund të shpjegohet lehtësisht në drejtim të homogjenizimit,
heterogjenizimit apo edhe hibridizimit, por ne kemi nevojë për të zgjeruar dhe thelluar imagjinatën
tonë edhe më për të kuptuar pasojat e papritura të globalizimit.
Në këtë mënyrë, ne hapim vetes liri veprimi më të gjerë dhe gatishmërinë në kërkimin dhe analizën
tonë që do të pasuruar korpusin tonë të njohurive të shoqërive dhe komuniteteve, përkatësisht
kulturës dhe identitetit të tyre që duket të jetë burim i pafund për imagjinatën bashkëkohore në
këtë botë shumë të globalizuar.
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The opening of the stock exchange in Albania, recommended Model

Ritvana Rrukaj,
Economic Faculty “Luigj Gurakuqi”, Shkoder, ritvanarrukaj@hotmail.com
Nevila Mehmetaj,
Lecture of Economic Faculty “Luigj Gurakuqi”, Shkoder, nevilamehmetaj@gmail.com
Abstract:
Albania is included in the only country in the region, with an undeveloped capital market and
a virtual exchange, the creation of which dates back 16 years. Even after more than a decade since
its official opening, TSE (BT) is still awaiting the first listing company. Therefore naturally the question
arises: Albanian economy needs a stock market and a securities Albanian economy will have a capital
market to develop a functioning market? Obviously to answer this question it must clearly identify
which is the way and strategy, to describe for this purpose and what is the role of government or
other actors in this difficult path, but not impossible ?!
Despite the satisfactory development of the financial system in Albania, the banking sector
still remains the most developed part of it. On the other hand, the country has a non-banking sector,
still in its early stages of development sub-sectors, who do not have the same pace of development.
One of them, the capital market, the market remains less developed, although in the last decade
have laid a few steps toward the creation of legal infrastructure and basic institutions necessary for
development.
However, these efforts could not be materialized with the development of the market and
finding the way that business make use of TSE as a possible alternative funding.

HYRJE
Progresi i Shqipërisë në fillim të viteve të tranzicionit ishte në një nivel të
admirueshëm. Ashtu si të gjithë vendet, që kishin hyrë në procesin e gjatë e të
mundimshëm të tranzicionit, Shqipëria u përball ndër të tjera edhe me një krizë ekonomiko
financiare.
Megjithatë, viti 1993 dhe e gjithe periudha pasardhëse shënojnë periudhën e
implementimit të politikave të stabilitetit dhe rritjes ekonomike, liberalizimit të çmimeve,
procesi i ngritjes së institucioneve, privatizimit të ekonomisë etj.739 Si rezultat, që nga
viti 1998 ekonomia shqiptare është rritur vazhdimisht me një ritëm mesatar vjetor prej 7%.
Përjashtim, nga ky ritëm ka vetëm viti 2009 kryesisht për shkak të ndikimit që pati kriza
botërore financiare mbi ekonomine shqiptare në tërësi.
Ky punim synon të japë, në mënyrë të përmbledhur, një pikturë të plotë, aktuale, të
tregut të kapitaleve në Shqipëri dhe Bursës së Tiranës, në vecanti; është një përpjekje
për të parë mundësitë e zhvillimit të tregut të kaptaleve në Shqipëri, duke marrë parasysh
edhe shkaqet e mosfunksionimit. Në fund arrihet në konkluzionin se tashmë ka ardhur
koha e përshtatshme për zhvillimin e tregut të kapitalit dhe krijimin e një burse me kapital
privat.

739

“Raporti Vjetor 2014”
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SEKTORI JO-BANKAR DHE TREGU I KAPITALEVE
Pavarësisht shkallës së kufizuar të ndërmjetësimit dhe kapacitetit të shërbimeve financiare
të ofrurara nga bankat, sektori financiar jo-bankar në Shqipëri është më pak i zhvilluar se ai
bankar. Ekzistojnë shumë sfida me të cilat duhet të përballet ky sektor, me qëllim që
të zhvillohet në një të ardhme të afërt.
Momentalisht, pothuajse nuk ekziston një treg i mirëfilltë kapitalesh, ndërsa tregjet e
parasë dhe letrave me vlere përbëhen vetëm nga emetimet primare e nga një treg shumë i
ngushtë e aspak likuid sekondar (pothuajse inekzistent) për bonot e thesarit.
Obligacionet e kompanive mungojnë totalisht në treg edhe pse që nga viti 2009 ka një ligj
për to. Në ndryshim nga eksperiencat e vendeve të Europes lindore, procesi i
privatizimit në Shqipëri nuk kaloi nëpërmjet tregut të kapitaleve, duke pakësuar shanset për
krijimin e një oferte fillestare për letrat me vlerë në treg.740 E vetmja bursë e licencuar nga
rregullatorët nuk gjeti mbështetje nga institucionet financiare në vend, duke funksionuar
vetëm juridikisht e jo operacionalisht. Ndërkohë, biznesi vendas nuk është i interesuar të
përdorë bursën si një alternative financimi për shkak të nivelit relativisht të lartë të
informalitetit në ekonomi.
Industria e sigurimeve filloi të zhvillohej kryesisht pas liberalizmit të tregut në vitin 1999.
Aktualisht në Shqipëri ushtrojnë aktivitetin e tyre 10 kompani sigurimesh, 3 prej të cilave
ofrojnë sigurimin e jetës. Vitet e fundit ky sektor është karakterizuar nga fluksi i kapitalit të
huaj, i cili ka sjellë një zhvillim me hope relativisht me te larta. Sidoqoftë, ky sektor mbetet
ende në faza jo shumë të kënaqshme të zhvillimit (bazuar vetëm në disa produkte e
shërbime të përgjithshme ku dominon sigurimi i detyrueshëm i automjeteve) dhe
karakterizohet nga shumë probleme.
Viti 2006 shënoi një hap të rëndësishëm në drejtim të reformimit të mbikëqyrjes
dhe rregullimit të sistemit financiar jobankar, duke u finalizuar me krijimin e
Autoritetit te Mbikëqyrjes Financiare (AMF), si i vetmi institucion përgjegjës për
licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e të gjithë aktivitetit që i përket sektorit financiar
jobankar në Shqipëri.741
Tregu i Letrave me Vlere
Shqipëria nuk ka pasur kurrë në historinë e saj një treg kapitalesh deri në vitin 1996. Fillimi i
procesit te privatizimit solli edhe nevojën për krijimin e tregut të kapitaleve dhe hartimin e
kuadrit të nevojshëm ligjor, çka u realizua me mbështetjen dhe asistencën teknike të
konsulentëve të huaj si USAID dhe Fondi Britanik “Know-How”. Gjatë kësaj kohe, në vitin
1995 u miratua ligji “Mbi Fondet e Investimeve në Bono Privatizimi”, u krijua Qendra e
Rregjistrimit të Aksioneve (QRA) dhe një vit më vonë, Parlamenti Shqiptar miratoi ligjin nr.
8080, dt. 01.03.1996 “Për Letrat me Vlerë” duke i hapur rrugën krijimit të Komisionit të
Letrave me Vlerë (KLV) në Prill 1996 dhe Bursës së Tiranës (BT) në Maj 1996.

741

shih AMF, “Raporti Vjetor 2006”

746

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Tregjet dhe specifikat e zhvillimit të tyre
Tregu i letrave me vlerë dominohet nga tregtimi në tregun primar dhe atë sekondar
të instrumenteve të borxhit të Qeverisë (bono thesari dhe obligacione), ndërsa tregu i
letrave me vlerë të aksioneve vazhdon të mbetet ende i pazhvilluar dhe i kufizuar
kryesisht në tregun informal të aksioneve të kompanive të cilat kryesisht ishin pjesë e
procesit të privatizimit dhe që janë të regjistruara pranë Qendrës së Regjistrimit të
Aksioneve.
Shkaqet e mosfunksionimit të Bursës së Tiranës
Megjithë përpjekjet e vazhdueshme, Bursa e Tiranës (BT) nuk ka arritur të bëhet tërheqëse
për biznesin vendas. Kjo ka ardhur për disa arsye si: a) papjekuria dhe “frika”e biznesit për
t’u listuar në BT; b) roli jo-mbështetës i politikave të ndjekura nga Donatorët; c)
mungesa e vullnetit politik për zhvillimin e BT.742 Qeveria Shqiptare mund të kishte bërë
më tepër në drejtim të zhvillimit të tregut të kapitaleve nëpërmjet
1) Listimit të ndërmarrjeve shtetërore në bursë, duke perfshire BT në privatizimin e
ndërmarrjeve shtetërore, ashtu siç ka ndodhur në të gjitha vendet e Europës Lindore që
kanë ngjashmëri me Shqipërinë;
2) Caktimit të BT si “agjent” të Qeverisë për emetimin e letrave me vlerë të borxhit
publik në tregun primar; dhe
3) Krijimit të incentivave nxitëse për kompanitë, që listohen në BT.743
Megjithëse ekzistojne faktorë, që përbëjnë realisht një pengesë indirekte për afrimin
e komunitetit të biznesit drejt një tregut të kapitaleve dhe lisitmit në bursë, gjykojmë se
këto indikatorë nuk përbëjnë problem për një numër relativisht të kënaqshëm (15-20)
kompanive të mëdha, që operojnë në vendin tonë.

Infrastruktura Ligjore
Aktualisht në Shqipëri ekziston një kuadër ligjor dhe rregullator relativisht i mjaftueshëm
për fillimin e funksionimit të tregut të kapitaleve dhe tregut të letrave me vlerë. Vlen
të theksohet fakti se ky kuadër ligjor është i shoqëruar me një kuadër të
mjaftueshëm rregullativ, i cili përbëhet nga Vendime të Këshillit të Ministrave,
rregullore të AMF-së, rregullore të BSH-së, rregullore të BT-së dhe rregullore të QRA-së.
Pse nje Burse e Re dhe pse me Kapital Privat
Studiues dhe ekspertë të ndryshëm të fushës vlerësojnë se për krijimin dhe funksionimin e
një tregu efektiv kapitalesh duhen plotësuar disa kritere shumë të rëndësishme, si stabiliteti
742

Shih Gjergji A. (2006), “Does Albania have a Developed Financial Market”, discussion paper, USAB publications,

Bologna, Italy, http://www.usab-al.it/usab/images/punime-shkencore/artan_gjergji.pdf
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politik dhe ai ekonomik, krijimi i institucioneve të tregut, niveli i zhvillimit të biznesit,
ekzsitenca e një kërkesë dhe oferte evidente për kapitale dhe letra me vlerë etj.
Aktualisht, Shqipëria edhe pse nuk ka ende një treg të zhvilluar kapitalesh, plotëson
një pjesë të konsiderueshme të këtyre kushteve dhe kritereve. Pavarësisht këtij fakti
të pamohueshëm, duhet thënë se shkalla relativisht e lartë e informalitetit, që
karakterizon biznesin vendas, por edhe mungesa e një vullneti të qartë politik për nxitjen
dhe zhvillimin e këtij sektori kaq të rëndësishëm të ekonomisë së vendit, mbeten ende
faktorët kryesorë që duhen marrë parasysh për një zhvillim të vrullshëm të tregut të letrave
me vlerë në vend.
Në vijim do të bëhet një përmbledhje e përgjithshme e kushteve që ofron tregu shqiptar
për zhvillimin e tregut të kapitaleve dhe fillimin e aktivitetit të një burse letrash me vlerë.
Mundësia për një Bursë Pan-Shqiptare
Një tjetër argument shtesë për zhvillimin e tregut të kapitaleve në Shqipëri është
edhe faktori gjeopolitik aktual. Në një bote dhe ekonomi globale ku koncepti i kufijve po
humbet dita ditës, Shqipëria duhet parë nga investitorët e huaj si një treg konsumi dy
herë më i madh, sepse përveç shqipëtarëve të Shqipërisë, në Kosovë jetojnë rreth 2
milionë shqiptarë, në Republikën ish-Jugosllave të Maqedonisë jetojnë rreth 500 mijë
banorë dhe disa mijëra të tjerë jetojnë në viset etnike shqiptare në Mal të Zi, duke e kthyer
këtë zonë të Ballkanit Perëndimor në një treg potencial me mbi 7.5 milonë banorë.
Parë në këtë këndvështrim kushdo, që mendon të investojë në drejtim të zhvillimit të
tregut të kapitaleve në Shqipëri, duhet të marrë parasysh këtë faktor, i cili do jetë shumë
pozitiv në drejtim të rritjes së kërkesës dhe ofertës për letra me vlerë në këtë treg.
STRATEGJIA E REKOMANDUAR
Në të gjitha rastet dhe opsionet e mundshme të zhvillimit të tregut të kapitaleve dhe bursës
në Shqipëri, investitorët që do marrin përsipër realizimin e një projekti të tillë duhet të kenë
një strategji të qartë ku të merren parasysh një sërë faktorësh.
Elementët fondamentalë për suksesin e një burse në Shqipëri
Duke marrë parasysh eksperiencën jo të suksesshme të BT-së është shumë i rëndësishëm
faktori i krijimit të besimit në tregun shqiptar të letrave me vlerë mbi suksesin e një projekti
për krijimin e një burse letrash me vlerë. Me qëllim garantimin e një procesi të suksesshëm,
konsiderohet shumë e rëndësishme ekzistenca e kushteve të tilla si vijon:
• Besueshmëria e Investitorit Strategjik dhe e partnerit lokal,
• Të qënurit “të parët” në treg (e para bursë funksionale),
• Pajisja me një Sistem Elektronik Tregtimi për transaksionet,
• Sjellja e një “shembull i mirë” si kompani e parë e listuar, si dhe
• Ndërmarrja e një fushatë të fuqishme marketing.
Opsionet dhe Modeli i Rekomanduar
Konkretisht, dy janë opsionet:
1. Krijimi i një burse të re dhe përthithja e Bursës së Tiranës
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Sipas opsionit të parë, investitori strategjik dhe partnerët e tij lokalë ndërmarrin të
gjitha hapat e nevojshme për krijimin e një burse të re me kapital krejtësisht privat. Gjatë
këtij procesi, investitorët strategjikë duhet të jenë në kontakte të vazhdueshme me
entin rregullator në Shqipëri, AMF si dhe nevojiten negociata ne nivel politik me
institucionet respektive qeveritare. Zgjidhja do të ishte negocimi me qeverinë Shqiptare për
përthithjen e BT-së nga bursa e re me kapital privat, kundrejt një çmimi të negociueshëm
për palët.
2. Privatizimi që në fillim i Bursës së Tiranës
Investitorët strategjikë mund të kërkojnë që të privatizojnë fillimisht bursën BT, e cila ka
marrë një licencë të përhershme në vitin 2007. Privatizimi i BT, do ishte politikisht më i
pëlqyer nga qeveria shqiptare se sa një mbyllje e këtij institucioni. Megjithatë, BT mbetet një
treg krejtësisht jashtë standardeve dhe kërkesave të tregjeve financiare bashkëkohore. Për
më tepër, në këtë treg nuk asnjë kompani apo letër me vlerë të listuar dhe aftësia e saj
funksionale nuk është testuar asnjëherë.744
I vetmi avantazh pozitiv në privatizimin e BT do të ishte fitimi automatikisht i licencës së
zotëruar nga ky institucion, duke shkurtuar një kohë relativisht 1 vjeçare të procesit
të aplikimit për marrjen e një licence përfundimtare. Gjithashtu, një faktor tjetër
negativ në ndjekjen e këtij opsioni është edhe imazhi relativisht “negativ”, që ka përsjellë
mos-suksesi i BT-së, çka bën që investitorët strategjikë duhet të punojnë shumë në drejtim
të ndryshimit të perceptimit që ka emri i këtij institucioni, në tregun aktual.
Opsioni i Rekomanduar
Duke marrë parasysh dy opsionet e mësipërme, gjykohet se më i përshtatshëm është
opsioni i parë i krijimit të një burse të re, pasi do të sillte një imazh krejt të ri dhe krejt
bashkëkohor në tregun vendas, do të sillte standardet dhe teknologjinë më të fundit
të zhvillimit të tregjeve ndërkombëtare, duke ndihmuar në krijimin e një perceptimi të lartë
besueshmërie tek publiku investitor dhe komuniteti i biznesit vendas. Gjithashtu, hyrja në
treg si një bursë e re do t’u jepte mundësinë investitorëve strategjikë të shfrytëzonin
avantazhin e “të qenurit të parët”.
Procesit i përthithjes së BT-së, gjykohet se mund të ishte një hap i dyte, i cili duhet
të shoqërojë shumë shpejt krijimin e një burse me kapital privat. Më tepër se një investim
me përfitim, kjo përthithje duhet konsideruarsi një mundësi për të përfshirë shtetin shqiptar
në këtë projekt.
Identifikimi i Kerkesës dhe Ofertës për Letra me Vlerë
Menjëherë pas marrjes së licencës paraprake nga AMF, bursa e letrave me vlerë mund të
fillojë fushatën e saj të marketingut ndaj grupeve të interesit. Takime shumë
intensive duhen realizuar me grupe të ndryshme shoqërore, por kryesisht duke u fokusuar
më tepër me subjektet potenciale për t’u listuar në bursë, si dhe me ndërmjetësit financiarë,
të cilët mund të jenë edhe anëtarët e parë të saj.
744

Me përjashtim të disa letrave me vlerë të borxhit mes vitevev 1996-1998, kur BT ishte departament i Bankës

së Shqipërisë.
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Si pjesë e identifikimit dhe sigurimit të ofertës së letrave me vlerë, bursa e re do të ketë
katër mundësi të ndyshme:
1. Listimi i kompanive shqiptare, të cilat i plotësojnë kushtet cilësore dhe sasiore;
2. Negocimi me Qeverinë për privatizimin me anë ofertës publike dhe listimit në bursë të
një pakete aksionesh të një kompanie në pronësi shtetërore;
3. Listimi i një kompanie të huaj, e cila operon në Shqipëri, por që është e listuar
(jo domosdoshmërisht) në bursën e vendit të origjinës;
4. Listimi i instrumenteve të borxhit pubulik (bono thesari dhe obligacione) dhe
sensibilizimi i publikut, nëpërmjet një fushate të fuqishme marketingu, për të nxitur
tregun sekondar të ketyre instrumenteve.
Negocimi ne Lidhje me Marrjen e nje Pakete Aksionesh nga Procesi i Privatizimit
Duhet negociuar me Qeverinë për shikimin e mundësisë së kanalizimit të procesit të
privatizimit të paketave të kompanive shtetërore nëpërmjet ofertës publike dhe listimit në
bursë. Duhet thënë se AMF ka qenë gjithmonë pro idesë së kanalizimit të procesit të
privatizimit nëpërmjet tregut të kapitaleve.745
Negocimi ne Lidhje me Incentivat per Zhvillimin e Tregut të Kapitaleve
Një tjetër fushë shumë e rëndësishme ku bursa mund të kërkojë mbështetjen e
Qeverisë është nxitja e industrisë së letrave me vlerë, nëpërmjet ofrimit të incentivave
ligjore e fiskale. Bazuar në eksperiencat e vendeve të rajonit, Qeveria Shqiptare mund të
ndërmarrë një sërë masash të caktuara, me qëllim nxitjen e këtij sektori, kryesisht në
drejtim të:
a) nxitjes së ofertës së letrave me vlerë – nëpërmjet detyrimit ligjor të subjekteve,
që arrijnë kritere të caktuara cilësore dhe sasiore të listohen në bursë, ose ofrimit të
incentivave fiskale si përjashtimi nga taksat për një kohë të caktuar (tax holidays), apo
reduktimi i nivelit të taksave (tax reduction) për kompanitë, që listohen në bursë.
b)
nxitjes së kërkesës së letrave me vlerë – nëpërmjet detyrimit ligjor të
ndërmjetësve financiarë, të tillë si skemat kolektive të kursimit, të anëtarësohen si tregtarë
në bursë menjëherë sapo të marrin licencën nga AMF, ose nëpërmjet ofrimit të
incentivave fiskale për investitorët e portofolit për përjashtimin nga taksat, apo
reduktimin e nivelit të taksave mbi fitimet nga investimi në letra me vlerë për një kohë të
caktuar.
KONKLUZIONE
•
•
•
•

745

Shqipëria ka një treg financiar asimetrik me një sektor bankar relativisht të
zhvilluar dhe një treg jobankar në hapat e para të zhvillimit,
Pavarësisht mosfunksionimit për më tepër se një dekadë të tregut të kapitaleve,
tashmë janë pjekur kushtet për një zhvillim të këtij sektori në Shqipëri,
Ekziston një kërkesë dhe një ofertë reale për letra me vlerë në tregun vendas,
Ekziston kuadri i nevojshëm ligjor dhe rregullativ për nisjen e tregut të kapitaleve,

shih KLV, “Raporti Vjetor 2005” dhe AMF, “Raporti Vjetor 2006”
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•
•
•

Ekzistojnë institucionet e nevojshme për funksionimin e të tregut të kapitaleve në
vend,
BT nuk ka mundur të kthehet nga një koncept juridik në një institucion real
për përballimin e kërkesës dhe ofertës për kapitale në vend,
Ekonomia e Shqipërisë ka nevojë imediate për zhvillimin e tregut të kapitaleve dhe
çdo vonesë e mëtejshme sjell një kosto reale.

REKOMANDIME
•
•

•

•

•

•

•

Krijimi i një burse letrash me vlerë është një domosdoshmëri e pashmangshme për
të mundësuar përputhjen e kërkesës dhe ofertës për kapitale në Shqipëri,
Ndër opsionet e mundshme rekomandohet krijimi i një burse të re, me kapital
dominues privat dhe nëse konsiderohet e nevojshme, të shikohet mundësia për
përthitjen e BT,
Për të qenë e suksesshme, bursa e re duhet të plotësojë disa elementë
thelbësorë, si besueshmëria e investitorit strategjik, hyrja të parët në treg,
sistem elektronik, nisja e punës me listimin e një kompanie serioze, e cila të jetë një
“shembull i mirë”,
Investitorët strategjikë duhet të shikojnë mundësine për ofrimin e një procesi
të integruar të tregtimit dhe pastrimit e rregullimit të llogarive për
transaksionet e ekzekutuara në bursë (por jo vetëm). Kjo do të reduktonte
rreziqet dhe kostot operacionale, si dhe do të rriste më tepër eficiencën e tregut,
Sigurimi i instrumenteve të tregtimit përbën një një sfidë për bursën e re, prandaj
duhet bërë identifikimi i kërkesës dhe ofertës për letra me vlerë duke kontaktuar me
grupe të ndryshme, në mënyrë që tregtimi në bursë të fillojë menjëherë pasi kjo e
fundit të ketë marrë licencan nga AMF,
Negocimi në nivele politike dhe teknike është i nevojshëm dhe shumë i
domosdoshëm për suksesin e kësaj inciative. Nëpërmjet negociatave, investitorët
strategjikë mund të gjejnë mbështetjen e autoriteteve vendore për një mbështetje
reale të zhvillimit të tregut të letrave me vlerë në vend,
Në një fazë të mëvonshme, duhet parë mundësia për zgjerimin e aktivitetit në
rrafshin gjeopolitik në rajon, aty ku jeton popullsi me kombësi shqiptare si në
Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi. Krijimi i kësaj Burse Pan-Shqiptare do të
ishte një faktor shumë pozitiv për zhvillimin e rajonit, si dhe do ta kthente tregun
shqiptar të kapitaleve në një qendër të rëndësishme financiare në Ballkanin
Perëndimor.
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Abstrakt
Ky studim ka për qëllim përcaktimin dhe krahasimin e riteve të “Dasmes Shqiptare” midis trevave të
ndryshme brënda vëndit dhe me vëndet të rajonit duke nxjerrë në pah elementët dallues , për të
përcakuar kështu vlerat historike që ato mbartin.
Përzierja e popullsisë ballkanase me kalimin e kohës kanë sjelle ndikime jo vetëm në gjuhë ,
kostumografi apo zakone por janë reflektuar dhe në disa tipare të riteve martesore të disa treva
shqiptare duke i bëre ato të kenë ndryshime edhe midis njëra –tjetrës.
Në këtë studim do të shikojmë më tepër martesën që i përgjigjet familjes fshatare, e cila, para
Çlirimit, përbënte shumicën dërrmuese të familjes shqiptare patriarkale. Në të njëjtën kohë do të
prekim edhe martesat në klasat dhe shtresat e tjera të shoqërisë.
Pavarsisht riteve apo ceremonive në treva të ndryshme Shqiptare, me tradita të huazuara nga njëra –
tjetra , dasma është gezimi më I madh për cdo familje dhe si I tillë përjetohet në forma dhe mënyra
të ndryshme. Synimi dhe ruajta e këtyre traditave brez pas brezi përbën një nga tiparet e identitetit
tonë
Ceremonia e Dasmes kurorëzon jo vetëm pritshmërinë e ciftit për tu trashëguar apo gëzimin dhe
aprovimin e shpallur që I bën familja përpara shoqërise dhe zotit por tashmë është bërë tipar
themelor , dallues për identitetin e cdo vendi .
Fjalë kyçe: lidhje martesore, e drejtë zakonore, paja, zakone, çmimi i nuses, krushqar, shkuesi, shkes.

1. Hyrje
Martesa që kurorëzohet me ritin e dasmës është eventi më i rëndësishem në jetën e një
njeriu ka qënë traditë shekullore dhe vazhdon te jetë e tille edhe sot. Një ndryshim shumë i
rëndësishëm jo vetëm në statusin social që zakonisht i ndodh dy personave në moshë
madhore,të ambjentuar tashmë me idenë se do përjetojnë një rit kalimi tejet të
rëndësishem .
Nga materialet e Albanologëve (1746.2747.3748.4749.) që janë marë me studimin e dasmës
tradicionale vëmë re ritet e përbashkëta që kanë krahinat shqiptare njëra me tjetrën. Të
gjitha karakterizohen nga dëshira dhe përpjekja që bejnë familjet përkatese për të
organizuar një festë që të mbahet mend gjate për madhështinë e ceremonisë, sigurisht
brënda mundësive të tyre ekonomike.
2. Martesa
Janë të njohura nga studiuesit etapat që kalon një dasëm, etapa që me kalimin e kohës janë
përpunuar dhe përshtatur kurse disa të tjera i kanë mbijetuar ndryshimeve sociale apo
746
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historike duke ardhur tek ne edhe sot. Edhe pse e pashkruar, si rregull vetë familjet
shqiptare përzgjidhnin që mos të krijonin lidhje martesore me fqinjë te huaj, pushtes apo
popullsi nomade të shpërngulura.750 Popullsia vëndase shqiptare ka huazuar shumë zakone
në shumë fusha jetësore, por në ritet martesore ka vazhduar të ruaj zakonet e saja. Ruajtja
e këtyre riteve ka qënë një zgjedhje politike, sociale dhe fetare për ruajtjen e popullsisë dhe
etnisë shqiptare Në këto kushte përzgjedhja në lidhjet martesore nuk bëheshin vetëm në
bazë feje apo statusi ekonomik por filloi ti kushtohej një rëndësi gjithmonë e më e madhe
origjinës së tyre. Në këtë shkrim do të shikojmë më tepër martesën që i përgjigjet familjes
fshatare, e cila, para clirimit, përbënte shumicën e familjes shqiptare patriarkale. Në të
njëjtën kohë do të përmendim edhe martesat në klasat dhe shtresat e tjera të shoqërisë.
Në gjysmën e dytë të shekullit XIX deri në vitin 1929 (me vendosjen e Kodit Civil të
mbretërisë shqiptare) martesat lidheshin sipas normave të së drejtës zakonore . Por normat
e kësaj të drejte në krahinat dhe zonat e viseve të ndryshme shqiptare nuk zbatoheshin
njësoj. Në zonat malore ato ishin më të forta, ndërsa në në qytete I gjejme më të zbutura .
Edhe në lidhjet martesore brënda zonave fshatare, vihen re ndryshime, që janë si pasojë e
ndikimit të normave të së drejtës kanonike dhe të së drejtës zakonore. Por, pavarësisht nga
larmia e zakoneve të martesës që vihet re në popullin tonë, në të vërtetë në to duket qartë
njësia e tyre, të cilën jemi përpjekur ta nxjerrim në pah në këtë shkrim
Në zonat malore, marrëdhëniet familjare martesore trajtoheshin kryesisht sipas normave të
së drejtës zakonore. Deri në prag të Çlirimit në vendin tonë martesa ruajti karakterin e
lidhjeve të vjetra të saj: një marrëveshje e bërë midis dy familjesh ose midis prindërish, pa
pyetur ata që do të martoheshin. Kjo ishte një dukuri e përgjithshme për shqiptarët. Por, më
e theksuar ka qenë në familjet e pasura ku pritej qe kryesisht nusen ta gjenin doemos nga
klasa e tyre. Në zonat malore, marrëdhëniet familjare martesore trajtoheshin kryesisht sipas
normave të së drejtës zakonore.
Sipas saj, djali apo vajza nuk kanë të drejtë të përzgjedhin personin me të cilin do te
martohen kjo ishte e drejta dhe detyre e prindit
«Djali sa të ketë prind, — thuhet në Kanunin e Lekë Dukagjinit, — s'ka tagër me mendue për
martesë të vet». Më e theksuar ishte për vajzën, e cila kishte akoma me pak të drejta ,
edhe nëse nuk i kishte prindërit nuk kishte të drejtë «me mendue për martesë të vet, tagri
asht në dorë të vëllazënve e të kushërinjve, ajo do të shkojë për atë për të cilën ta fejojnë».
Edhe pse në një formë tjetër vemë re se deri shek XIX ,ne fqinjet tanë ruhej në zonat rurale i
njëjti pushtet i prindërve mbi fëmijët e tyre për përzgjedhjen e bashkëshortit të ardhshëm
për ta. Ndryshimi midis shoqërisë tonë dhe fqinjëve u vu re në periudhat e mëvonëshme, ku
të rinjtë sigurisht kjo edhe në varësi të statusit shoqëror, patën mundësi të bënin vetë
zgjedhjen e tyre, gjë e cila në shoqërine Shqiptare në formën e saj më të plotë shikohet
vetëm pas Çlirimit. Një tipar tjetër i përbashkët që karakterizon të gjithe zonen e Ballkanit
në përzgjedhjet martesore të kësaj periudhe është sipas statusit, fesë apo origjinës. Po të
marim martesat me përkatësi fetare të ndryshme në Ballkan trajtoheshin po njëjlloj, ato nuk
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pranoheshin apo aprovoheshin nga shoqëria dhe aq më pak nga kisha që janë të
përmendura edhe në kanun
Sipas tij, kush lidhte martesë me përkatësi fetare tjetër, lëçitej nga shoqëria dhe nuk i
lejohej kujt që as për gëzim e as për dëshpërim të hyjë në shtëpinë e tij. Po ashtu, këtyre iu
privohej çdo e drejtë në ceremonitë fetare. Dënimi më ekstrem sipas kanunit , ishte që të
largohet nga shtëpia, t’i digjet ajo, t’i priten pemët dhe t’i konfiskohet pasuria. Sigurisht që
elementet historik dhe më pas ato social me kalimin e kohës u përcaktuan në kanune, që
për kohën kishin ishin të vetmet ligje të njohura
3. Lidhjet tradicionale martesore.
Nga studimet e deri tanishme janë të njohura etapat që kalon një dasmë ndër shqiptare.
Jemi të njohur me ritet që konsiderohen të detyrueshme për t’u ndjekur, rite të cilat
kërkojne muaj deri edhe vite për tu pergatitur. Në këtë artikull do të ndalemi në disa
aspekte shumë te rendesishme te organizimit te dasmes, që nga dhënia e fjalës e deri të
celebrimi i festës së martesës. Në cdo etapë do bëjmë një krahasim të shkurtër për
ngjashmërin apo ndryshimet midis krahinave me njera tjetrën si dhe me fqinjët tanë .
4. Dhënia e fjalës” për martesë
-përkon me fillimin e periudhës së fejesës, një fazë ende shumë e pranishme në
ceremonialin tonë tradicional. Një fazë shumë e rëndësishme para kryerjes së ceremonialit
martesor, e cila për nga rëndësia dhe volumi do të meritonte një artikull me vete. Por ne do
të ndalemi vetëm te disa aspekte interesante të saj duke përmëndur vetëm elementët me
të njohur të saj .
Ne do të ndalemi tek shfaqjet e ritit, parë në këndvështrimin profesional regjizorial dhe në
tiparet më të rëndësishme të cilave u përmbahej në fillimin e vet një lidhje martesore. Kjo jo
për arsye se do ta studiojme ritin martesor me metodat apo mjetet studimore të një krijim
artistik dramaturgjik, aq më pak se ndonjëherë shqiptarët kanë menduar të organizojnë me
ritualin e dasmës një shfaqje teatrore. Me siguri shumica e organizatorëve të dasmave nuk e
kanë ditur se ekziston madje dramaturgjia fare, por se duke studiuar dasmën ne aspektin e
dramaturgjisë gjen skena e mizanskena teper interesante, gjen kodifikime ritualistike të
mirëpërcaktuara që do t’ia kishin zili edhe dramaturgët e mirënjohur të botës, për nga
pozicionimi i personazheve, për nga mënyra spontane dhe njëkohësisht e menduar e
ngjarjeve në vijimësi, për nga fjalori i përdorur në formulësimet pritëse e përcjellëse, uruese
e vijuese që i hapin rrugë organizimit të ceremonialit, që nga fejesa e deri në ditët e pas
dasmës, mbi të gjitha për sa i përket mendimit që përcjellin kodifikimet fjalësore, gjestore e
konceptuale.
Normalisht u ndalëm pikerisht te dhenia e fjalës , pasi përkon me ritin fillestar të
ceremonialit martesor, të hasur ngado në kulturat shqiptare. I njohur fakti se me këtë
skenar fillon aventura e një çifti, pra fillon dhe organizohet fejesa, fillimi i ritualit martesor.
Duke lexuar dhe studiuar për dhenien e fjales, fejesën apo martesën veme re shumë të
përbashkëta ndër krahina të ndryshme shqiptare . Arsye themelore që na udhëzoi për këtë
shkrim, është padyshim rëndësia që ka ceremonia që bashkon dy familje, marrëdhënia me
shkuesin, dhënia e fjalës, respektimi i etapave të kësaj ceremonie deri në shpalljen e
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fejesës.Të gjitha këto etapa përfaqësojne në vetvehte disa mizansena të mirëpërcaktuara
që na frymëzuan për t’ua risjellë.
Dhënia e fjalës për një krushqi nënkupton angazhimin që merr familja për të lidhur jo vetëm
një çift, në mënyrë të pashqitëshme por përvec protagonisteve nuse-dhendër, lidhen dy fise
me njeri -tjetrin përgjithmonë. Për besimtarët mysliman që përbënin shumicën e popullsisë
ashtu sikurse edhe për pakicën e krishterë i përmbaheshin të njëjtit parim Vetëm arsye
madhore dhe shumë specifike mund të çonin në prishje të një martese apo të kthenin”
fjalën e dhënë “ të një familje për krushqi. Objekt studimi gjithashtu janë dhe mënyra apo
kriteret që e benin një cift apo një familje të përshtashme për të lidhur krushqi apo për të ”
dhënë fjalën” Pra çfarë e bënte më të përshtatëshme një vashë për të qenë nuse nga
bashkemoshatarët e saja. Nusja apo dhëndëri i ardhshëm duhet të vinte nga një familje e
mirë, me një status të barabartë ose më të lartë social , duhet të kishte përkatësi fetare të
njëjtë etj. Duke mos lenë menjane dhe anën fizike të përzgjedhjes, jo rrallë herë nusja apo
dhëndëri i ardhshëm shikoheshin me shumë për kapacitetin fizik se sa për pamjen e tyre.
Sidomos në zonat e jugut, një nuse e shendetëshme nuk do të thoshte vetëm pasardhës te
shendetshem por do të ishte një krah punë me shumë në punët e shtëpise dhe ndonjëherë
edhe bujqësisë.
Ja vlen të përmëndet që lidhjet martesore kanë një rëndësi sociale, psikologjike dhe
historike, nganjëherë edhe politike, pasi një lidhje martesore shpesh herë ka shërbyer si
vulosje për armëpushime apo deri edhe falje gjakrash. Nuk kemi si objekt studim të gjithë
ceremonialin e fejesës apo martesës por do të ndalemi te faktet më interesante të saj ,
momentet ku protagonistët i përmbahen një skenari të mirekontrolluar, të njohur dhe
përcaktuar mirë nga të dy palët .
5. Fejesa
’’Fejesa ka të bëjë me momentin e dhënies së fjalës për lidhjen e krushqisë,me shenjin e
fejesës… dhe dhuratat e bëra me këtë rast.’’751
Një fakt tjetër shumë I rëndësishëm për tu marë në konsideratë është se një përqindje e
konsiderueshme e popullsisë shqiptare, përbëhej nga 70% popullsisë fshatare sipas të
dhënave në përfundim të luftës II Botërore752.Vetëm se 30% e saj jetonte nëpër qytete. E
përmëndim këtë fakt për të nënvizuar ndryshimet e që janë lehtë të dallueshme ndërmjet
këtyre komuniteteve.Të përbashkëtat që kanë sipas krahinave kanë të bëjnë me shumë me
konceptin, pra kanë të bëjnë me shumë me rëndësinë sociale të martesës si rit, si dhe
rëndësinëe e hapit të ndërmarrë. Pra elementet e përbashkët kanë të bëjnë me faktin që të
rinjtë, protagonistët e ceremonisë nuk pyeteshin, fjala e të zotit të shteëpisë ishte një dhe e
pakthyeshme. Me një vendim të marrë nga i zoti i shtëpise vendoseshin fatet e dy rinjve dhe
si rrjedhojë e dy familjeve.Të dy te rinjtë nuk kishin të drejtë të kundërshtonin apo të
kthenin fjalën e dhënë pasi pasojat do të ishin tejet të rënda.
Për nga rëndësia që i kushtohej martesës, ka qenë e mirëpërcaktuar edhe ndër kanunet e
njohura si në atë të Lekë Dukagjinit, në Kanunin e Sulit, në atë të Bendës, në Kanunin e
Skënderbeut, të Dibrës, të cilët kanë funksionuar si ligje të respektuar për shekuj me radhë.
Në mungesë të ligjit shtetëror, deri në kohë të vona, këto ligje të kaluara gjejnë hapësirë
ende dhe dallojmë ndonjë referim ndaj tyre.
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Në Kanunin e Maleve të Dibrës thuhet: “Martesa asht institucion i randësishëm i
Kanunit. Kanuni nuk pranon bashkëjetesë të nji mashkulli me nji femën, pa u lidhë në
martesë. Martesa ka hallkat e veta zakonore që duhen respektue. Ato e bajnë martesën të
vlefshme ene pse ajo nuk bahet mbi bazën e ndonji akti ligjor.”753
Fjala e dhënë e të zotit të shtëpisë jo vetëm që ishte e ligj për familjarët e tij por ishte aq e
besueshme dhe e pakthyeshme sa nuk kishte nevoje për të qenë e shkruar. Në kulturat e
fqinjëve tanë ketë fakt e gjemë më shumë në ritet fetare të kohës. Ceremonitë e kryera në
kishë zyrtarizonin martesën midis një çifti dhe në istitucionet fetare kryheshin ritet e
dasmës. Për fqinjët tanë ortodoks apo katolik një martesë e pa celebruar në kishë nuk ishte
e tillë pasi nuk kishte marrë aprovimin e kishës, ligjit dhe si rrjedhojë e të shoqërisë .
Ndërsa në Kanunin e Lekë Dukagjinit në fejesë, shikohet: ”... që të fejuarit, mos të jenë në
gja e gjini, të mos jenë të një fisi; të mos jet vajza mesë e fisit të djalit; të mos jet grue e
leshume’ të mos kenë kumbari, të mos jenë vllaznue me gjak të pimë.”754
Shumë herë për shkak të konsiderimit vëllazëri nuk martoheshin as brenda një fshati,
nganjëherë as brenda një krahine. Shkak për këtë ishte ruajtja e linjës së gjakut dhe
miqësisë së mirë. Këto zakone ndihmonin gjithashtu në shtrirjen e miqësisë me krahina të
tjera. Zona të jugut kryesht për të ruajtur linjën e gjakut i jepnin fjalën fshatrave të largëta.
Megjithatë po brenda zonave të jugut vërehet se veprohej në mënyra të ndryshme. psh.
Sipas traditës së Himarës, krushqitë kryesisht bëheshin më shumë brenda fshatit dhe rrallë
herë brenda krahinës. Kjo nuk cënonte pastërtinë e gjakut dhe të racës. Por kërkohej me
patjetër të mos lidhej asnjë martesë nën brezin e shtatë.755
Shkuesia
-paraqitej akti i ndërmjetësimit të martesës që kryesisht niset nga një person që quhej
shkes, shkues, mësit, lajmës, krushqar, ndërmjetës, i cili kryente funksionin e ndërmjetësit ,
ose në shumë raste dhe të prezantuesit të familjes së tjetrit.756 Familja interesohej që të
gjente një person të njohur nga të dyja palët si ndërmjetës, i cili mund të ishte dhe në fis i
njërës prej palëve, por duhet të ishte i mënçur e i fjalës dhe që i njihte mirë zakonet. Pra për
t’iu besuar ky rol personazhi duhej të ishte njeri i zoti, i ndershëm, i dëgjuar dhe i pjekur.757
Shkuesi, zakonisht njihte mire të gjitha familjet, por gjithesesi siguronte mjaftueshëm
informacionin për të dy familjet, e vajzës dhe djalit. Më pas propozonte për një vajzë të pa
zanun në filan oxhak, fshat a shtëpi. Në fqinjët tanë ashtu sikurse edhe në zonat me
përqëndrim fetar ortodoks apo katolike rolin e shkuesit e bënte prifti. Ai ishte ndërmjetsuesi
kryesor që plotësonte këto kritere dhe që normalisht kishte informacionin më të plotë përsa
i përket familjeve të fshatit të tij. Shkuesi duhet të kishte shumë kujdes që të bënte
përzgjedhjen e duhur që kryesisht kriter kryesor kishte respektimin e klasës shoqërore dhe
jo rallë herë asaj fetare kujt i përkisnin familjet.Te rinjtë nuk pyeteshin, normalisht askush
nuk mund të mendonte se vajza apo djali do të mund të refuzohej nga paraqitja e tij dhe në
raste kur dhendri apo nusja kishin difekte të dukshme fizike shkuesi mund të siguronte një
marrëveshje të mirë me familje të një rangu më të ulët, të cilët nuk mund të refuzonin për
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Xhaferr Martini, Kanuni i Maleve të Dibrës. fq 259, neni 1211.
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shkak të varfërisë. Bukur shprehej kjo në Myzeqenë e Vogël, kur njerëzit e shtëpisë i
drejtoheshin shkuesit.
«Ka lëng ? Ka qull ? Ka zile e këmborë ?».7
Shprehje që tregon shqetësimin më të madh të prindërve, ishte që vajza të martohej në një
familje, ku të mos mungonte, të paktën, buka. Dhe për të siguruar këtë mund të bënin
përjashtime përsa i përket pamjes se jashtme të dhendërit apo edhe moshës së tij.
6. Çmimi i nuses.
Detyra e shkuesit ishte e vështirë dhe e lodhëshme. Ai shkonte disa herë në shtëpinë e
vajzës apo te djalit deri sa të bindte prindërit e tyre për të mos kundërshtuar kërkesën e
fejesës. Ai kishte për synim të nxirrte në pah vetitë më të mira të familjeve përkatëse, për
këtë synim atij i takonte dhe një shpërblim nga familjet e interesuara për këtë. Në
përgjithësi, kjo jepej më shumë nga ana e shtëpisë së djalit, që në të shumtën e rasteve
ishin «një palë opinga» ose «një palë këpucë»,
Për shkak të shpërblimeve që me kalimin e kohës u bënë me vlera të konsiderueshme, disa
nga shkuesit të nisur nga interesa personale, shpeshherë lidhnin martesa të
papërshtatshme, me diferenca të theksuara moshe, me njerëz me të meta fizike deri dhe
mendore.
Në të shumtën e rasteve fjala nuk jepej menjëherë, ajo mendohej mirë nga i pari i shtepise
dhe familjaret e tjerë meshkuj por kur vendosej të jepej fjala nga ana e vajzës, funksiononte
një mizansenë e caktuar, e kuptueshme nga palët. Zakonisht ndezja e cigares, ndezja e
zjarrit ishte dhënia e fjalës. Ndoshta kjo ka lidhje me simbolikat që përmbledh zjarri i ndezur
mirë. I zoti i shtëpisë i ndizte cigaren apo çibukun mikut, pastaj ngriheshin në këmbë të dy
prindët dhe përqafoheshin. Me vonë të dy caktonin datën e fejesës, pajën dhe detaje të
tjera të dasmës bashkë me familjaret. Pra secili kishte rolin e tij në këtë skenë, sa të
rëndësishme, aq edhe prekëse.
Gjithashtu po në këtë tavolinë caktohej afati për «çmimin e nuses». I pari i shtëpisë apo
shkuesi dorëzonte pjesën e parë të «çmimit», domethënë paret e unazës, që përbënin dhe
kaparin. Me kursin e sotëm kjo shumë nuk i kalonte 500 lekë. Në Malësi të Gjakovës, para
se të pihej kafja, shkuesi merrej vesh për punën e «mesitit», shpërblimit që pala e djalit
duhej t'ia jepte anës së vajzës. Në zonën e Kurbinit ditën e zënies së vajzës i ati i djalit
dërgonte në shtëpinë e vajzës shenjën, që përbëhej nga një unazë, një shami mëndafshi dhe
një peshtaf, brenda të cilit vendoseshin sendet e tualetit. Veç këtyre, babai i dhëndërit
dërgonte edhe një shumë parash që sigurisht varej nga gjendja ekonomike e shtëpisë së
djalit.Të ardhurat e të dhënave shpesh mbaheshin nga familja por kishte raste që
përdoreshin dhe për përgatitjen e pajës. Ky fakt ka qenë më i pranishëm në këto krahina , në
ato të jugut si dhe qytetet. Aktualisht vjen duke u zbehur.
Pas dhënies së fjalës për fejesë dhe shpalljes së saj, kodi e kërkonte të caktohej „Dita e
Shejit“, kur shkëmbeheshin dhuratat. Për këtë aspekt të këtij riti është shkruar dhe përsëri
nuk është në vëmendjen tonë të hollësishme të nënvizojmë se cilat janë dhuratat sipas
krahinave. Sipas disa etnografëve, Sheji-, nënvizohet, lihet pas darke, pas kërkesës së
shkuesit ose të babait të djalit, i cili thotë: “Or lum miku, sikur i kemi pasur fjalët, ne jemi
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gati me lëshue shejin, por na bini një tabake kafeje”758. Ai thekson se sipas të moshuarëve
të fshatit Lufaj, sheji lihej në mëngjes, pasi shejit i lenë në darkë, nuk është gjë e mirë.
7. Urimet që shoqërojnë ritin e krushqisë.
Me këtë përshkrim kemi hasur në disa formulime karakteristike për këtë etapë të lidhjes
martesore. Këto formula kanë jo vetëm vlerën e tyre kuptimore por ishin edhe kode
rregulluese të raportit të ri. Përdorimi i tyre bënte mardhënien më të besueshme dhe me të
rregullt. Gjithashtu e bën shtjellimin e ngjarjeve të fitojë karakteristikat e një mizansene të
ngjashme me ato teatrore, ku teksti dhe veprimi janë të përcaktuara nga shkruesi dhe
regjisori. Dihet tashmë se shkuesi , për të kërkuar vajzë shkonte te shtëpia e saj si mysafir,
pritej me kafe dhe muhabet.
Sipas një rasti të përshkruar në literaturë:
“Kur shkon shkesi për herën e parë në shpin e gocës, për me e kërku, duhet doemos me
shpuzit jermin, ndryshe nuk zen ven fjala.”759
Veprim që nënkupton që personi i ardhur në shtëpinë e tyre ishte shkuesi. Menjëherë
fillonte direkt biseda për arsyen e ardhjes së tij. Shkuesi i dërgonte të zotit të shtëpisë të
falat e prindërve të djalit në këtë mënyrë: “Keni të fala prej filanit (duke përmendur emrin e
babait të djalit, apo dajës së djalit), i cili dëshiron të bëhet mik me ju, të marrë gocën për
çunin e vet”.
Nga familja e vajzës, i pari i shtëpisë, e falenderonte për ardhjen dhe respektin e
treguar dhe kerkesen e miqësise. Përgjigja zakonisht kërkonte të pleqërohej dhe për të
marrë kohë babai i thoshte shkuesit: “Ta pleqnojmë! Do të japim xhevap”, ose kur nuk i
pelqente oferta e marre, për të mos e ofenduar familjen tjetër, ai përgjigjej: “Nuk do ta fejoj
tani gocën”, ose ”E kam në fjalë në një vend tjetër”760.
Vetëm në raste kur babai i vajzës ishte dakort atëherë bashkë me shkuesin dhe
babain e djalit, pinin nga një gotë sherbet e thoshin: “Për hajër na qoftë”.761
Si për urimet e shkuesit, ashtu sikurse dhe për çdo rit tjetër janë të përcaktuara mirë
formulësimet e urimet, përdorimet e të cilave janë ende edhe sot e kësaj dite të gjalla në
shumë dasma të krahinave që folëm.
Prej një periudhë të gjatë, prej dekadave pas çlirimit të vendit e në demokraci, shumë prej
këtyre riteve të prapambetura për kohën janë ç’rrënjosur nga kultura e këtyre
krahinave,filluan humbën dhe urimet të cilat i shoqëronin. Flasim për periudhën kur dasmat
dhe fejesat arrijnë në format e tyre më të plota, forma të cilat janë edhe në ditët tona.
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Përgatitja e vetëvrasjes
(para-suicidi)
Dr. Sofokli Duka
Akademia e Sigurisë
Përgjegjës i Departamentit të Hetimit të Krimit. Tiranë

Dr. Stavri Sinjari
Akademia e Sigurisë
Përgjegjës i Departamentit të Përgjithshëm
e-mail: sinjari.s@gmail.com
Abstrakt
Për një hetim sa më të plotë dhe profesional të veprës së vetëvrasjes, është e domosdoshme njohja
në detaje e evuolimit të saj dhe sidomos fazën e përgatitjes. Edhe fazat e lindjes dhe shfaqjes së
mendimit për vetëvrasje kanë rëndësinë e tyre, por ajo e përgatitjes ka më tepër elementë,
karakterizohet jo vetëm nga shprehje verbale, por edhe veprime aktive.
Në mekanizmin e realizimit të vetëvrasjes përfshihen një sërë elementësh, por më kryesorët që
trajtohen edhe në këtë punim, janë. përcaktimi i metodës së vetëvrasjes, studimi dhe përcaktimi i
vendit dhe kohës së vetëvrasjes, sigurimi i mjeteve të vetëvrasjes, sigurimi i bashkëpunëtorëve të
mundshëm, si dhe krijimi i kushteve të tjera.
Mund të ndodhë që faza e pergatitjes të jetë e panevojshme, sidomos në rastet e një tronditje të
fortë psikike, ku vetvrasja është e atëçastshme, kur nga lindja e mendimit dhe deri në realizimin e tij,
kalon një kohë shumë e shkurtër, ose kjo periudhë përbëhet nga një kohë e vetme.
Njohja e elementëve të përgatitjes për vetëvrasje, e ndihmojnë hetuesin dhe oficerin e Policisë
Gjyqësore, që të dallojë vetëvrasjen nga format e tjera të dyshimta që mund të paraqitet një vdekje,
të dallojë vetëvrasjen nga paravetëvrasja, vetëdëmtimi, vrasja, vdekja natyrale, vdekja aksidentale,
vetëvrasja nga pakujdesia; bashkëpunimin në vetëvrasje, shtytja në vetëvrasje, shkaktimi i
vetëvrasjes, vetëvrasja si pasojë e një veprimtarie kriminale, si dhe shenjat kryesore që duhet të
gjenden tek viktima dhe vendi i ngjarjes, sipas mënyrave të realizimit të vetëvrasjes.
Këto dije rrisin mundësitë për një hetimi proaktiv dhe karakterin zbulues të tij.
Fjalët kyçe: vetëvrasje; kushte të vetëvrasjes, tentativa; metoda e vetëvrasjes; vendi e koha; mjete
të vetëvrasjes; bashkëpunëtorët e mundshëm; simulimi i vrasjes si vetëvrasje;

1. Hyrje.
Studimet në Evropë tregojnë se, midis personave që kanë bërë të paktën një
tentative vetëvrasjeje, 57,6 për qind e kanë pasur këtë mendim prej kohësh dhe se rreth
20 për qind e të rinjve dhe dy herë me shumë e të rriturve që kanë patur një ide të ngulitur
vetëvrasjeje, kanë bërë një projekt apo planifikim preçiz për t’u vetëvrarë. Planifikimi dhe
realizimi i vetëvrasjes kryhet gjatë fazës së përgatitjes.762
Përgatitja për vetëvrasje është një nga fazat më të rëndësishme të kryerjes së aktit të
vetëvrasjes, që fillon pas marrjes së vendimit për ta kryer atë. Përgatitja për vetëvrasje
presupozon planifikimin dhe realizimin e tërësisë së masave, mjeteve dhe kushteve që
viktima i konsideron të domosdoshme për ekzekutimin final të aktit dhe ardhjen e pasojës.
762

https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide

761

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Veprimet që kryhen gjatë kësaj faze, kanë natyra nga më të ndryshmet, pasi lidhen me
cilësitë individuale të personit, si dhe të kushteve që synohet të sigurohen. Kjo fazë
përbëhet nga dy momente: planifikimi i masave dhe realizimi i tyre. Këto momente, mund
të jenë të veçanta ose të alternuara dhe gërshetuara në mënyrë dinamike me njëri - tjetrin.
Elementet me kryesore të kësaj faze janë: përcaktimi i metodës, kohës, vendit, mjetit dhe
mënyrës së ekzekutimit të vetëvrasjes; sigurimi i mjeteve dhe kushteve të nevojshme,
bashkëpunëtorëve të mundshëm, si dhe mënjanimi i pengesave. Këto elemente, janë në
unitet dhe të lidhur organikisht me njëri - tjetrin. Natyra e njërit, ndikon njëkohësisht edhe
në natyrën e elementeve të tjerë dhe anasjelltas. Njohja e realizimit të këtyre elementeve ka
rëndësi të madhe teorike dhe praktike, pasi, duke ditur larminë e madhe të formave dhe
metodave që përdoren gjatë këtij procesi, jemi në gjendje të zbulojmë gjurmët që ato
pasqyrojnë dhe të parandalojmë me efektivitet aktin e vetëvrasjes.
Përgatitjen për vetëvrasje, nuk e trajtojmë për t’iu ardhur në ndihmë personave me
këtë tendencë, që ta kenë sa më të lehtë realizimin e saj, por si një moment të rëndësishëm
të parandalimit të këtij akti. Gjatë kësaj faze, personi që përgatitet për t’u vetëvrarë lë
shenja dhe gjurmë të dukshme dhe të kapshme në mjedisin përreth. Gjurmët që
pasqyrohen në botën e jashtme gjatë fazës së përgatitjes së vetëvrasjes, janë shumë më të
ndjeshme se ato gjatë shfaqjes së mendimit. Duke njohur natyrën e veprimeve përgatitore
dhe shenjat e gjurmët që ato lënë, të afërmit e subjektit janë në gjendje t’i fiksojnë dhe
zbulojnë ato dhe, sa më shpejt që të realizohet kjo mundësi, aq më tepër ndikohet në
parandalimin e vetëvrasjes.
Faza përgatitore është e pranishme në mbi 98 për qind të tentativave për vetëvrasje. Janë të
rralla rastet kur kjo fazë mungon. Dukuri të tilla ndodhin në kushtet e tronditjes së thellë
psikike, apo në rrethana të vështira dhe të jashtëzakonshme, kur ekzekutimi i aktit kryhet
menjëherë pas marrjes së vendimit me metodën dhe mjetin më të mundshëm të afërm të
viktimës. Konkretisht, gjatë aksioneve policore për arrestimin e personave me precedentë
kriminalë, dy prej tyre, për t’i shpëtuar kësaj mase, ndërmorën vetëvrasjen. Si metoda dhe
mjete të tilla të atëçastshme, përdoren: hedhjet nga ballkoni apo lartësitë e tjera, shpimi
apo prerja e organeve jetike me thikën e bukës apo ndonjë bisturi, vetëvrasja me armën e
zjarrit që ndodhet në brez apo shumë pranë viktimës etj. Kur ka prani të personave të tjerë,
këto raste në përgjithësi parandalohen.
Aspekte të rëndësishme të përgatitjes për vetëvrasje janë kohëzgjatja dhe dinamika e
veprimeve. Kohëzgjatja është relative dhe varet nga qendrueshmëria e tendencës së
vetëvrasjes, serioziteti i vendimit, mundësitë, njohuritë dhe aftësitë e personit për
planifikimin e vetëvrasjes dhe realizimin e tij. Praktika ka treguar se zakonisht përgatitja për
vetëvrasje ka variuar nga 24 orë deri në 3 - 4 ditë. Koha mund të zgjatet ose shkurtohet në
bazë të rrethanave penguese apo lehtësuese. Pak a shumë e të njëjtës natyrë paraqitet
edhe dinamika e veprimeve. Ato mund të jenë të vrullshme, të shpejta ose të ngadalta.
Heqja dorë përfundimisht apo përkohësisht nga vendimi për t’u vetëvrarë, shoqërohet me
ndërprerjen e përgatitjeve. Mjetet e siguruara mund të asgjësohen, ose të ruhen kur kanë
vlerë materiale, apo kur mendohet se do të përdoren në një kohë tjetër.
2. Përcaktimi i metodës së vetëvrasjes
Nga studimi i praktikave të vetëvrasjes në botë, rezulton se metodat më kryesore të
vetëvrasjes janë: helmimi, vrasja, varja, mbytja, asfiksia, overdoza, hedhja nga lartësitë,
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shpimi, prerja e organeve jetike, djegia, karbonizimi me korent, goditja e organeve jetike
me mjete të forta, refuzimi i medikamenteve dhe ushqimit (grevat e urisë), përplasjet apo
hedhjet automobilistike, ajrore dhe detare, hedhja përpara ose poshtë mjeteve lëvizëse,
gëlltitja e mjeteve shpuese, shpërthimi me mjete eksplozive ose me presion, injeksionet
vdekjeprurëse, afrimi pranë kafshëve të egra mishngrënëse etj. Duke përjashtuar metodat
moderne, të tjerat janë përdorur që nga lashtësia dhe deri në ditët e sotme. Përsosmëria
teknologjike ka ndikuar edhe në pasurimin e metodave të vetëvrasjes, por në përgjithësi
preferohen metodat e thjeshta dhe tradicionale. Në Perëndim, në kuadrin e humorit por
edhe të parandalimit, është rekomanduar një aparat modern vetëvrasës, duke aluduar që
njerëzit të mos lodhen të shpikin metoda dhe të sigurojnë mjete vetvrarsëse. Ndërsa në ato
shtete ku është lejuar euthanasia, janë propozuar mekanizma për të lehtësuar vdekjen.
Përzgjedhja e metodës ndërvaret nga njohuritë e personit, mundësitë për të siguruar mjetet
që përkojnë me metodën, aftësitë për t’i përdorur ato, si dhe guximi për të duruar dhimbjet
dhe pasojat. Zakonisht, pjesëtarët e grupeve sociale, grupeve të profesionit, grupmoshave,
apo seksit të njëjtë, përdorin metoda të përafërta. Metoda më e përhapur për ushtarakët,
është zakonisht vetëvrasja me armët e shërbimit, për njerëzit e artit mbytja dhe helmimi,
kryesisht me overdoza, për të moshuarit: helmimi me medikamente mjekësore, hedhja nga
ballkonet dhe grevat e urisë, për kamikazët, shpërthimi me eksploziv apo përplasja e avionit
në një objekt - shënjestër etj. Siç do ta shohim edhe në kapitullin e analizës së vetëvrasjeve
gjatë periudhës 2000-2005, në Shqipëri, në përgjithësi, janë përdorur metodat tradicionale.
3. Studimi dhe përcaktimi i vendit të vetëvrasjes.
Është një nga elementet më kryesore të përgatitjes. Personi që synon të vetëvritet, gjatë
kësaj faze e ka të domosdoshme të studiojë dhe përcaktojë vendin ku do ta realizojë atë. Me
nocionin “vend i vetëvrasjes”, kuptohet ai vend në një mjedis të paracaktuar, ku do të kryhet akti i
vetëvrasjes. Ndërsa, në një kuptim më të përgjithshëm, me të kemi parasysh një hapësirë më të
madhe, që presupozon një zonë, një mjedis të kufizuar, banesën apo dhomën. Në rastet e përgatitjes
së plotë dhe një mendimi të konsoliduar, këto vende janë përcaktuar konkretisht.
Vendi i kryerjes së vetëvrasjes përkon me metodën e përzgjedhur dhe zgjidhet ne ato
mjedise ku metoda është e efektshme. Një person që ka përcaktuar metodën e mbytjes në lumë,
përzgjedh një vend me thellësi dhe jashtë prezencës së njerëzve të tjerë, ndërsa metoda e varjes
kërkon një vend ku të ketë mundësi të lidhet dhe të qëndrojë litari apo kordoni.
Vendi i vetëvrasjes, lidhet ngushtë edhe me elemente të tjerë të përgatitjes. Varësi më të
madhe ai ka me mjetet dhe kohen e vetëvrasjes. Varësia e vendit me mjetet, presupozon
përcaktimin e atij vendi, që krijon mundësi e kushte optimale për përdorimin, funksionimin dhe
ruajtjen e fshehtësisë. Akti i vetëvrasjes ka natyrën e një veprimtarie të fshehtë, pasi ai, në
përgjithësi, përgatitet dhe realizohet në mënyrë të fshehtë. Megjithatë, varësia e vendit nga mjetet
është relative, pasi në praktikë ndodh që vetëvrasja të realizohet edhe pa mjete. Logjikisht, në fillim
përcaktohet vendi i vetëvrasjes dhe pastaj mjetet, megjithëse nuk mund të ketë receta, pasi ato janë
çështje subjektive. Vendi është i ndërvarur edhe nga koha e përcaktuar e vetëvrasjes, kur ajo është
vendosur më parë dhe anasjelltas. Por praktika ka treguar shumë raste kur evolucioni i tendencës së
vetëvrasjes ka qenë shumë i shpejtë, gjë që ka sjellë edhe ndryshimin e këtyre elementeve.
Gjatë studimit të vendit të kryerjes së vetëvrasjes, personi me këtë tendencë kryen një sërë
veprimesh aktive. Ndër më tipiket, janë: shkuarja haptazi, fshehtas apo me pretekste të justifikuara,
herë pas here, tek vendi i përcaktuar, qendrimi në gjendje fiksimi dhe meditimi për një kohë të gjatë,
studimi nëse ai i plotëson parametrat e parashikuara, gjë që mund të shoqërohet edhe më prova të
përafërta, interesimi nëse në kohën dhe vendin e përcaktuar do të ketë njerëz të pranishëm,
përpjekjet për t’u ambientuar me këtë vend etj. Kur veprime të tilla nuk përkojnë me sjelljet normale
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të personit me prirje për vetëvrasje, ato duhet të vlerësohen si veprime përgatitore për zgjedhjen e
vendit të vetëvrasjes.
Ndodh që subjektet e vetëvrasjes të studiojnë e përcaktojnë më shumë se një vend për
ekzekutimin e aktit, me pikësynim që të shfrytëzojnë atë që do t’iu rezultojë më i përshtatshëm në
kohën e kryerjes së veprës. Nocioni vend, nuk ka kuptim statik, pasi ai mund të ndryshohet për
arsye objektive e subjektive, sidomos kur lindin rrethana të reja. Në rastet e vetëvrasjeve të
atëçastshme, ai nuk është element i përgatitjes.
Viktimat e vetëvrasjeve në Shqipëri gjatë viteve 2000-2005, vendet e vetëvrasjes i kanë zgjedhur
kryesisht në këto mjedise:
a. Banesa: Dhomat vetjake, krevat, sallonin e ndenjes, tualet, ballkon, dritare, oborr, haurin e
bagëtive, kopësht etj.
b. Vendi i punës: Zyrë, tualet, vendi i shërbimit.
c. Natyrë: Në tokën private, korije, lumenj, liqene, tunele, bunkerë, përrenj, shkëmbinj, në
afërsi të vendbanimit, apo në një lidhje të mëparshme.
d. Publike: Në sheshe qendrore, bar - kafe, godina në ndërtim apo të braktisura, përmendore.
e. Banesat e të afërmve: Në ato të prindërve, fëmijëve, xhaxhait, dajës, gjyshërve.
f. Varreza publike: Mbi varrin e fëmijës, bashkëshortit/bashkëshortes, të dashurit.
g. Hotel, konvikt, shtëpi pritjeje etj.763
Është vështirë të nxjerrësh ndonjë veçori të qenësishme nga aspekti i përzgjedhjes së vendit të
vetëvrasjes. Megjithatë, disa prej tyre mund të jenë:
a. Vendi më i sigurt dhe më i përshtatshëm për kryerjen e vetëvrasjes, është konsideruar
banesa.
b. Viktimat që kanë llogaritur pasojat që sjell vetëvrasja në banesë, e kane realizuar atë jashtë
dhe larg tyre. Në të njëjtën mënyrë kanë vepruar edhe personat me konflikte familjare.
c. Të miturit, adoleshentët, përgjithësisht të rinjtë, të vetmuarit dhe të moshuarit e
pafuqishëm fizikisht, kanë përzgjedhur mjedise që iu përkasin banesave të tyre.
d. Të divorcuarit dhe individët me sjellje antisociale, më shpesh janë vetëvrarë në vende
publike.
e. Ushtarët janë vetëvrarë në të gjitha rastet në vendroje.

4. Studimi i kohës së vetëvrasjes
Është një element tjetër i rëndësishëm dhe i qenësishëm i fazës së përgatitjes për vetëvrasje,
veçse lë më pak gjurmë në botën e jashtme, pasi realizohet kryesisht nëpërmjet proceseve psikike.
Koha dhe vendi janë dy elemente të ndërvarur nga njëri - tjetri, si dhe nga elementet e tjerë të këtij
akti. Për këto arsye, si kohë e vetëvrasjes përcaktohet ajo e cila iu përshtatet të gjithë elementeve të
veprës së vetëvrasjes. Si e tillë, përcaktohet ajo kohë që, sipas mendimit të subjektit, garanton
kryerjen e vetëvrasjes në kushte sa më normale, sigurimin e mjeteve dhe funksionimin e tyre,
mospraninë e personave të tjerë, plotësimin e kushteve të tjera, ruajtjen e fshehtësisë së veprimeve
etj.
Ndërvarja e kohës së vetëvrasjes nga mjetet, përkon me kohën e sigurimit të këtyre mjeteve,
të ruajtjes së fshehtësisë apo justifikimit, si dhe funksionimin normal të tyre. Zgjedhja e kohës së
vetëvrasjes në funksion të ruajtjes së fshehtësisë së veprimeve, ka të bëjë me gjetjen e asaj kohe të
përshtatshme që të mos krijojë dyshime për veprimet që do të kryhen. Në këtë aspekt, gjendet koha
që të mos ndihet mungesa në familje apo në veprimtaritë e zakonshme ditore të saj, në vendin e
punës, apo në shoqëri, kur personi që ka vendosur të vetëvritet mund të gjejë pretekste të
justifikuara, apo të veprojë në fshehtësi të plotë.
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Tek përcaktimi i kohës së vetëvrasjes, përfshihet koha e përafërt dhe koha konkrete, e saktë,
e kryerjes së aktit. Koha e përafërt, presupozon ditët ose ditën, ndërsa koha konkrete nënkupton
momentin e saktë të ekzekutimit të aktit. Për sa i përket kohës së përafërt, viktimat e vetëvrasjes,
ditët e fundjavave, të festave dhe të ceremonive familjare, i kanë konsideruar si ditë që nuk
sigurojnë kushtet e përshtatshme për kryerjen e vetëvrasjes. Një dukuri e tillë, mund të jetë
rrjedhojë e proceseve psikike në përzgjedhjen e kohës, për të mos prishur gëzimet familjare, por
edhe pasojë e pengesave që mund të krijohen nga prania e të afërmve. Por, në disa shtete
evropiane, ku ka traditë fetare, festat e Krishtlindjeve dhe Pashkëve shpesh here shoqërohen me
vetëvrasje, sidomos nga radhët e të rinjve, të cilat konsiderohen si vetëvrasje protestuese. Aspekti
më i rëndësishëm i përcaktimit të kohës konkrete, qendron në domosdoshmërinë e zgjedhjes së asaj
kohe kur në vendin e përcaktuar, sidomos kur ajo është banesë, të mos ketë pjesëtarë të familjes
apo të afërm të tjerë, të cilët konsiderohen si pengesë për realizimin e aktit dhe ardhjes së pasojës.
Për këtë qëllim, përcaktohen ato momente kur viktima të jetë vetëm dhe të afërmit të jenë në
punë, në veprimtari të tjera, brenda ose jashtë banesës, në gjumë etj.
Në Shqipëri, stina që shënon numrin më të madh të vetëvrasjeve evidentohet ajo e
pranverës dhe verës, ndërsa kulmi i tyre shënohet në muajin korrik. Shkaqet kryesore që ndikojnë në
këtë tregues, mund të jenë: intensiteti i lartë i veprimtarisë jetësore në këtë stinë, përkushtimi në
punët e stinës dhe lënia pas dore e personave me prirje për vetëvrasje, kriza hormonale e pranverës.
Simptomat e sindromës së pranverës (në Shqipëri ka edhe vite kur pranvera vjen kur i do qejfi!...),
janë këto: shqetësime psikike, dhimbje të forta koke, marrje mendsh, veprimtari e zhvilluar seksuale
dhe agresivitet tepër i lartë, të cilat konsiderohen si elemente të depresionit. Teoria statistikore, në
shumë vende të botës, vërteton shtimin e ndjeshëm të vetëvrasjeve në stinën e pranverës dhe
verës, ndërkohë që shkenca ende nuk e ka vërtetuar një gjë të tillë.
Dr. Michel Guaquelin764, psikolog francez, pas hetimesh të gjata dhe të vështira, që bënin
fjalë për vetëvrasjet e regjistruara nëpër shtete të ndryshme, deklaroi: "Në të gjitha shtetet e
hemisferës veriore, është përiudha e pranverës ajo kur vetëvrasjet ndodhin më shumë, ndërsa në
fillim të dimrit numri i vetëvrasjeve ulet në minimum." Ai konstatoi se në Francë ishin verifikuar
mesatarisht, gjatë viteve të vëzhguara prej tij, rreth 700 vetëvrasje në muajin maj dhe i njëjti numër
vetëvrasjesh ishte verejtur në muajin gusht, ndërsa në dhjetor ishin regjistruar më pak se 500. Në
vende të tjera, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japoni dhe në të gjitha shtetet e Evropës,
është verejtur i njëjti fenomen. Duke mos mundur ta justifikojë numrin e pazakonshëm të
vetëvrasjeve as edhe me "sindromën pranverore", Guaquelin mjaftohet t'i quajë këto fenomene të
pashpjegueshme. E gjitha kjo, nuk mund të shpjegohet as edhe me futjen në lojë të faktorit dritë apo
temperaturë, pasi e nxehta është shumë më e padurueshme në gusht se në maj dhe, më tej, në
gusht statistikat vërtetojnë se numri i vetëvrasjeve është më i ulët se në maj.
Koha e planifikuar për vetëvrasje nuk ka kuptim statik. Ajo mund të ndryshojë për arsye
objektive ose subjektive, duke u shtyrë ose vonuar. Mund të shtyhet nëse nuk janë realizuar në kohë
mjetet apo kushtet, ose mund të përshpejtohet kur lindin rrethana të reja, të cilat e bëjnë të
domosdoshme kryerjen sa më parë të aktit. Është tipik fakti se adoleshentët dhe të rinjtë, për shkak
të proceseve të vrullshme psikike, nuk i qendrojnë besnikë kohës së parashikuar dhe, në përgjithësi,
synojnë ta realizojnë veprën sa më parë.

5. Sigurimi i mjeteve të vetëvrasjes
Mjetet nuk janë gjithmonë të domosdoshme për të realizuar aktin e vetëvrasjes. Mjaft metoda,
si hedhja nga lartësitë, mbytja, hedhja përpara mjeteve lëvizëse etj., nuk e kanë të nevojshme
praninë e tyre. Metoda të tjera si shpimi, prerja apo goditja e organeve jetike, varja, asfiksia, djegia,
gëlltitja e mjeteve shpuese etj., mund të realizohen me mjete shumë të thjeshta, ndërkohë që disa
metoda mund të realizohen me mosveprim. Megjithatë, mjetet nuk janë një element i
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domosdoshëm i fazës së përgatitjes, ndërsa kur ato parashikohen si të tilla, gjithmonë në varësi të
metodës së zgjedhur, bëhen përpjeke për t’i siguruar. Mjetet e vetëvrasjes kanë rol ndihmës,
realizues dhe ekzekutues. Mjetet ndihmëse shërbejnë për të vënë në funksionim ato realizueset. Në
varësi të metodave, mjetet kryesore të përdorura në vendin tonë, janë:
a. Helmimi: Me fostoksinë (20 për qind të rasteve), herbicide, pesticide, helme bimore,
medikamente mjekësore në sasi të mëdha, gazra të ndryshëm etj. 765
b. Varje: Me kordon (18.6 për qind), litar, kabëll elektrik, tel, çarçaf, rroba të brendshme, të
përshtatura si litarë, në pozicionin natyral të lakut të pemëve, me fije të larëseve të
dyshemeve (në dhomat e izolimit) etj.
c. Vrasje: Me automatik (8.4 për qind), pushkë, pistoletë, armë gjahu, eksploziv etj.
d. Shpim, prerje: Thika të zakonshme, bisturi, brisqe, xhama etj.
e. Karbonizim me korent: Me kabllo, priza dhe çelësa të paizoluara, me mjete nën korent, me
gozhdë që futen nëpër priza etj.
f. Goditje: Me dru, gurë, hekur etj.
g. Gëlltitja e mjeteve të mprehta: Gozhdë të vogla, copra xhamesh, brisqesh etj.
h. Overdozë: Heroinë, kokainë, alkol766 etj.767
Zakonisht, këto mjete përdoren edhe në vendet e tjera të botës. Mjetet e vetëvrasjes, në
kuptimin e gjerë të fjalës, janë mjete të zakonshme dhe kuptimin e mësipërm e marrin nga
destinacioni i përdorimit. Sigurimi i këtyre mjeteve, pavarësisht nga thjeshtësia e veprimeve për
realizimin e tyre, ka rëndësi të veçantë për parandalimin e vetëvrasjes. Gjatë veprimeve që kryhen
nga subjekti, krijohen dyshime dhe lihen gjurmë, të cilat janë të dukshme dhe të kapshme. Si të tilla,
mund të jenë: tensionim gjatë kërkimit të mjetit, shpenzim parash kur ai blihet, blerje të
pajustifikuara, përpjekje për ta sistemuar në një vend të sigurtë, gjetja e mjetit nga familjarët,
qendrim i fshehtë gjatë përgatitjes së tyre, mungesa e sendit që sigurohet në një vend të fshehtë,
çuarja e tij në vendin e vetëvrasjes, veprime për mirëmbajtjen, mirëfunksionimin dhe përdorimin e
mjetit etj.
Mjetet e vetëvrasjes mund të sigurohen duke i:
a. Gjetur nga sendet e përdorimit të përditshëm familjar apo vetjak dhe duke iu ndërruar
destinacionin,
b. Kërkuar nga persona të tjerë,
c. Blerë: armë, substanca helmuese, narkotikë, medikamente,
d. Vjedhur: automjete, armë,
e. Përgatitur vetë. 768
Sigurimi i mjeteve është gjithashtu edhe një tregues i evoluimit të veprës. Sa më të përparuara
të jenë veprimet për sigurimin e tyre, aq më tepër ka evoluar faza e përgatitjes dhe aq më e afërt
është tentativa. Kjo është dukuria e përgjithshme, por jo gjithmonë mund të arrijmë në këtë
përfundim nga shkalla e evoluimit të sigurimit të mjeteve. Siç theksuam, në mjaft raste, ato mund të
mos jenë të domosdoshme, mund të mos planifikohen, ose mund të planifikohen dhe të hiqet dorë
prej tyre. Ato mund të mos jenë të domosdoshme:
Kur metoda e përcaktuar e vetëvrasjes realizohet pa mjete.
Kur, pas shfaqjes së mendimit, evidentohet në mënyrë të menjëhershme tentativa,
ndërsa faza e përgatitjes mungon.
765
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Kur edhe pse, në varësi të metodës, mjetet janë të domosdoshme, ato mund të
zëvendësohen me mjete rrethanore.
Në rastin e fundit, gjatë mbikqyrjes së një personi që ka shprehur tendencën e
vetëvrasjes, mund të krijohet mendimi i gabuar se, meqenëse ai ende nuk ka filluar
përgatitjet, tentativa mund të mos ndodhë. Ai mund ta zëvendësojë mjetin e planifikuar me
mjete rrethanore, ose të përzgjedhë një metodë që nuk kërkon fare mjete.
Procesi i sigurimit të mjeteve të vetëvrasjes nënvizon këto veçori kryesore:
1. Mjaft nga metodat e vetëvrasjes realizohen pa mjete.
2. Mjetet e vetëvrasjes janë të thjeshta në formë, sigurohen me lehtësi dhe përdoren
pa vështirësi.
3. Ekzistenca e armëve në duart e popullatës, lehtëson sigurimin dhe përdorimin e tyre
për vetëvrasje.
4. Mosvendosja e armëve të gjahut, të shërbimit dhe atyre pa leje në vende të sigurta
dhe të çarmatosura, favorizon të miturit, adoleshentët, të rinjtë dhe gratë me prirje
vetvrarsëse, për t’i përdorur ato për kryerjen e aktit. Shpesh herë, prania e tyre
mund të bëhet edhe objekt ngacmimi për vetëvrasje.
5. Mosekzistenca e rregullave të rrepta për shitjen, administrimin dhe përdorimin e
lëndëve helmuese bujqësore, krijon kushte lehtësuese që mjaft prej tyre të përdoren
për të helmuar veten.
6. Lënia e personave me tendencë për vetëvrasje vetëm, pa mbikëqyrje, në praninë e
mjeteve “vetvrarsëse”, i favorizon ata për sigurimin dhe përdorimin e këtyre
mjeteve.
7. Procesi i sigurimit të mjeteve presupozon kryerjen e veprimeve aktive, të cilat lënë
gjurme në botën e jashtme edhe pse mund të kryhen në kushtet e fshehtësisë apo
në mënyrë të kamufluar.
8. Në raste të veçanta, veprimet për sigurimin e këtyre mjeteve shoqërohen edhe me
kryerje të veprimtarisë keqbërëse.
9. Në mjaft raste, është vështirë të dallosh nëse sigurimi i mjeteve të vetëvrasjes i
përket fazës së përgatitjes apo tentativës.

6. Sigurimi i bashkëpunëtorëve të mundshëm
Një nga veçoritë kryesore të vetëvrasjes, është se ajo ideohet, planifikohet, përgatitet dhe
realizohet nga vetë viktima, por praktika shqiptare dhe ajo botërore ka treguar se ajo mund të kryet
edhe në bashkëpunim.
Personat, të cilëve iu ka lindur ideja e vetëvrasjes individualisht dhe janë në gjendje ta
realizojnë atë vetë, nuk kanë arsye të kërkojnë ndihmën e të tjerëve. Bashkëpunimi në vetëvrasje
është i pranishëm apo i domosdoshëm në këto raste:
a. Kur tendenca e vetëvrasjes është e dyfishtë, në grup të vogël apo masive.
b. Kur kjo tendencë iu përket personave të paaftë fizikisht për të vepruar, si, për
shembull, të sëmurëve rëndë, të paralizuarve, apo atyre me mangësi të organeve
trupore (duar, këmbë) etj.
c. Kur personi është i paaftë për të siguruar dhe përdorur mjetet e vetëvrasjes.
Ndihmë zakonisht iu kërkohet personave te besuar. Adoleshentët, të rinjtë dhe të rriturit e
kërkojnë ndihmën tek lidhjet e ngushta shoqërore, me prirje të përafërta për kuptimin e jetës,
ndërkohë që nuk mund t’ua besojnë një gjë të tillë familjarëve dhe të afërmve. Ndërsa të moshuarit,
këtë ndihmë mund t’jua kërkojnë edhe familjarëve.
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Vetëvrasjet dyfishe, të cilat zakonisht nënkuptojnë vetëvrasjen në të njëjtën kohë të dy
njerëzve shumë të afërt, bashkëshortë, të dashur, miq etj., kryhen gjithmonë në bashkëpunim midis
të dy partnerëve. Në këto raste, ekzistojnë edhe mundësitë që të ndodhemi përpara një vetëvrasjeje
pas kryerjes së një vrasjeje, ndaj edhe kqyrja e vendit të ngjarjes kërkon kujdes të veçantë për ta
vërtetuar apo përjashtuar këtë version. Tek vetëvrasjet në grup, apo ato masivet, bashkëpunimi
është i qartë dhe i dukshëm. Atje dallohen organizatorët, shtytësit, ekzekutorët dhe ndihmësit.
Kur vetëvritet i gjithë grupi, nuk ka më vend për përgjegjësi penale, ndërsa kur disa prej tyre
mbijetojnë, atëherë shikohet, rast pas rasti, shkalla e bashkëpunimit në vetëvrasje. Në këto raste,
ndodh që, në momentin final, pjesëtarë të grupit të heqin dorë nga vetëvrasje dhe ndaj tyre
ushtrohet dhunë, duke i detyruar për t’u vetëvrarë, ose, në të kundërt, ata vriten nga vetë
ekzekutorët.

7. Krijimi i kushteve të tjera
Përveç elementeve të mësipërm, përgatitja për vetëvrasje ka edhe disa elemente të tjerë, të
cilat kanë të bëjnë me krijimin e kushteve për realizimin e veprës. Vend të rëndësishëm në këtë
drejtim zënë përgatitjet për veprimet gjatë ekzekutimit të aktit. Si të tilla, mund të përmendim
organizimin e kombinacioneve për të larguar pjesëtarët e familjes nga banesa, gjetjen e pretekstit
për të qëndruar vetëm, apo për të shkuar drejt vendit të përcaktuar, gjetjen e mjeteve hapëse kur
ato janë të mbyllura me çelës, sigurimin e mjetit lëvizës, në qoftë se ai është i domosdoshëm,
justifikimin për praninë e tij në vendin e vetëvrasjes, kur konstatohet një gjë e tillë, mënyrën e
kamuflimit apo fshehjes së mjeteve, shmangien e pengesave të mundshme të paparashikuara,
parashikimin e masave për ardhjen e sigurt të pasojave etj. Këto veprime mund të mos jenë të
domosdoshme për çdo përgatitje.
Si pretekste për të qendruar vetëm, subjektet përdorin nevojën për të pushuar, nevojën për
qetësi, ose për të fjetur, studiuar, punuar, gjendjen shëndetësore etj. Ndërsa dalja nga banesa,
justifikohet me kryerjen e ndonjë pune, për shetitje, për t’u takuar me miq apo të afërm etj. Këto
pretekste, subjekti i përdor kur veprimet e tij shmangen ose janë të ndryshme nga veprimet normale
të përditshme. Ndër veprimet që viktima parashikon për ardhjen e sigurt të pasojës, mund të
përmendim mbylljen e dyerve dhe dritareve nga brenda me çelës apo shul, në rastet e varjeve apo
vetëhelmimeve, përdorimin e mjeteve rrethanore për të amortizuar zhurmën e armëve të zjarrit,
lidhjen e një peshe në trup gjatë vetëmbytjeve, lidhjen e trupit fort me një objekt të palëvizshëm, në
rastet e karbonizimit me korent etj.769
Para tentativës së vetëvrasjes, mjaft prej viktimave kujdesen për mënyrën e komunikimit
para dhe pas vetëvrasjes, apo të ndarjes së përjetshme me të afërmit, lënien e porosive,
mesazheve, sendeve të shtrenjta dhe pasurive. Lënia e letrave apo mesazheve, ndeshet në të gjitha
llojet e vetëvrasjeve: altruiste, egoiste dhe sidomos fataliste. Nëpërmjet tyre, ata shprehin dhimbje,
dashuri, urrejtje, kërkojnë falje, shpjegojnë arsyet e aktit ekstrem që ndërmarrin etj. Studimet
tregojnë se, në këtë mënyrë, vepron një në pesë viktima. Por, në rastet kur letrat mund të jenë
komprometuese ndaj të afërmve, për shkaqet dhe rrethanat e vetëvrasjes, shtytjen në vetëvrasje,
apo ekzistencën e krimeve seksuale si shkak i veprës, ato mund të fshihen apo asgjësohen nga të
interesuarit, të cilët mund të jenë edhe dëshmitarët e parë, në mënyrë që të mos bien në duart e
drejtësisë. Në rastet e vetëvrasjeve fataliste, letra, që zakonisht mendohet gjatë, por shkruhet në
momentet përpara ekzekutimit të aktit, si një proces emocional mjaft prekës, ndikon në vendimin
përfundimtar për realizimin e veprës, apo heqjen dorë përkohësisht apo përfundimisht prej saj. Një i
intervistuar, i cili i ka shpëtuar vetëvrasjes, ka shkruar dhe ka grisur katër letra të tilla. Kushtet
vetjake dhe sociale të jetës së tij, do ta detyrojnë të shkruajë edhe letra të tjera të tilla. Letrat janë
gjendur në xhepat e veshjeve të viktimave, ose në vendin e ekzekutimit. Lënia e letrave është një
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traditë e lashtë e fenomenit të vetëvrasjeve. Kjo dukuri është karakteristike sidomos për figurat
politike, për të ruajtur personalitetin dhe popullaritetin e tyre edhe pas vdekjes.
Ja përmbajtja e disa prej këtyre letrave:
“…Mami, me vjen keq që po të lë! Më vjen keq edhe për ty, o babi! Me vjen shumë keq
edhe për vëllain e vogël, që akoma s'e kupton se ç'po ndodh! Më vjen keq që po iu lë vetëm dhe
ndoshta do t’iu marrë malli për mua… Por nuk duroj dot më !!!...”
“...Ma bëni hallall. Kjo jete nuk shtyhet më. Më kini kujdes ... (Është fjala për vajzën e vogël 6
muajshe)...”770
“... Kam tentuar të vras veten edhe më parë, duke marrë overdozë ilaçesh, por nuk kam
vdekur. Tani më duhet të provoj diçka ndryshe. Kam vendosur më mirë të vras veten, se sa të më
kthejnë në Shqipëri. E di shumë mirë se atje unë nuk kam të ardhme dhe mund të vritem, kështu që
po e vras veten këtu....Nuk kam marrë asnjë lloj ndihme sociale nga shteti. Kam paguar taksat si çdo
shtetas tjetër irlandez, por prapë kryeministri i këtij vëndi do të më kthejë në Shqipëri. Shkofshi në
dreq, kryeministër, sepse ju nuk doni t'ia dini për njeri!..."771
Gjithashtu, viktimat mundohen që të komunikojnë edhe verbalisht me të afërmit e tyre,
veçse ky është një komunikim alegorik, me nënkuptime, përmes të cilit ata dëshirojnë që mesazhet
e tyre të përkthehen pas vdekjes. Nëpërmjet këtij komunikimi, ata mundohen të shprehin dashurinë
apo urrejtjen, të përmendin vuajtjet apo përsekucionet, të vënë në dukje përkushtimin, përpjekjet,
arritjet e mosarritjet e tyre. Në mënyrë figurative, ata mund të flasin për ditë të qeta e të lumtura,
udhëtime të gjata, ndarje, mallin e ndarjes, mallin e të qenit larg etj. Në këtë kuadër, ata mund të
dhurojnë sende të çmuara dhe të shkojnë deri në hartimin e testamentit në mënyrë të fshehtë.
Edhe veprimet që kryhen para tentativës së vetëvrasjes, janë aktive dhe lënë gjurmë në
botën e jashtme, gjë që shton mundësitë e parandalimit të realizimit të aktit.
Një kategori personash me tendencë vetëvrasjeje, të cilët e dinë se janë në mbikëqyrje nga
familjarët, për të shmangur dyshimet, sforcohen të kryejnë veprime dhe sjellje sa më normale, si
dhe të tregojnë se kanë hequr dorë nga idetë dhe vendimi për vetëvrasje, me qëllim që ndaj tyre të
ulet vigjilenca dhe, në momentin më të përshtatshëm, ata të kryejnë aktin.

8. Tentativa e vetëvrasjes.
Tentativa e vetëvrasjes, si një element i planifikuar i veprës së vetëvrasjes, dallohet nga disa
veprime të tjera, që, në formë, ngjajnë si veprime me karakter vetëvrasjeje, apo tentativa
vetëvrasjeje, por në fakt, për shkak të formës dhe përmbajtjes së tyre, ato nuk janë të tilla. Këto
veprime, nga studiuesit e këtij fenomeni, janë konsideruar si paravetëvrasje. Tentativa, kur si qëllim
është përcaktuar vetëvrasja, synon që të sjellë pikërisht këtë pasojë, ndërsa paravetëvrasja synon
qëllime të tjera. Dallimi i tentativës së vetëvrasjes nga paravetëvrasja, ka rëndësi jo vetëm teorike,
por edhe praktike.
Tentativë për vetëvrasje konsiderohet çdo veprim i paramenduar, i planifikuar dhe i realizuar
nga personi me tendencë vetëvrasjeje, qëllimi i të cilës është ardhja e pasojës - vetëvdekjes. Kur kjo
pasojë vjen, nuk kemi të bëjmë me tentativë vetëvrasjeje, por me vetëvrasje të realizuar. Në ato
raste kur, për arsye të ndryshme, kjo pasojë nuk ka ardhur, ndodhemi përpara tentativës për
vetëvrasje. Paravetëvrasje quhet çdo veprim që i ka të tëra karakteristikat e tentativës për
vetëvrasje, por, në dallim nga ajo, nuk synohet si pasojë shkaktimi i vdekjes, por një rezultat
770
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instrumental, për të sjellë ndryshimet e dëshiruara në vetëdijen e personit, apo në kushtet sociale
të tij. Tentativat për vetëvrasje dhe paravetëvrasjet, mund të kenë këto natyra: vetëvrasje e
parealizuar, vetëvrasje e parandaluar, gjest vetëvrasës dhe vetëdëmtim.
Një person që dëshiron realisht për t’u vetëvrarë, mund të ndërmarrë edhe ekzekutimin e saj, por
pasojat mund të mos vijnë. Këto raste, konsiderohen si tentativë vetëvrasjeje. Pasojat mund të mos
vijnë në rrethanat e një tentative të metë, ose një tentative të plotë të ndërprerë. Tentativa e metë,
ndodh në këto raste :
a.
b.
c.
d.

Mungesa e njohurive për të realizuar vetëvrasjen.
Mungesa e guximit për të përballuar vetëvrasjen.
Mungesa e efektivitetit të metodës së përdorur.
Mungesa e efektivitetit të mjetit të vetëvrasjes.

Ndërsa tentativa e plotë, mund të ndërpritet në këto rrethana :
a. Nga rezistenca dhe kundërveprimi i organizmit.
b. Nga ndërprerja e tentativës nga vetë viktima.
c. Nga ndërhyrja e personave apo faktorëve të tjerë, që parandalojnë aktin ose ardhjen e
pasojave.772
Në të gjitha këto raste, ndodhemi përpara tentativës së dështuar të vetëvrasjes. Praktika i ka
vërtetuar të gjitha rastet e mësipërme, si të tentativës së metë, ashtu dhe të ndërprerjes së
tentativës. Si pasojë e mungesës së njohurive për të realizuar vetëvrasjen, mjaft persona kanë
realizuar një përgatitje jo të plotë, e cila, për fat të mirë, nuk ka sjellë pasojën. Si raste të tilla, mund
të përmendim: lënda helmuese e skaduar ose e paefektshme, arma e zjarrit jashtë funksionimit, pika
e lidhjes së kordonit, apo vetë ky i fundit, të dobët për të përballuar peshën etj. Tentativa e metë,
kur nuk konstatohet nga të afërmit e viktimës, mund të ndërmerret përsëri nga personat me
mendim konstant dhe te konsoliduar për vetëvrasje, në rrethana me të përshtatshme. Ekzistojnë të
gjitha mundësitë që këto raste të konstatohen, pasi në përgjithjësi ato lënë gjurmë. Masat
parandaluese japin efektin e duhur, deri në heqjen dorë nga mendimi për vetëvrasje.
Në praktikë, ndeshen më tepër rastet e ndërprerjes se tentativës nga vetë viktima ose persona të
tjerë, si dhe të parandalimit të ardhjes së pasojave.
Në mjaft raste, organizmi i fortë dhe rezistent i viktimave ka shërbyer si një nga faktorët vendimtarë
që nuk ka lejuar ardhjen e pasojave. Organizma të tillë, sidomos të moshave të reja dhe të rritura, i
kanë rezistuar me efektivitet vdekjes. Si rrjedhojë, kanë shpëtuar persona që janë hedhur nga katet e
larta të pallateve, që i kanë rezistuar helmimit, apo hemoragjisë, deri sa iu është dhënë ndihma
mjekësore edhe kur këto raste nuk janë konstatuar në kohë. Ndërprerja e realizimit të aktit nga vetë
viktima, vërtetohet nga deklarimet e tyre, prononcimet në median e shkruar dhe atë elektronike,
letrat e lëna pas tentativës së parë apo asaj të përsëritur etj. Arsyet që ndikojnë në këtë qendrim,
janë : reflektimi ndaj vendimit, përgjegjësia apo dashuria për të tjerët, mendimi i lëkundur, frika nga
vdekja apo vuajtjet e dhunës që do të ushtrohet ndaj vetëvetes etj. Ndërhyrje të drejtpërdrejta nga
personat e tjerë për ndërprerjen e tentativës, gjatë vitit 2005, janë konstatuar të paktën në pesë
raste.773 Dy tentativa për vetëmbytje i ka parandaluar policia dhe tri të tjera kalimtarët e rastit.
Kuptohet se parandalimet që realizohen nga familjarët, të cilat duhet të jenë të shumta, nuk bëhen
publike dhe, si të tilla, nuk mund të evidentohen. Ndërsa ndërhyrjet për të parandaluar ardhjen e
pasojave, mund të realizohen nga personat që konstatojnë të parët aktin, të cilët mund të jenë të
afërm, ose persona të rastit. Por, si të tillë, mund të jenë edhe vetë viktimat. Janë të evidentuara të
772
773

Vetëvrasja dhe motivet për të jetuar, Sofokli Duka, Tiranë 2008
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Rendit dhe sigurisë, Fondi i vetëvrasjeve.

770

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

paktën 10 raste, kur viktimat kanë shkuar vetë në qendrat spitalore për t’u mjekuar, pas një
dëmtimi apo plagosjeje, si pasojë e një përpjekjeje për të helmuar veten apo për t’u vetëvrarë.
Konstatimi në kohë i një tentativë vetëvrasjeje dhe ndërhyrja mjekësore, kanë krijuar kushte për
parandalimin e ardhjes së pasojave në ato raste kur ato nuk kanë qenë të menjëhershme. Rreth 90
për qind e vetëhelmimeve i janë nënshtruar ndërhyrjes mjekësore.774 Është e pamundur të gjesh
statistika të sakta dhe të plota për të gjitha vetëhelmimet e përfunduara në kushtet spitalore në
shkallë vendi. Kjo ndodh nga që nuk ka një praktikë të miratuar në këtë drejtim, si dhe për faktin se
këto ndërhyrje mund të kryhen jo vetëm në qendrat e mëdha spitalore, ku më kryesori është Spitali
Ushtarak, por edhe në pika ambulatore mjekësore, apo në kushte shtëpiake. Të afërmit dhe vetë
viktimat në përgjithësi, nuk pranojnë të deklarojnë arsyet e vërteta të helmimit, duke i justifikuar
ato si raste aksidentale, nga pakujdesia apo ushqimi. Krijimi i sistemit statistikor për tentativat e
parandaluara të vetëvrasjeve nga insitucionet shëndetsore, si dhe administrimi i tyre nga qendra e
rehabilitimit të traumave, lot një rol shumë të rëndësishëm në trajtimin e mëtejshëm mjekësor të të
traumatizuarve dhe parandalimin e fenomenit të vetëvrasjes. Në bazë të të dhënave jozyrtare, në
Spitalin Ushtarak, raporti i të shpëtuarve me vdekjet në rastet e helmimeve është më i lartë se 3 me
1, tregues ky i përafërt edhe me atë të strandarteve botërore. Përmirësimi i infrastukturës rrugore
dhe spitalore, ndikon në rritjen e parametrave të parandalimit të ardhjes së pasojave në këto raste.
Si rezultat i ndërhyerjes mjekësore, janë bërë të mundura edhe mjaft parandalime vdekjesh të
vetëvrasjeve me armë zjarri, apo të prerjeve dhe shpimeve me mjete të mprehta, sidomos kur nuk
janë
dëmtuar
organe
jetike.
Tentativa e vetëvrasjes konsiderohet si një veprim shumë i vështirë. Personi, në këto momente,
përfshihet nga emocione dhe tension i jashtëzakonshëm, pasi ai është në konflikt me vetveten, nëse
dëshiron vërtet t’i japë fund jetës.
Tentativa e vetëvrasjes, ndikohet edhe nga rezultati i zgjidhjes së konfliktit të brendshëm,
midis dëshirës për t’u ndarë nga jeta dhe asaj për të vazhduar jetën. Pavarësisht se personi mund të
ketë marrë një vendim të mëparshëm, këtë debat me vetëveten ai e zhvillon deri në momentet e
fundit, duke i llogaritur e stërllogaritur arsyet, motivet dhe pasojat. Dhe, në këtë luftë të brendshme
e konflikt ndërpersonal, në mjaft raste, ka momente kjelltësie dhe reflektimi dhe, si rrjedhojë,
gjithçka zgjidhet në favor të vazhdimit të jetës. Në këto rrethana, hiqet dorë nga tentativa e
vetëvrasjes, në çfarëdolloj shkalle zhvillimi që ajo mund të jetë. Ky vendim, në varësi edhe të
rrethanave të tjera, mund të ndikojë në heqjen dorë përfundimisht nga dëshira për t’u vetëvrarë.
Studimet kanë treguar se, një pjesë e mirë e personave që kanë ndërmarrë një herë tentativën
për vetëvrasje, e bëjnë atë përsëri. Statistikat e vendit tonë e verejnë këtë shkallë në një përqindje
më të ulët. Por, për këtë dukuri, nuk mund të bësh përllogaritje të sakta, pasi nuk ka afate kohore
preçize për përsëritjen e tentativës. Ndër të vetëvrarët e vitit 2005, 3 persona e ralizuan atë pas
tentativës së tretë dhe 9 të tjerë pasi kishin kryer edhe 1 - 2 tentativa të mëparshme. Por, në qoftë
se personat që kanë ndërmarrë tentativën e vetëvrasjes trajtohen në aspektin mjekësor, psikologjik
dhe social, ekzistojnë të gjitha mundësitë që këto shifra të ulen në minimum. Një nga objektivat më
të rëndësishme të parandalimit të vetëvrasjeve, është pikërisht rehabilitimi i personave që kanë
ndërmarrë tentativën e vetëvrasjes. Për fat të keq, numri i tyre në Shqipëri është shumë i madh, por
ndaj tyre nuk aplikohen ato metoda që rekomandon shkenca e parandalimit të vetëvrasjeve.
Sipas një studimi francez, rezultonte se 59 për qind e te rinjve të anketuar kanë patur nje
tentative vetëvrasjeje, ose e kane diskutuar këtë problem, ndërsa 3,7 për qind e grupmoshës 15-19
vjeç, kanë kryer një tentative vetëvrasjeje, ku ka ekzistuar një predominancë femërore (5,6 për qind
dhe 2,1 për qind tek djemtë). Në 70 për qind të ketyre rasteve, ka patur një tentativë të parë, në 20
për qind një tentativë të dytë e në 10 për qind më tepër se dy tentativa. Përsëritja e tentativës ka
qenë më e dukshme tek djemtë. Midis të rinjve shkollore të moshës 11 deri 19 vjeç, 7 për qind janë
shprehur se kanë bërë një tentative vetëvrasjeje, ndersa për te rinjte në tërësi shifra shkon deri 15
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për qind. Po sipas këtij anketimi, 12 për qind e djemve dhe 49 për qind e vajzave kanë bërë një
tentativë vetëvrasjeje, ndërsa 3 për qind dhe 24 për qind e njerëzve që iu përkasin shifrat e
mësipërme, e kanë përsëritur tentativën edhe më tepër se një herë. Midis te rinjve që kanë bërë të
paktën një tentative vetëvrasjeje, 57,6 për qind e kanë patur këtë mendim prej kohësh. Raporti
midis vetëvrasjes/tentativës, ka qenë 1 me 4. Me shtimin e moshës, ky raport është rritur tek
meshkujt dhe është ulur tek femrat, duke shkuar në shifrat 1 me 10-20. 4 deri 15 për qind e këtyre
të rinjve, nuk i janë nënshtruar terapisë, ndërsa një e treta e të rinjve që e kane bërë këtë gjë,
përsëri kanë vrarë veten.
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Efektet e Krizës Financiare Globale dhe ndikimi i saj në ekonominë e Kosovës
Sabir Rramaj,ecc,prof,

Abstrakti:
Parimisht mund të themi se kriza financiare me ndikimin e saj në ekonominë globale e
pamundur të mos ketë ndikim edhe në ekonominë e Kosovës, prandaj këtu lind një hipotezë e cila
mbetet të shqyrtohet.
Duke u bazuar në disa hulumtime, në aktualitetin e krizës, në mendime të ekspertëve të ndryshëm,
vërehet një ndikim edhe në ekonominë e Kosovës.
Qëllimi i këtij hulumtimi është kryesisht shpjegimi i faktorëve dhe arsyeve të ndodhjes së krizës
financiare globale, si dhe ndikimit apo mos ndikimit të saj në ekonomitë e vendeve të ndryshme
gjegjësisht edhe në ekonominë e Kosovës.
Në të dhënat, kryesisht të bazuara në sondazhe publike të marra nga institute të specializuara për
qeshtje ekonomike si dhe nga raporte të dedikuara për krizën financiare vërehet një ndikim i vogël në
ekonominë e Kosovës, ndër indikatorët më të përafërt të ndikuar nga kriza financiare mund të
përmendim:
Institucionet financiare (bankat dhe kompanitë mikrofinanciare), Investimet e huaja në Kosovë,
Remitencat apo dërgesat nga jashtë si dhe, Fondi i trustit pensional i Kosovës, etj.
Vetëm duke u bazuar në këta indikatorë determinues ne më së miri mund të arrijmë të kuptojmë
ndikimin e krizës financiare në ekonominë e Kosovës.
Terma kyç: Huat bankare (kredi), depozita, normat e interesit (kamatat), krizë financiare, krizë
ekonomike, hipotekë, investime, etj.

Hyrje
Kriza financiare globale, që momentalisht ka vërshuar pothuajse gjithë botën, ka shokuar
disa nga ekonomitë më të fuqishme botërore. Shumë korporata të mëdha, institucione
financiare, madje edhe disa shtete, kanë bankrotuar për shkak të efekteve që po shkakton
kjo krizë. Ne po mundohemi që se paku të mund të identifikojmë disa nga shkaktarët e kësaj
krize si dhe efektet e krizës financiare në botë, pastaj edhe gjithsesi të mund të shpalosim
edhe mundësit e ndikimit të saj në ekonomin e Kosovës përmes parametrave të cilët mund
të jenë treguesit më të mire të ndikimit apo mos ndikimit të kësaj krize. Si fillim mund të
themi se kriza financiare paraqet një situatë kur kërkesa për para rritet në mënyrë të
shpejtë. Shumë ekonomistë janë marrë me studimin e krizave, pra si zhvillohen krizat dhe si
mund të përballohen. Mund të themi se kriza në përgjithësi, kur dihet se qytetarët nuk
kanë një të ardhme të sigurtë stimulojnë kursimin dhe zvogëlojnë konsumin (përveç në të
mirat e domosdoshme) dhe në këtë mënyrë me rënien e konsumit zvogëlohet prodhimi i cili
ndikon në rënien e punësimit i cili sjell pasoja të mëtutjeshme në rënien e nivelit të
ardhurave dhe të standardit jetësor e kjo sjell me vete efekte negative të mëtutjeshme të
cilat mund të qojnë edhe në depresion ekonomik siç ishte në krizën e vitit 1929-1933.775
Megjithatë nuk ka mund të gjendet një vijë e përgjithshme parandaluese dhe krizat
financiare edhe sot e kësaj dite mbeten një fenomen i rregullt.
775 (Prof.Dr. Bedri Selmani)
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1.1. Kriza financiare dhe treguesit makroekonomik
Kriza financiare që filloi në SHBA në shtator 2008 u përhap shpejt në vendet e
industrializuara kapitaliste në Evropë, Azi dhe Oqeani,duke i shtrirë pasojat e saj në të gjithë
botën. Kjo krizë është cilësuar si më e rënda pas “Depresionit të madh” të vitit 1929 ku
humbën 25 miliardë USA, që me vlerën e sotme, llogariten në 319 miliardë USA. Kriza e
sotme është e para e këtij lloji për epokën e globalizimit. Me këtë lidhen një varg veçorish që
e dallojnë atë nga krizat e mëparshme të kapitalizmit. Qeveritë e vendeve në krizë, përfshirë
dhe ato që nënvleftësojnë rolin e shtetit, po ndërmarrin masa të pashembullta shtetërore
për të shpëtuar bankat nga falimentimi si dhe për të gjallëruar industritë e tyre kombëtare.
Ekonomia globale është në kulmin e recesionit më të thellë dhe më të zgjeruar në epokën e
pas –Luftës. GDP botërore parashikohet të bjerë 1.5 % më 2009, me një rënie të ndjeshme
sidomos në vendet më të zhvilluara, rreth 3% në ShBA dhe 5.25 % në Japoni. GDP
parashikohet të tkurret me 4% në BE dhe në zonën e euros më 2009 nga 0.9 % më 2008.
Midis pesë vendeve më të mëdha të BE, GDP parashikuar të bjerë këtë vit me rreth 5.5 % në
Gjermani, 4-4.5% në Itali dhe Britaninë e Madhe, 3% në Francë dhe Spanjë etj. Një stabilizim
i përgjithshëm parashikohet të fillojë në ekonomitë më të mëdha më 2010, megjithatë rritja
do të jetë negative, 0.1 %. Rënia ekonomike po shoqërohet me rritjen e shkallës të
papunësisë nga 7 % më 2008 në 9.4 % më 2009 dhe 10.9 % më 2010. Po kështu
përkeqësime do të ketë edhe në treguesit e tjerë makroekonomikë776. Krerët e shteteve më
të zhvilluara të botës, të G8 apo G20, po mblidhen shpesh për të rakorduar masat për
përballimin e krizës në mënyrë globale. Takimi i zhvilluar në Londër më 3 prill ishte mjaft
frytdhënës dhe përtej parashikimeve. Mes të tjerave ata ranë dakord t’i akordojnë FMN 1.1
trilion USA për një program për të mbështetur kreditimin, rritjen dhe punësimin në
ekonominë botërore. Së bashku me masat e marra nga qeveritë e çdo vendi ky përbën një
plan global për ringritje në një shkallë të paprecedentë777.
Por ndërkohë që në botë ndërmerren veprime konkrete, tek ne deri tani kanë vazhduar
diskutimet, nëse jemi prekur apo jo nga kriza. Një varg të dhënash tregojnë se kriza ka filluar
të ndikojë, madje ndjeshëm, në një varg treguesish si:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Në rënien e ritmeve të remitancave- dërgesave të emigrantëve;
Në rënien e ritmeve të depozitave të kursimit;
Në rënien e ritmeve të eksport-importit;
Në frenimin e kredidhënies bankare;
Në rritjen e shkallës së papunësisë;
Në bllokimin e sektorëve të veçantë, si ndërtimi;

Këta, nëse nuk merren masat e nevojshme, sjellin pasoja të tjera zinxhir në
makroekonomikë dhe socialë si :
▪ Rritjen e deficitit buxhetor;
▪ Rritjen e çmimeve të konsumit-inflacionit;
776

treguesit

EUROPEAN ECONOMY 3/2009. European Commission.Directorate-General for Economic and Financial Affairs.Economic
Forecast-Spring 2009. Pdf .publication15048_en.
777
G20 London Summit: Official Communique.EU@UN-G20 London Summit Official Communique.htm
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▪ Rritjen e informalitetit në ekonomi;
▪ Zgjerimin e varfërisë, sidomos në zonat rurale;
▪ Rënien e ritmit të rritjes ekonomike;
Në vazhdim do të shohim ballafaqimin e ekonomisë globale nëpër shumë lloje krizash.
1.2. Cilat ishin krizat e mëparshme
Ndër krizat financiare kryesore që tronditën botën, mund të përmendim, duke filluar nga
kriza financiare, e cila u paraqit në Amerikën veriore e quajtur “Paniku i vitit 1907” , pastaj
kriza financiare në Gjermani apo “Superinflacioni Gjerman 1912-24”, kriza financiare “ E
marta e zezë 1929-33”,”Kriza e naftës 1973”, kriza “E hëna e zezë 1987”, “Gabimi I dhjetorit
1994”, kriza financiare e “Azisë lindore 1997”, krizat financiare “Ruse 1998”, kriza ekonomike
e “Argjentinës 1999” dhe “Kriza Financiare Aktuale” e cila u shfaq fillimisht në SHBA dhe
është duke përfshirë tërë globin. Të gjitha krizat financiare të paraqitura qysh nga kohët më
të hershme e deri më sot shumica e tyre janë paraqit si pasojë e kreditimit nga bankat pa
mbulesë dhe secila krizë që është paraqit ka qenë më e komplikuar për tu përballuar dhe më
e vështirë për ta tejkaluar.
1. Pse ndodhi kriza financiare ?
Arsyet të cilat shkaktuan krizën aktuale financiare janë kreditë e lejuara nga bankat për
hipotekë pa mbulesë për ato kredi. Si rezultat i kësaj në SHBA bankat (FED) i ulën normat e
interesit për kredi për hipotekë, sepse i rritej vlera patundshmërisë dhe mendonin se në
këtë mënyrë do ti shmangeshin rrezikut. Dhënia e këtyre kredive që nuk kishte mbulesë u
rrit në sasi shumë të madhe, kjo ndikoi që të blihen shumë patundshmëri dhe të
ndërtoheshin shtëpi, sepse ishin shumë lirë për njerëzit , pasi që norma e interesit ishte
shumë e ulët, mirëpo rritja e ndërtimit të shtëpive në një masë të madhe, bëri që të rritej
numri i shtëpive, kjo bëri që të bie çmimi i shtëpive dhe në këtë mënyrë bankat u gjendën
para problemit të tërheqjes së kredive të dhëna, për shkak të josolventitetit, pafuqishmërisë
së kthimit të borxheve prej huamarrësve. ‘’Kështu në vitin 2007 kjo pafuqi e kthimit të
borxheve arriti ne 15%, sepse tani kredimarrësve nuk ju konvenonte ti kthejnë për shkak se
u kishte rënë vlera patundshmërive, pra më shumë kishin leverdi që t’ju japin atë
patundshmëri ( me vlerë shumë të ulët ) se sa ta kthej kredinë në para që kishin marrë që
kishte një vlerë shumë më të lartë, ndërsa në anën tjetër bankat nuk kishin se çfarë të
bënin, sepse këto kredi i dhanë pa mbulesë adekuate’’.778 Huatë e dhëna për hipotekë për të
transferuar rrezikun zakonisht shëndrrohen në letra me vlerë të cilat të konsideruara si
të sigurta iu shitën bankave të tjera dhe fondacioneve financiare. Këto banka shitnin këto
letra me vlerë pa e ditur blerësi rrezikun real që paraqisnin ato letra me vlerë duke u
bashkuar me pjesët tjera të letrave me vlerë siç janë: aksionet, obligacionet, duke krijuar
produkte të reja financimi të cilat shiteshin jo vetëm në bankat amerikane por në të gjithë
sistemin financiar botëror.
2. Kush përfitoi nga kjo krizë?

778 Mr. Beqir Beqa, I Diplomuar Në Shkencat Ekonomike Në Lozanë/Zvicer,Magjistër I Ekonomisë (Http://Www.Neneshqiperi.Info/Arkiv/1720.Htm).
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‘‘Ata që përfituan janë edhe përgjegjësit kryesorë të kësaj krize, e ata janë menaxherët e
shumtë, bankierët, financuesit e mëdhenj, ndërmjetësuesit bankar e financiarë, spekulantët,
fituan bankat e mëdha të cilat fituan nga investimet e realizuara, ndërsa investimet e
pavlerë i bartën me mjeshtri në barrën e buxhetit shtetëror, gjithashtu këto banka fituan
edhe duke i blerë bankat tjera konkurruese me një çmim simbolik duke përforcuar
pozicionin e tyre në treg’’779 .
3. Kush humbi nga kjo krizë?
Humbën kryesisht bankat dhe financuesit e ndryshëm që plasuan kursimet e tyre financiare
në këto produkte financiare në kërkim të një fitimi më të madh.’’Humbën fondacionet e
ndryshme pensionale, fat të njëjtë pësoi edhe Fondi Pensional i Kosovës i cili siç thuhet
vetëm gjatë vitit 2008 humbi rreth 100 mln Euro, ndërsa tani mbi 400 mln Euro, ndërsa për
fondet e privatizimit nuk ka informacione se ku janë të investuara ose sa është vlera e sotme
e tyre, por vetëm thuhet se janë të investuara në vend te sigurt. Humbi qytetari, miliona
familje përmes uljes së fuqisë blerëse dhe rritjes së tatimit të cilin duhet ta rris shteti për ti
mbuluar ato produkte të infektuara financiare. Humbën mijëra të punësuar për shkak të
falimentimit të shumë fabrikave të automjeteve, ndërsa po vazhdon në sektorin e
ndërtimtarisë, industrisë, hotelerisë dhe mbi të gjithë ekonomin. Humbësi më i madh pa
dyshim është sistemi kapitalist botëror’’.780
Efektet e krizës financiare globale në Kosovë
Indikatorët më të rëndësishëm dhe më parësorë për të matur ndikimin e krizës financiare në
Kosovë janë:
▪ Instiutcionet financiare-Bankat
▪ Remitencat-Dërgesat nga jashtë
▪ Investimet e huaja në Kosovë
▪ Fondi i trustit pensional të Kosovës
1.1.

Institucionet Financiare-Bankat

Fakti që Kosova është një shtet i vogël me ekonomi relativisht të pazhvilluar, krahasuar më
shtetet tjera, është përparësi kur flasim për efektet e mundshme të krizës financiare
globale.Institucionet financiare që operojnë në Kosovë, siç janë Bankat dhe institucionet
mikro‐financiare bazohen kryesisht në depozita lokale dhe kredi, prandaj nuk ka përhapje të
madhe në tregjet financiare ndërkombëtare, që në një formë apo tjetrën izolon shtetin tonë
nga kjo krizë.
Analizë
Bankat në Kosovë janë të varura në tregjet lokale; ato kanë më shumë depozita se kredi, që
në këtë rast është indikator pozitive për të parandaluar krizën të ketë ndikim në Kosovë.
‘‘Raiffeisen Banka në Kosovë (RBKO) ka kapital prej 44 milion eurosh, 495 milion euro
779 Mr. Beqir Beqa, I Diplomuar Në Shkencat Ekonomike Në Lozanë/Zvicer,Magjistër I Ekonomisë (Http://Www.Neneshqiperi.Info/Arkiv/1720.Htm).
780 Mr. Beqir Beqa, I Diplomuar Në Shkencat Ekonomike Në Lozanë/Zvicer,Magjistër I Ekonomisë (Http://Www.Neneshqiperi.Info/Arkiv/1720.Htm).
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depozita dhe 394 milion euro kredi; ProCredit Banka në Kosovë (PCB) ka 560 milion euro
depozita dhe 440 milion euro kredi. Sipas Valentin Toçi nga Autoriteti i Bankës Qendrore në
Kosovë “ bankat e reja që kanë hyrë ne treg kanë rritur konkurrencën, kështu që normat e
interesit të ofruara për klientët janë më të favorshme”.Normat e interesit të depozitave janë
rritur nga 4 në 6% krahasuar me vitin e kaluar, përderisa ato të kredive janë ulur. Sidoqoftë,
të gjitha institucionet financiare që operojnë në Kosovë shtuan se ato janë shumë të
kujdesshme me vlerësimin e kredi‐kërkuesve, në mënyrë që të sigurohen për kapacitetin
rikthyes të kredi‐marrësit. Disa nga bankat, siç është rasti me PCB‐ën thonë se përkundër
frikës për efektet e mundshme të krizës financiare, gjatë këtij viti ata kanë një rritje të
qëndrueshme të klientëve të rinjë që janë regjistruar në bankën e tyre’’.781
Sondazh i opinionit publik për sektorin bankar në Kosovë
‘‘Ky sondazh i opinionit nga Raporti i Paralajmërimit të Hershëm (RPH) ka shikuar më afër
perceptimet publike për sektorin bankar. Nga rezultatet e sondazhit duket se publiku nuk
është plotësisht i bindur në lidhje me qëndrueshmërinë e sistemit bankar ose së paku
deklaratat nga zyrtarët e qeverisë qendrore ose nga banka nuk kanë arritur te publiku i
gjerë. Sipas rezultateve të sondazhit rreth 11,7% e të anketuarve nuk i besojnë bankave që
veprojnë në Kosovë dhe rreth 17% e të intervistuarve janë të pavendosur nëse do t’i besojnë
apo jo bankave që veprojnë në Kosovë’’.782
Tabela 1. A i besoni bankave që veprojnë në Kosovë?
Sipas rezultateve të sondazhit rreth 11.64% e të anketuarve nuk i besojnë bankave që
veprojnë në Kosovë dhe rreth 13.50% e të intervistuarve janë të pavendosur nëse do t’i
besojnë apo jo bankave që veprojnë në Kosovë ndërsa një numër shumë më I madhë rreth
71.71% I besojnë bankave që veprojnë në Kosovë. 783

781 (Raporti I Instiutit Gap Faq.3)

782 (Zhvillimi Dhe Tranzicionit 5 Faqe.3 )
783 (Zhvillimi Dhe Tranzicione 5 Undp Faq.3)
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Tabela 2. A mendoni se paratë tuaja nëpër bankat e Kosovës janë të sigurta?
Në pyetjen se a mendoni se paratë tuaja në bankat në Kosovë janë të sigurta, përsëri rreth
10% e të anketuarve nuk mendojnë se janë të sigurta, një grup (rreth 22%) nuk e dinë nëse
paratë e tyre janë të sigurta ose jo nëpër bankat që veprojnë në Kosovë, ndërsa një grup
shumë më i madh i të anketuarve rreth 63.32% mendojnë se paratë e tyre janë të sigurta në
bankat që veprojnë në Kosovë.784

Tabela 3. A keni menduar për të zhvendosur paratë nga banka në shtëpi gjatë gjashtë
muajve të kaluar?

784 (Zhvillimi Dhe Tranzicione 5 UNDP Faq.3)
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Në pyetjen se a keni menduar për të zhvendosur paratë nga banka në shtëpi gjatë gjashtë
muajve të fundit, rreth 18% e të anketuarve mendonin për të tërhequr kursimet e tyre nga
bankat në shtëpi gjatë gjashtë muajve të fundit dhe 7% e të anketuarve ishin të pavendosur
në lidhje me tërheqjen apo jo të kursimeve të tyre nga bankat që veprojnë në Kosovë,
ndërsa një numër shumë më i madh rreth 69% nuk kishin menduar për të tërhequr parat e
tyre nga bankat që veprojnë në Kosovë.785

Figura 1: Vëllimi total i depozitave në bankat komerciale
‘‘Bazuar në statistikat e Bankës Qendrore (figura 1), shkalla e rritjes së depozitave gjatë
muajve të fundit në të vërtetë ka rënë, edhe pse ka vazhduar një trend pozitiv i rritjes. Nga
figura 1 shohim disa ndërprerje në vëllimin e kursimeve të depozituara në bankat
komerciale madje edhe në normat negative të rritjes (tërheqje më të lartë sesa kursimet e
depozituara) në nëntor 2008 dhe janar 2009. Në mes të prillit 2009 dhe shtatorit 2008 (pika
kulmore në vëllimin e depozitave para ndërprerjes) shkalla e rritjes së depozitave ishte
vetëm rreth 4% ndërsa norma e rritjes së depozitave midis prillit 2008 dhe shtatorit 2007
ishte rreth 12,5%’’.786

785 (Zhvillimi Dhe Tranzicione 5 UNDP Faq.3)
786 (Zhvillimi Dhe Tranzicione 5 UNDP Faq.4)
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Figura 1: Vëllimi total i depozitave në
bankat komerciale

Burimi: Buletini statistikor mujor, Banka Qendrore e Kosovës

Figura 2: Vëllimi total i kredive të lëshuara nga bankat komerciale
‘‘Ne gjithashtu shohim disa ndërprerje në normat e kreditimit,edhe pse shkalla e rritjes së
kredive ishte shumë më e fortë në krahasim me normat e rritjes së depozitave pasi që
bankat komerciale vazhduan t’i shërbejnë klientëve (mbi normën e rritjes së depozitave)
duke ulur kërkesat e tyre rezervë.Në mes të prillit 2009 dhe shtatorit 2008, norma e rritjes
së kredive të lëshuara nga bankat komerciale ishte rreth 9,6% ndërsa norma e rritjes së
kredive në mes prillit 2008 dhe shtatorit 2007 ishte rreth 23,5%. Megjithatë, në qoftë se
depozitat vazhdojnë të rriten dalëngadalë, normat e rritjes së kredisë në mënyrë të
pashmangshme do të ngadalësojnë dhe do të ndjekin rrugën e rritjes së depozitave’’.787

Figura 2: Vëllimi total i kredive të lëshuara
nga bankat komerciale

Burimi: Buletini statistikor mujor, Banka Qendrore e Kosovës

787 (Zhvillimi Dhe Tranzicione 5 UNDP Faq.4)
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1.2.

Remitencat – Dërgesat

Së dyti, efektet e krizës financiare mund të kenë efektet tek parat e dërguara nga Kosovarët
që punojnë e veprojnë në diasporë. Këto para që dërgohen nga diaspora në Kosovë për
shume familje janë si burim i vetëm i të ardhurave, pasi që papunësia është shumë e madhe
në Kosovë. Si rezultat i krizës financiare, disa nga Kosovarët që punojnë jashtë vendit mund
ta humbin punën, pasi që korporatat e mëdha janë duke zvogëluar, në mënyrë që t’i ulin
shpenzimet dhe ta mbijetojnë këtë krizë, dhe pikërisht kjo duhet të jetë frika jonë më e
madhe. Kosova momentalisht ka bilancin e tregut në vlerë negative, e cila fatkeqësisht
parashihet të rritet në vitet në vijim si shkak i krizës financiare globale.
Analizë
‘‘Në bazë të disa të dhënave nga viti 1997 dimë që 527 milion euro kanë ardhur legalisht në
Kosovë nga diaspora kosovare.Në vitin 2008 kemi pasur një rritje dhe kjo shumë ka qenë
535 milion euro, gjë që nënkupton rritje për 2.5% në këtë drejtim. Ajo që është e kundërt
me këtë, në tremujorin e parë të 2009, kur në bazë të të dhënave zyrtare derdhja nga
diaqspora ka rënë për 10%, dhe ky është një sinjal mjaft alarmues. Pasoja e një krize të tillë
përmban tensionin e krizës sociale, dhe këto do të jenë vështirësitë më të mëdha me të cilat
do të përballen në të ardhmen institucionet vendore dhe ndërkombtare’’.788
Të themi edhe një fakt tjetër, derdhja e të hollave nga diaspora ka marr pjesë me rreth 40%
në bruto prodhimin shoqëror, kurse efekti total i ardhjes së një kapitali të tillë është 14%.
Dhe nëse në këtë drejtim në vazhdim do të kemi të njëjtën rënie, pasojat do të jenë shumë
më të mëdha.789
‘‘Sipas një sondazhi nëse të intervistuarit kishin marrë para nga jashtë dhe përqindja e tyre
që kishin marrë dërgesa në para ose në mall ka rënë nga 26 përqind, në 15 përqind brenda
vetëm një viti’’790

1.3.

Investimet e huaja

Së treti, Kosova mund të ballafaqohet me efekte negative sa i përket investimeve të huaja
në shtetin tonë, pasi që shumë ekonomi të fuqishme frikësohen të hyjnë në fazën e
recesionit, si shkak i krizës financiare. Nëse kjo ndodh, ne mund të shohim një rënje ne
investimet e huaja, që edhe janë në një përqindje të vogël. Eksperiencat e kaluara tregojnë
se pasi që ekonomitë e fuqishme kalojnë pikën më të ulët te krizës financiare, ato
stabilizohen shpejt, dhe shtetet që më së shumti vuajnë nga kjo krizë janë pikërisht shtetet
me ekonomi te dobët, siç është Kosova, dhe pikërisht kjo duhet të jetë frika jonë më e
madhe. Shumë investitorë që kishin kapital të madh humbën në këtë krizë një pjesë shumë
të madhe të kapitalit të tyre dhe në këtë mënyrë u dobësuan, kjo ndikon në rënien e

788
789
790

(Mr.Safet Gërgjaliu Drejtor I Oek)
(Burim Nga Raporti Progresit 2010)
(Pyrkal 2009)
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interesimit për të investuar në përgjithësi, e cila padyshim se do të ndikoj edhe në
zvogëlimin e investimeve në Kosovë.

1.4.

Fondi Trustit Pensional i Kosovës

Shqetësimi më i madh i publikut gjeneral, që morri koncentrimin më të madh të medieve
është Trusti Pensional dhe aksionet e tyre. Pasi që Trusti një pjesë të fondeve i ka investuar
në tregun ndërkombëtarë, aksionet e tyre kanë pasur ndikim nga kjo krizë. Sidoqoftë, fakti
që aksionet e tyre kanë pasuar rënje në vlerë nuk do të thotë se Trusti ka pasur humbje,
meqë ata nuk i kanë shitur këto aksionet, për këtë arsye nuk ka nevojë për panik. “Trusti
dhe aksionet e tyre janë në ciklin e investimeve, që do të thotë se ata vazhdimisht pësojnë
rritje/rrënje ne vlerë më kohë. Vetëm 5% e aksioneve janë të investuara, ndërsa pjesa tjetër
është në qarkullim”. 791 Krahasuar me institucionet regjionalesh ndërkombëtare të
kursimeve pensionale Trusti Kosovar është në nivelin e njëjtë negativ (diku ne mes të
Austrisë me vetëm 5% humbje negative të investimeve, dhe Irlandës me 20% humbje në
investime).
Analizë
Sipas disa të dhënave nga ekspertët ekonomik dhe duke u bazuar në të dhënat e raportit
vjetor të kursimeve pensionale të cilat vijnë në forma individuale vijmë në një konstatim se
nëse në vitin ‘‘2007 kemi pasur 10.000 euro, për vitin 2008 kemi pasur 7000 euro. Rreth 30%
të të hollave që kanë qenë kontribut i punëtorëve të Kosovës,tani nuk janë më, nuk
ekzistojnë’’792
1.5.

Treguesit tjerë

-Sa i përket qështjes së eksportit mund të themi se ka pas ndikim sidomos në eksportet e
ndëmarrjeve ‘‘Trepça’’ dhe ‘‘Feronikel’’ në eksportim të metaleve ku dihet fakti që në
tregun
botrorë
ka
rënë
dukshëm
qmimi
i
metaleve.
-Sa i përket papunsisë mundë të themi se nuk ka pas ndonjë ndikim edhe aq të madhe pasi
që Kosova nga kjo papunësi e madhe vuan edhe shum vite më parë,nga vet fakti që Kosova
për qdo vit trashëgon shifrën prej 40% të normës së papunësis gjithere në rritje tregon qartë
se Kosova nga ky kollaps ekonomik vuan shum vite,dhe do të vazhdojë të vuaj,duke e pasur
parasysh se në tregun e Kosovës çdo vitë hyjn rreth 30-35 mijë të rinjë të aftë për punë dhe
se tregu i Kosovës nuk ka mundësi t`a apsorboj një numër kaq të madh.
Përfundimet
Efektet e krizës financiare globale në Kosovë janë të ulëta.
Sektori Bankar në Kosovë është i sigurt dhe nuk do të ndikohet nga kriza financiare
Mundësi e zvogëlimit të ultë të Investimeve të Huaja dhe Donacioneve te tjera
791 (Agron Krasniqi Nga Trusti I Kursimeve Pensionale)
792 (Faton Bislimi Rhp)
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Trusti ka pësuar rënie në vlerën e aksioneve por nuk ka pas humbje. Trusti nuk do të
ndërmerr asnjë hap për shitjen e këtyre aksioneve, përderisa vlera e tyre të mos rritet
sërish.
Referencat
-

“Ndikimi i krizës globale në ekonomi, biznes dhe punësim në Kosovë dhe vendet
tjera të tranzicionit”.Autor (Instituti i Financave i Kosovës 2010)
Intervista dhe publikime nga ekspertë të ekonomisë si:
Mr. Beqir Beqa, i diplomuar në shkencat ekonomike në Lozanë/Zvicer,Magjistër i
ekonomisë (http://www.neneshqiperi.info/arkiv/1720.htm).2,Interneti,etj.
Raportet e Bankës Qëndrore,
Raporti institutit GAP,
Raporti zhvillimit (progresit)për Kosovën,
Safet Gërgjaliu (Drejtor i OEK), Prof.Dr.Bedri Selmani(Ekspertë i ekonomisë) Faton
Bislimi(Menaxher i Raportit për Paralajmrim të Hershëm UNDP),
Zhvillimi dhe Tranzicioni 5 (UNDP).
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Zaštita informacija
Prof.dr Selim Šaćirović, Univerzitet u Nišu
Dr Almedin Mučić, FZF Travnik
Msc Ismet Suljović, doktorant, Forkup, Beograd
Abstrakt
Zaštita informacija od ynačaja je danas prioritet poslovanja i svakog informacionog sistema.
Savremeno poslovanje je danas nezamislivo bez primene informacionih tehnologija. Informacije
postaju važan resursodkogazavisi opstanakirazvoja organizacije.Organizacije postaju sve otvorenije
povezujući svoje informacione resurse sa kupcima, dobavljačima i ostalim komintentima. Ovo dovodi
do pojave brojnih sigurnosnih prijetnji kao što suračunarske prevare, špijunaže, sabotaže,
vandalizmi,požari, poplave i sl. Štete nanesene organizacijama u obliku zloćudnog koda, računarskog
hakerisanja i uskraćivanja usluge jesve prisutnija pojava. Bez obzira u
kom obliku se čuvaju
(pothranjuju) informacije moraju da budu adekvatno zaštićene. Da bi se osigurala adekvatna zaštita
informacija svikorisnici moraju da budu familijarni sa konceptom i merama zaštite koje se zahtevaju.
Ključne reči: zaštita informacija, internet, kriptografija.
Abstract
Protecting information from ynačaja is now a priority of every business and information
systems. Business today is unthinkable without the application of information technology.
Information becomes an important resursodkogazavisi opstanakirazvoja organizacije.
Organizacije becoming more open, connecting their information resources with customers,
suppliers and other partners. This leads to a number of security threats such as suračunarske fraud,
espionage, sabotage, vandalism, fires, floods and the like. Damage to the organizations in the form
of malicious code, computer hacking and denial of service JESV increasingly common. No matter in
what form are stored (fueling) the information must be adequately protected. To ensure adequate
protection of information svikorisnici must be familiar with the concept and the measures of
protection required.
Keywords: protection of information, internet, cryptography.
Uvod
Zaštita informacija, očuvanje njihove poverljivosti, integriteta, odnosno celovitosti i
raspoložoivosti postaje od primarne važnosti. Sigurnostinformacijajemnogovišeodkorišćenja
odgovarajućih tehničkih rešenja koje nude savremeneinformacionetehnologije.
Razvoj tehnologije i savremen način života doveo je do toga da su šifre i lozinke postale
neizostavne kako bismo uspešno primenjivali sve tehnološke inovacije. Upotrebom algoritma
zabeleženi su počeci kriptografije, posle čega nastaju simetrična i asimetrična kriptografija, potom
digitali potpis, pa i hibridna kriptografija. Međutim, napadi na poverljive informacije su sve učestaliji,
pa će se u budućnosti više razvijati zaštite sistema.
Informacija:jepodataksaodređenimznačenjem,odnosnoznanjekojesemožepreneti
nabilokoji
način(pismom,audio, vizuelno, elektronski ili nanekidruginačin).
Informacijemogu da budu:

•
•

štampane ili napisanenapapiru
odložene(memorisane)elektronski
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•
•
•
•

prenesenepoštomili elektronskimputem
prikazanenakorporacijskomveb sajtu
verbalne – izgovorene u konverzaciji
znanje–veštinezaposlenih

Informacije i njima pripadajući podaci, zatim procesi i sistemi (hardverski, softverski, mrežni
itd.) koji se koriste za njihovo generisanje, obradu, prenos, memorisanje kao i pristup
predstavljaju važan deo poslovne imovine organizacije koju je potrebno prikladno zaštititi ako se
želi normalno poslovanje koje će obezbediti opstanak i razvoj.
Ovaj zahtev postaje sve važniji zbog distribuirane poslovne okoline organizacije u kojoj su
informacije izložene ranjivostima usled velikog broja pretnji (opasnosti). Nezavisno od prirode
informacioni resursi (informacione vrednosti) mogu da imaju jednu ili više sledećih karakteristika:

•
•
•

Prepoznati su na nivou organizacije kao entitetkoji ima vrednost
Ne mogu lako da budu zamenjeni bez utroškaresursa kao što su: novac, veštine
zaposlenih,vreme
Čine identitetorganizacijebez koga poslovanjeorganizacije možedabude ugroženo

1. Bezbednost upravljanja informacijama

Namena bezbednosti upravljanja informacijama je da obezbedi i zaštiti informacije i imovinu
od svih pretnji, bilo internih ili eksternih, slučajnih ili namernih kroz uspostavljanje, implementaciju,
izvršavanje, nadziranje, pre-ispitivanje, održavanje i poboljšanje sistema menadžmenta bezbednosti
informacija. Implementacija ove politike i pravila je važna za održavanje integriteta informacionog
sistema za pružanje usluga.
Politika obezbeđuje i garantuje:
• informacije će biti zaštidene od neovlašdenog pristupa istim
• održavaće se poverljivost informacija
• informacije neće biti otkrivene neovlašdenim osobama bilo slučajnim ili namernim
aktivnostima
• integritet informacija će se sačuvati kroz zaštitu od neovlašdene izmene
• mogudnost pristupa i izmene informacija ovlašćenim licima kada je to potrebno
• biće obezbeđena usaglašenost sa svim kontrolnim i zakonskim zahtevima
• podrška politici kroz kontinualne poslovne planove koji će se određivati, održavati i testirati
u stalnom praktičnom radu
• obučavanje zaposlenih u svim organizacionim delovima
• sve povrede sigurnog rukovanja informacija će se razmatrati i istražiti
• sve povrede sigurnosti će se dokumentovati i istražiti
Kriptografija
Proteklih godina naglo je porasla upotreba personalnih računara, a samim tim neprestano
raste i broj korisnika interneta. To naravno dovodi do ogromnih količina podataka koje treba na
adekvatan način sačuvati od neželjenih hakerskih napada.
U računarskim sistemima informacije se prenose raznim otvorenim i nesigurnim
komunikacijskim putevima. Pristup do tih puteva ne može se fizički sprečiti, pa svaki napadač može
narušiti sigurnost sistema. Zasigurno pouzdano rešenje je kriptovanje informacija i fajlova, odnosno
ispisivanje određenih šifara.
Kriptografija, ili drugim rečima šifrovanje, je nauka koja je bavi metodama očuvanja tajnosti
informacija. Reč kriptografija je grčkog porekla, nastala od reči “kriptos”-“skriven” i “grafo”-“pisati”.
Kriptografija je nastala kada je došlo do potrebe da se neke informacije sakriju od tuđih očiju.
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Kriptografija je nauka koja koristi matematičke metode za kriptovanje i dekriptovanje
podataka. Kriptografija nam obezbedjuje siguran put osetljivih informacija kroz nesigurne i
nezaštićene komunikacijske kanale. Kod kriptovanja/dekriptovanja podataka, odnosno informacija,
moramo razlikovati enkripciju i dekripciju. Enkripcija se sastoji od toga da se čist tekst ili bilo kakva
druga informacija prikažu na svima nerazumljiv način, osim onim osobama koje imaju dekripcijski
ključ.
1.1 Primena kriptografije u računarstvu
Početkom 60.–ih godina XX veka došlo je do većih zahteva za zaštitu informacija, a samim
tim i razvoja kriptografije, dok je u poslednjih 20-ak godina došlo do “eksplozije” u razvoju
kriptografije. Era kompjutera je kreatorima kriptografskih uređaja omogućila pravu slobodu. Prvi
takav primer dao je IBM svojim Luciferom, koji je osnovni predak Data Encryption Standard-a (DES).
Lucifer je blokovni sifrarnik koji je obrađivao blok po blok podataka, tako što je proces šifrovanja
ponavljao više puta nad istim blokom. Vremenom, kako su procesori jačali i postajali brži, ovakvi
sistemi postaju podložni “brute force” napadima, pa iz tih razloga nastaje Advanced Encyption
Standard (AES). DES je koristio 56 bitne blokove, dok AES koristi 128 bitne blokove koje imaju dužinu
ključa od 128 do 256 bita, pa ga je samim tim teže probiti.
1.2 Kriptografski algoritmi
Pre masovne upotrebe računara, kriptografske metode šifrovanja zasnivale su se uglavnom na
tajnosti šifre. Tako bazirani algoritmi pokazali su se nepouzdani, te se morala pronaći druga metoda
šifrovanja. Danas se te metode zasnivaju na upotrebi ključa i upravo je taj ključ najvažniji deo
pravilnog enkriptovanja i dekriptovanja poruka.
Zavisno od načina korišćenje ključa razvile su se dve klase algoritama: simetrična i asimetrična
klasa. Simetrični algoritmi koriste isti ključ za enkripciju i dekripciju neke poruke, dok asimetrični
algoritmi koriste različite ključeve za enkripciju i dekripciju iste.
1.2.1 Simetrična kriptografija
Simetrični algoritmi se dele u dve grupe, lančane šifre i blokovske šifre. Lančane šifre obrađuju
otvoren tekst bit po bit, dok blokovske šifre dele otvoren tekst na grupe bitova, koji se zovu blokovi.
Tipična veličina bloka je 64 bita, što je dovoljno veliko da oteža analizu, a sa druge strane dovoljno
malo da bude praktično.

Slika br.1. Ilustracija simetrične kriptografije
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Najpoznatiji simetrični enkripcioni algoritmi su:
•
•
•
•

DES (Data Encryption Standard)- ključ je dužine 56 bita;
Triple DES, DESX, GDES, RDES- ključ je dužine 168 bita;
Rivest RC2, RC4, RC5, RC6- promenljiva dužina ključa do 2048 bita;
IDEA (International Dara Encryption Algorithm)- osnovni algoritam za PGP (Pretty Good
Privacy )- ključ je dužine 128 bita;
• Blowfish- promenljiva dužina ključa do 448 bita;
• AES (Advanced Encryption Standard)- radi sa blokovima od po 128 bita I koristi ključeve
dužine 128, 192 I 256 bita;
• Rijndael- radi sa blokovima od 128, 192 ili 256 bita, a tolika može biti I dužina ključa.
1.2.1.1 DataEncryption Standard
1973. godine IBM-ov tim kriptografa prijavio se na javni konkurs koji je raspisao američki
Nacionalni biro za 787tandard, na temu programa za zaštitu računarskih I komunikacionih podataka.
Cilj konkursa bio je razvijanje jednog standardnog kriptosistema. Tim stručnjaka iz IBM-a, na čelu sa
Horstom Feistelom, predstavlja algoritam zasnovan na tzv. Feistelovoj šifri, nazvan Lucifer, čija je
glavna ideja bila alternativna upotreba supstitucija I transpozicija. Predloženi algoritam je nakon
određenih prepravki, 1976. Godine prihvaćen kao standard I dobija ime Data Encryption Standard
(DES).
Važna primena DES-a jeste zapravo u bankarskim transakcijama. Tačnije, DES se između
ostalog koristio za šifrovanje PIN-a (Personal Indentification Number), kao i kod transakcija preko
bankomata. DES je takođe do nedavno bio u širokoj upotrebi u civilnim satelitskim komunikacijama.
1.2.1.2 Advanced Encryption Standard
Kao sto je gore već navedeno, krajem 90-ih godina XX veka došlo je do probijanja DES-a, pa se
iz tih razloga pojavila potreba za stvaranjem novog algoritma. 1997. godine “National Institute of
Standards and Technology”, (NIST) objavio je konkurs za kriptosistem koji je trebao da zameni DES.
Privremeni standard koje je zamenio DES bio je 3DES (Triple DES), koji je trajao do kraja konkursa. 20.
oktobra 1998. (konferencija AES1) NIST je prihvatio 15 kandidata, od kojih je do 20.8.1999. godine
(AES2) odabrano svega pet finalnih sistema, a to su: MARS, RC6, RIJNDAEL, SERPNET i TWOFISH. Na
trećoj, završnoj konferenciji, AES3, koja je održana aprila 2000. godine, za pobednika je odabran
RIJNDAEL koji je postavljen kao novi standardni enkripcioni algoritam.
1.2.1.3 Ostali simetrični algoritmi
Pored najpoznatijeg DES algoritma, postoji još gore pomenutih simetričnih enkripcionih
algoritama. Neki od njih danas se koriste kao zamena za DES, dok bi drugi trebalo službeno da ga
zamene. Kao zamena za DES danas se koristi trostruki DES (Triple DES, 3DES), zatim IDEA, CAST-128 i
RC5, dok u drugu grupu naslednika spadaju MARS, RC6, RIJNDAEL, SERPENT i TWOFISH.
IDEA (Interantional Data Encryption Algorithm) je kriptosistem koji su razvili švajcarski
kriptografi Xuejia Lai i James Massey. Prvu verziju nazvanu PES (Proposed Encryption Standard)
objavili su 1990. godine, međutim, taj kriptosistem nije bio otporan na diferencijalnu kriptoanalizu,
pa su autori 1992. godine prepravili algoritam i nazvali ga IDEA. IDEA koristi 128-bitni system za
šifrovanje 64-bitnih blokova otvorenog teksta.
CAST je algoritam koji su projektovali Kanađani Carlise Adams i Stafford Tavares. Ovaj algoritam
koristi 6 S kutija sa 8-bitnim ulazom i 16-bitnim izlazom. Pokazalo se da je ovaj algoritam otporan na
diferencijalnu kriptoanalizu, kao i na linearnu kriptoanalizu, tako da za njegovo razbijanje nije
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poznati ni jedan drugi način sem “brute force” napada. Prvo je nastao CAST -128 sa 128-bitnom
dužinom ključa, a zatim i CAST-256, sa 256-bitnom dužinom ključa.
RC5 blokovsku šifru razvio je Ron Rivest. Ovaj system koristi tri operacije, a to su: XOR,
sabiranje i rotacija. Blokovi u ovom sistemu mogu biti promenljive dužine, a ključevi različite
veličine. Preporučen broj rundi je 12 ili 16, ukoliko je to moguće.
MARS, RC6, TWOFISH: Mars je razvio “IBM”, RC6 je razvila “RSA Security Inc.”, dok je
TWOFISH razvijen od strane “Counerpane Systems”. Sva tri sistema spadaju u Feistelove šifre.,
tačnije MARS spada u nebalansirane Feistelove šifre zato što se njegovi blokovi dele na 4, a ne na 2
dela kao kod balansiranih. MARS ima 32 runde, RC6 ima 20, dok TWOFISH ima 16 rundi.
SERPENT su konstruisali Ross Anderson (Engleska), Eli Biham (Izrael) i Lars Knudsen (Danska).
Ovaj sistem spada u supstitucijsko-permutacijske šifre, ima 32 runde, s’ tim što u svakoj rundi
paralelno koristi 32 identične S-kutije.
RIJNDAEL su konstruisali kriptografi Joan Daemen i Vincent Rijmen iz Belgije. Ovaj sistem je
pobedio na NIST konkursu po kojem je trebalo naći zamenu za DES. Danas su u upotrebi tri verzije
ovog sistema: AES-128, AES-192 i AES-256.
1.2.2 Asimetrična kriptogafija

Osnivači asimetrične kriptografije su Dif i Helman, koji su u svom radu “New Direction in
Criptography” definisali koncept kriptografije javnog ključa, a time i mogućnost sigurne razmene
ključeva.
Asimetrična kriptografija ili kriptovanje javnim ključem se bazira na postojanju dva ključa, gde
je jedan javni koji služi za šifrovanje, a drugi je tajni koji služi da dešifrovanje poruke. Pored
klasičnog šifrovanje, asimetrična kriptografija služi i za digitalne potpise, a autentičnost pošiljaoca
koji poruku potpisuje privatnim tajnim ključem, može biti proverena pomoću javnog ključa. Mana
asimterične kriptografije je to što simetrična zahteva manje računanja, te je samim tim i brža, jer se
veće količine podataka brže šifruju i dešifruju.
Kod ovog sistema, javni ključ je poznat svima, pa svako može šifrovati i poslatu poruku, dok
dešifrovanje može izvršiti isključivo samo onaj koji ima privatni, tj. tajni ključ. Upravo iz tih razloga,
vlasnik tajnog ključa, odnosno primalac poruke, ne može biti siguran ko je istu i poslao. Tu dolazimo
do digitalnog potpisa. Tačnije, digitalni potpis praktično predstavlja još jedan tajni ključ, odnosno to
je tajni ključ koji ima pošiljalac i tako će primalac poruke biti u potpunosti siguran u autentičnost
pošiljaoca.
Iz tih razloga, treba kombinovati ova dva pristupa. Pošiljalac šifruje poruku javnim ključem
primaoca, a zatim svojim privatnim ključem (digitalnim potpisom), šifruje celu poruku, ili neki njen
deo. U procesu dešifrovanja, primalac zna javni ključ pošiljaoca, čime se potvrđuje autentičnost
poruke, a zatim je dešifruje svojim privatnim ključem.
Glavna prednost korišćenja asimetrične kriptografije jeste da strane koje nikada do tog
momenta nisu komunicirale i koje nemaju siguran kanal za bezbednu komunikaciju, sada mogu
tajno komunicirati. Potrebno je samo dva ključa za komunikaciju, jedan koji se slobodno prenosi i
drugi koji se čuva. Sa druge strane, kao što je gore već navedeno, ovaj vid šifrovanje je sporiji od
simetričnog sistema, i to za oko hiljadu puta, te se iz tih razloga asimiterična kriptografija ne koristi
za razmene većeg broja podataka.
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Slika br. 2. Šema asimetrične kriptografija
1.3 Kriptoanaliza
Kriptoanaliza je, potpuno suprotno od kriptografije, nauka koja se bavi razbijanjem šifri,
dekodiranjem, zaobilaženjem sistema autentifikacije, i uopšte provaljivanjem kriptografskih
protokola. To je naučna disciplina koja proučava postupke otkrivanja teksta bez poznavanja ključa, i
postupke otkrivanja istog, uz poznavanje otvorenih ili kriptovanih tekstova.
Napadi se mogu razvrstati na pasivne napade i aktivne napade. Pasivnim napadom se samo
prisluškuje poslata poruka, dok aktivni napad uključuje menjanje poruke, ponovno slanje itd. Pasivni
napad je mnogo teže detektovati nego aktivni.
2. Zaključna razmatranja
Skoro svi programi za enkripciju koriste lozinke, tj. niz slova i brojeva. Svi navedeni algoritmi su
u velikom stepenu sigurni, međutim uvek postoji šansa da se lozinka otkrije ako se ne pridržavamo
nekih pravila o njenoj izradi. Neka od pravila kojih bi se trebalo pridržavati pri izradi lozinke su:
Idealno je da se za lozinku uzme niz slučajnih slova i brojeva, a pri tom bi trebalo da se korsiti više od
jednog niza slučajnih slova i brojeva.
Ovakve lozinke mnogi mahom izbegavaju iz prostog razloga što se teško pamte; ne koristiti
podatke koje se lako mogu pogoditi, kao što su godine rođenja, prezimena, imena deteta, roditelja,
ljubimca itd.; trebalo bi koristiti lozinke od više reči. Korisno je upotrebiti kombinaciju jedne reči sa
nekim brojevima; najbolja lozinka bi mogao biti neki citat ili bilo kakva besmislena rečenica.
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RAST STUDIMI: SA KONTROLLOHEN FEMIJET NE INTERNET
Prof.Dr.Sadije BUSHATI
Fakulteti Ekonomik, Universiteti Shkoder,Albania,sadijebushati@yahoo.com

Abstrakt
Interneti sa i rëndesishëm dhe i domosdoshëm sot për të gjithë, pra edhe për fëmijët, ka disa
kohë që është konstatuar se ka edhe shumë rreziqe për fëmijët kudo në botë. Në këtë artikull
jepen disa statistika të këtyre rreziqeve të nxjerra nga literatura, pastaj disa këshilla për
prindërit si të mbrojnë fëmijët e tyre dhe disa softe për këtë qëllim. Eshtë organizuar edhe
një pyetsor me disa prindër në një lagje të qytetit të Shkodrës, për të ditur sa informacion
kanë për këtë problem dhe si i kontrollojnë ata fëmijët e tyre kur navigojnë në internet.
Analiza e pyetsorëve është bërë me anën e programit SPSS dhe EXEL.
Fjalët e rëndësishme: internet, rrezik, mbrojtje, softe per kontroll.

1. Hyrje
Interneti hyri në Shqipëri në vitin 1991, nga SOROS dhe për disa vite, ai mbeti jashtë familjeve
shqiptare. Në institucionet e arsimit të lartë kishte rrallë ndonjë kompjuter të përdorur, të dhuruar
zakonisht nga universitetet e huaja, mbas rinovimit të teknologjisë së tyre. Më pas, vjen duke u rritur
interesimi për t’u paisur me kompjuter: kryesisht fillojnë institucionet kryesore; hapen biznese që
përdorin kompjutera me lojra për fëmijë dhe të rritur, me çmime të caktuara për një orë dhe disa
familje më në gjëndje, i instalojnë në banesat e veta familjare.
Në vitet 2000, rritet interesi për internetin kudo, në të gjitha fushat. Intelektualët janë të parët
që interesohen më shumë, sepse marrin informacione të reja mbrenda një kohe shumë të shkurtë,
por jo vetëm ata. Në vitet në vazhdim, numri i përdoruesve të internetit vjen duke u shtuar, jo vetëm
në familje, por edhe në “Internet kafe”. Në vitin 2001 numri i kontratave të internetit fiks për 100
banorë ka qenë 0,16. Në vitin 2003 ky tregues shkoi në 0.64, pra u rrit 4 herë për dy vjet. Pas vitit
2009, ky tregues shenonte se rreth 3 në 100 banorë kanë një kontratë për shërbimin e internetit.
Sipas Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikimit, në vitin 2010 janë rregjistruar 111.717 kontrata
interneti. Në vitin 2014 raportohen gjithsej 1 637 994 pajtimtarë të internetit, ndër të cilët 206 896
janë me akses nga rrjete fikse, 177 613 janë pajtimtarë me akses me USB/ Modem dhe 1 253 485
janë pajtimtarë me akses me aparat celular.Burimi [17]

2. Teksti kryesor
Nga interneti mund të përfitojnë të gjithë: fëmijë, adoleshentë dhe të rritur. Këto përfitime
mund t’i rreshtojmë si:
➢ mundësi për të marrë informacione dhe njohuri për probleme të ndryshme në kohë shumë
të shkurtë;
➢ mundësi për të dhënat sekondare statistikore për kërkime shkencore;
➢ reklama dhe shit-blerje mallrash të çdo lloji;
➢ komunikim shumë i shpejtë nga çdo distancë ndërmjet institucioneve dhe miqve;
➢ shoqërizim nëpërmjet rrjeteve sociale, rritje e komunikimit;
➢ argëtim me lojra, muzikë e sport. Burimi [5], [2], [13].
Sot interneti është pjesë e rëndësishme edhe në jetën shkollore; pothuejse në të gjitha lëndët zënë
vend detyra e projekte që fëmijët duhet t’i përgatisin me anën e internetit, prandaj dhe shumë prej
tyre kanë akses në të, në celular, shtëpi, shkollë apo mjedise të tjera të komunitetit.
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Por interneti, përveç se është i dobishëm për fëmijët, mund të jetë edhe i dëmshëm për ta.
Meqenëse informacioni është i lirë, fëmijët mund të jenë të ekspozuar ndaj materialeve të
papërshtatshme për zhvillimin e tyre fizik dhe psiqik, si p.sh. me natyrë seksuale, të dhunshme, apo
që inkurajojnë tek ata aktivitete të rrezikshme apo të paligjshme. Disa faqe të tjera mund të nxisin
përdorimin e drogës, duhanit, ose alkoolit. Pedofilët gjithashtu përdorin e-mailet për të kërkuar
fëmijë, pastaj, duke komunikuar dhe fituar besimin e tyre, realizojnë edhe takime me ta. Në këtë
moment mund të themi që fëmija është në rrezik të madh fizik dhe psikologjik.
Është shumë e qartë që fëmijëve nuk mundemi tërësisht t’u ndalojmë qëndrimin në Internet, por
është detyrë e çdo prindi që të kontrollojë se në cilat adresa në internet navigon fëmija i tij. Mjekët
dhe psikologët rekomandojnë edhe kohën që duhet të qëndrojë fëmija në internet për mosha të
ndryshme: për fëmijët 4-6 vjeç, koha maksimale e qëndrimit para kompjuterit është 30 minuta, për
ata 7-10 vjeç 45 minuta, 11-13 vjeç 1 orë, ndërsa fëmijët nga 14 e lart, një orë e gjysmë. Burimi [12],
[5], [18].
Gjithashtu, mjekët dhe psikologët japin disa këshilla për prindërit e fëmijëve, për mosha të
ndryshme të këtyre të fundit. Ja p.sh. disa këshilla që u jepen prindërve të fëmijëve deri 10 vjeç:
1. Nuk është kurrë shumë herët për të nxitur komunikim të hapur dhe pozitiv me fëmijët. Eshtë një
ide e mirë të bisedoni me ta në lidhje me kompjuterin dhe t’i përgjigjeni në mënyrë të hapur
pyetjeve dhe kureshtjes së tyre.
2. Gjithmonë rrini me fëmijët tuaj të kësaj moshe, kur ata janë online.
3. Përcaktoni rregulla të qarta për përdorimin e internetit.
4. Insistoni që fëmijët tuaj të mos japin informacione personale si emrin e tyre të vërtetë, adresën,
numrin e telefonit ose password, me njerëz që ata njohin në internet.
5. Nëse një website i detyron fëmijët të paraqesin emrat e tyre në mënyrë që të personalizojnë
përmbajtjen e web-it, ndihmoni fëmijët tuaj të krijojnë online pseudonime që nuk japin informacion
personal.
6. Përdorni mjetet e sigurisë se familjes për të krijuar profile të përshtatshme për çdo anëtar të
familjes dhe për të ndihmuar në filtrimin e informacioneve qe mund të marrin nga interneti dhe
faqet që mund të hapin. Burimi [12], [7], [18].
Për fëmijën do të bëhet problem i rënde nëse nuk e sqarojmë se përse i ndalojmë diçka kaq të
rëndësishme, përdorimin e internetit. Bile, edhe në qoftë se arrijmë ta bëjmë këtë gjë në shtëpi, ai
fëmi do të gjejë mënyrën të shkojë diku ku ka internet dhe do ta përdorë atë; aq më shumë, kur
jepet se rreth 84% e fëmijëve shqiptarë preferojnë të aksesojnë internetin nga shtëpia e një shoku.
Burimi [1]
Pra, nuk rekomandohet që fëmijës t’i ndalohet tërësisht qëndrimi në internet, por është detyrë e
çdo prindi që ta kontrollojë se cilat adresa të internetit viziton fëmija i tij.
Po fëmijët për çfarë e përdorin internetin:
Gjejnë lojra argëtuese; komunikojnë me shokë e shoqe të klasës; e shfrytëzojnë si burim
informacioni për detyra e projekte shkollore. Burimi [12],[6].
Por, si u përmendën më sipër, në internet ekzistojnë edhe rreziqe, të cilët rrjedhin sepse interneti:
➢ mundëson anonimitet, ( gjithkush mund të fshehë identitetin e vet në internet);
➢ nuk ka kufizim për përmbajtjet që mund dhe lejohen të futen;
➢ shpesh ato kanë përmbajtje të papërshtatëshme për fëmijë, si pornografi dhe material tjeter
seksual;
➢ fotografi të frikshme të personave të vrarë apo të plagosur rëndë;
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➢ urrejtje, drogë, armë, dhunë etj. Burimi [5], [6], [12], [16].
Kur janë në internet, fëmijët në mënyrë naive mund të pranojnë apo shkëmbejnë fajle që mund ta
vënë në rrezik të gjithë familjen prej vjedhësve-sajber apo ta infektojnë kompjuterin me viruse. Ata
mund të hasin në dhunues-sajber (cyberbullies) të cilët do të përpiqen t’i trembin apo t’i turpërojnë.
Ka raste kur fëmijët, pa ditur, mund të komunikojnë me rrëmbyes online (online predators), të cilët
e përdorin internetin për të vendosur marrëdhenie me femijë; ata hiqen ose si moshatarë të tyre ose
si të rritur, tek të cilët mund të kene besim, e më vonë përpiqen t’i bindin që të takohen
drejtpërdrejt.

Fakte statistikore nga bota

• Më shumë pornografi në internet konsumohet në moshën prej 12 deri në 17 vjeç;
• Industria pornografike në internet tregon se 20-30% të qarkullimit në sajtet e tilla e realizojnë
fëmijët;
• Në ditë dërgohen 2.5 miliard mesazhe e-mail pornografike;
• 26 emra të karaktereve për fëmijë (pokemon, ekshenmen etj.) çojnë në mijra porno sajte;
• 27% e fëmijeve prej moshës 7 deri në 17 vjeç do ta jepnin adresën e vet të shtëpisë nëpërmjet
internetit, kurse 14% - adresën e vet të e-mailit;
• 40% e adoleshentëve kanë lënë informacione personale në internet që të tjerët të mund t’i
kontaktojnë;
• Një në pesë fëmijë që përdorin “dhoma për bisedë” (chat) janë kontaktuar nga pedofil online;
• 76% e rasteve të shfrytëzimit seksual të iniciuar nëpërmjet internetit kanë qenë fëmijë të moshës
13 deri në 15 vjeç. 75% kanë qenë vajza. Shumica e rasteve kanë vazhduar me takim të
drejtperdrejtë, kurse në 93% të këtyre takimeve ka pasur seks të paligjshëm;
• Gjatë një viti, mesatarisht, një ndër pesë femijë ka marrë propozim seksual nëpërmjet internetit,
kurse vetëm 25% e tyre u kanë treguar prindërve të vet për këtë gjë;
• 89% e të gjitha kërkesave seksuale janë realizuar nëpërmjet “dhomave për bisedë” apo mesazheve
instant. Burimi [12], [5].
Ndërsa, në studimin e zhvilluar nga World Vision në 2014, ku u intervistuan 900 fëmijë të moshës 1318 vjeç nga qytetet Tiranë, Korçë, Shkodër, Vlorë, Elbasan dhe Peshkopi rezultoi se:
▪ 62% e fëmijëve që kanë akses në internet kanë një kompjuter në dhomën e tyre të gjumit
▪ 44% e fëmijëve përdorin internetin për të parë rregullisht materiale pornografike
▪ 45% e fëmijëve përballen me ngacmime, vjedhje të fjalëkalimeve, si dhe shikim të paqëllimshëm
të materialeve pornografike gjatë përdorimit të internetit çdo ditë
▪ 68% e fëmijëve konfirmojnë ekzistencën e kompjuterëve ose ekraneve që shfaqin materiale
pornografike në kundërshtim me dëshirën e tyre
▪ Fëmijët e intervistuar raportojnë që janë kontaktuar online nga qytetarë të huaj të panjohur.
Shumica e tyre janë nga Mbretëria e Bashkuar (33%), Italia (14%) dhe nga SHBA (8%). Rreth 47% e
fëmijëve të intervistuar pranojnë që brenda vitit të kaluar janë kontaktuar online nga një individ i
panjohur. Burimi [18]
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3. Rast studimi
Për të patur një informacion modest se sa kohë shpenzojnë fëmijët në internet dhe si e sa është
kujdesi prindror për rrezikun e internetit ndaj fëmijëve, trajtuam një pyetsor me pak pyetje dhe e
shpërndamë në kolegë dhe qytetarë të rastësishëm në lagjen “Parrucë” të Shkodrës. Rezultatet dhe
analiza e tyre per 76 respondentë, paraqitet më poshtë, duke përdorur programet SPSS dhe EXCEL:

1. Mosha e të pyeturve rezulton:
Mosha

Efektivi

25-30
4

30-35
12

35-40
21

40-45
34

45-50
3

50-55
2

Fig.1 Mosha e të pyeturve
Nga respondentët, 61 janë me arsim të lartë dhe 15 me arsim të mesëm, ndërsa shumica, 61
persona ose mbi 80% janë femra. U zgjodhën më shumë femra, mbasi janë ata që kujdesen më
shumë për fëmijët.
Ndërsa mosha e fëmijëve të respondentëve u grupua në tri klasa: deri 10 vjeç; mbi 10 deri 14 vjeç
dhe mbi 14 deri 18 vjeç. Rezultatet janë:
Series1, mbi14
deri 18 vjec, 27,
36%

Mosha e femijeve
Series1, deri 10
vjec, 29, 38%

Series1, mbi10
deri 14 vjec, 20,
26%

Fig.2 Mosha e fëmijëve
Pyetjes: “ A ka celular fëmija ” u përgjigjën po 56 respondentë, ose gadi 74% e tyre dhe në këtë
përqindje ka edhe fëmijë të moshës deri në 10 vjeç.
Ndërsa pyetjes “A keni internet në kompjuter në familjen tuaj” rezultati është gadi 97,5%, që i
korespondon 74 respondentëve ndër 76 të pyetur. Rezultat i lartë për paisjen me internet në
familjet e qytetit të Shkodrës.
Për pyetjen “Sa kohë në dijeninë tuaj, shpenzon fëmija i juaj në internet” u morën këto rezultate:

793

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

efektivi

koha

[0-0.5]
efektivi
11

]0.5-1]
20

]1-2]
18

]2-3]
10

]3-4]
4

]4-5]
3

>5
10

Fig.3 Koha në internet
Pyetjes “A jeni në dijeni të ekzistencës së disa rreziqeve të mundëshme për fëmijë që vijnë nga
interneti” u përgjigjen pozitivisht të gjithe, 100%, por, pyetjes “A jeni në dijeni të ekzistencës së
programeve ” 21 respondentë u përgjegjën se nuk kishin dijeni.
Ndërsa pyetjes nëse jeni në dijeni, a keni instaluar ndonjë nga këta programe, u përgjigjen kështu:
Series1, jo, 41
Series1, 0, 21

Series1, po, 14

Fig.4 Instalimi I programeve mbrojtës
Grafiku tregon se 21 persona nuk dijnë se ekzistojnë programe që ndalojnë rrezikun e fëmijëve nga
interneti, prandaj nuk kanë ndonjë të instaluar; 55 të tjerët e dinë se ka programe, por 14 persona
kanë instaluar një nga programet, ndërsa 41 jo. Dhe pikërisht këta të fundit pyetjes:
“Nëse “JO”, a mund të shenoni si e kontrolloni fëmijën?, i përgjigjen si më poshtë:
• “E shoh (kontrolloj) herë mbas here”, 10 respondentë;
• “Me anë të bashkëbisedimit, duke iu treguar për rreziqet”, 11 respondentë;
• “Kam besim te fëmija”, 8 respondentë, ndërkaq fëmijët e disa prej tyre qëndrojnë 10 e 12
orë në internet;
• “Nuk mund të bëj asgjë, ata janë më të përparuar në këtë teknologji”, 10 respondentë;
• “Shkarkojnë vetëm lojra nga you tube”, përgjigjen 10 respondentë edhe nga ata që nuk dinë
ekzistencën e rreziqeve.

4. Përfundimet
➢ Interneti është shumë i rëndësishëm për të gjithë, pra edhe për fëmijët tanë. Nuk duhet t’u
pengohet përdorimi i tij.
➢ Nga pyetsori rezultoi se ka edhe persona me arsim të lartë që nuk dine për ekzistencën e
programeve për internet të sigurtë.
➢ Përvetësimi i teknologjisë sidomos nga adoleshentët, ka krijuar një superioritet ndaj shumë
prindërve, me arsim të mesëm apo të lartë, gjë që i bën ata të pakontrollueshëm dhe të rrezikuar.
➢ Prindërit duhet të informohen nga mediat dhe rrjetet sociale në mënyrë të vazhduar për
rrezikun e internetit. Më pas ata duhet të bashkëbisedojnë me fëmijët, të ushtrojnë kontroll të
vazhdueshëm, qoftë me mënyrat më të thjeshta. Disa rekomandojnë që prindërit të vendosin
rregullore familjare për internetin, kryesisht për adoleshentët. Duke i trajtuar si të rritur, rregullorja
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të shikohet si një marrëveshje në mes tyre. Për këtë qëllim ofrohen shumë softe me karakteristika
dhe çmime të ndryshme. Disa nga këto, kanë shkallë filtrimi të siteve të ndryshme të web, sipas
moshave të fëmijëve; disa bllokojnë automatikisht të gjitha reklamat që mund të përmbajnë "fjalët"
kyçe të bllokuara, disa kufizojnë automatikisht kohën: "mjaft ndenje në PC... do të të lodhen sytë...
do të bllokohen neuronet" dhe kompjuteri fiket automatikisht në momentin e caktuar. Disa softe
mund të përdoren për më shumë qëllime, përfshijnë shumë opsione për filtrim, mbikqyrje dhe
kufizim të përmbajtjeve dhe aktiviteteve online.
➢ Edhe shkolla duhet të lozë rolin e vet; përveç edukimit të vazhdueshëm, duhet të shtojë në
programet mësimore (p.sh.në lëndën e edukimit qytetar), informacione për rreziqet e internetit si
dhe duhet të instalojë në ambjentet e saj programet kompjuterike që realizojnë internetin e sigurtë.
➢ Po rendisim më poshtë disa nga këto programe (softe) që vendosin kontroll të prindërve mbi
aktivitetet online të fëmijëve:
a) Crawler Parental Control është një prej softuerëve të rrallë për kontroll të prindërve që jepet
falas dhe plotësisht funksional. Mundëson kontroll të kohës që përdoruesi kalon online, si dhe
kufizim të saj. Mund të vendosen web-sajte të caktuara, të cilat përdoruesi nuk lejohet t’i vizitojë, të
tjera që janë të lejueshme, si dhe fjalë, të cilat, në qoftë se gjenden në ndonjë web-faqe, do ta bejnë
të pamundur futjen në të.
Linku për shkarkim: http://www.crawlerparental.com
b) Glubble është një mjet mjaft popullor familjar që shfrytëzohet si shtojcë për shfletuesin e
➢ internetit Mozilla Firefox. Linku për shkarkim: http://glubble.com
c) K9 Web Protection është pa pagesë për filtrim të web-përmbajtjeve dhe vendosje
të kontrollit të prindërve mbi aktivitetet e fëmijëve kur ata janë online. Për përdorimin e tij duhet
liçencë, të cilën mund ta merrni pa pagesë, nëpërmjet e-mailit, në qoftë se e kaloni proceduren e
regjistrimit.
➢ Linku për shkarkim: http://www1.k9webprotection.com [9]
d) Ndoshta nuk do të keni nevojë për softuer shtesë për kontroll të prindërve në qoftë se e
shfrytëzoni versionin aktual të sistemit operativ Windows – Windows Vista. Tani, falë mjetit
Parental Controls i cili gjendet në Control Panel, prindërit mund të krijojnë profile të veçanta
shfrytëzuesish për fëmijët e tyre dhe ato të jenë të përshtatëshme me moshën dhe interesat
personale të tyre.
e) Shfrytëzuesit e versionit të fundit sistemeve Mac OS X – Leopard mund të përdoren për kontroll
të prindërve që vjen me vetë sistemin. Opsionet e ofruara për përshtatje janë standard dhe
mundësojnë qendrim të kufizuar në web-sajte të caktuara, kufizim kohor, si dhe mbikqyrje të të
gjitha aktiviteteve online të fëmijës tuaj: webfaqet e vizituara, aplikacionet e përdorura dhe njerëzit
me të cilët ai ka komunikuar nëpërmjet dhomave për bisedë etj. Ka edhe shume softe të tjerë, me
ose pa pagesë, mjafton të kërkosh në GOUGLE.[4], [10], [11].
➢ Sipas ekspertëve të IT-se, mbikëqyrja prindërore bëhet e vështirë në këtë kohë dixhitale dhe
të zhvillimit të hovshëm të teknologjisë, por ajo i mundëson prindërit, të kontrollojnë përmbajtjet e
padëshiruara, pra, të kenë një internet të sigurtë për familjen. Gjithashtu, ekspertët e IT-së kanë
krijuar softe edhe për arsimtarët që përdorin në klasë internetin, në mënyrë që edhe ata të mbrojnë
nxënësit nga rreziqet e internetit. [16]
➢ Për të rritur informimin dhe sensibilizimin e prindërve dhe mësuesve mbi internetin e sigurt,
Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve me mbështetjen e Vodafone Albania
prezantuan botimin e parë të një manuali për prindër dhe mësues lidhur me sigurinë e fëmijëve në
internet që do të shpërndahet nëpër shkolla, si dhe njohjen nga afër të aplikacioneve të sigurisë të
ofruara nga Vodafone Albania që mund të instalohen për të siguruar aksesin e sigurt online të tilla si:
Safebeep, Vodafone Guardian, Vodafone Secure Net etj. [18]
➢ Dita ndërkombëtare e mbrojtjes nga rreziqet e internetit (7 shkurti) i kujton të gjithë për të
shtuar masat e sigurisë.
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Analogjitë historike si politikum
Sadri Ramabaja, Phd
Universiteti ILIRIA,Prishtinë / Kosovë,sramabaja@gmail.com

Abstrakt

Analogjitë historike jo gjithëherë janë instrument adekuat politik për relizimin e objektivave politike
bashkëkohore. Se a është fjala për Kosovën, Krimenë, Sudetenlandin, Qipron, Maqedonin, Baskin,
Skocin... nuk është krejt e njejtë. Secili nga këto raste ka kompleksitetin e vet.
Fjalimet e personaliteteve evropiane, në shenjë të përkujtimit të përvjetorit të 100-të të Luftës së
Parë Botërore, analogjitë historike sikur i përforcuan edhe më shumë.
U shquan për këtë Karl Shvarcenberg, Hillari Klinton, Volfgang Shojble, ish kancelari gjerman
Gerhard Shrëder, por më specifik ishte ambasadori i Federatës Ruse në Tiranë, Leonid Abramov
duke tërhequr paralele mes ndërhyrjes së ushtrisë së Ukrainës në lindje të vendit, me atë të
ushtrisë serbe në Kosovë.
Evidentimi i ngjarjeve historike në shoqëritë demokratike, shihet edhe si akt i dobishëm për
aktualitetin politik, respektivisht si leksion nga e kaluara në shërbim të daljes së mundshme nga
krizat aktuale. Mirëpo, tërheqja e paraleleve mes Kosovës dhe Krimesë, por edhe përdorimi në
kontest të ngjashëm historik, me Sydetenllandin, apo me Baskin a Skocinë, e bën cilësimin e
Kosovës si rast sui generis, disi jo real.
Këmbëngulja e Brukselit për të imponuar vendime, siç është ai për Asociacionin e Komunave me
Shumicë Serbe, e që janë ndesh me interesin dhe përspektivën e Kosovës, delegjitimon demokracinë
si sitem dhe si filozofi. Në këtë rast, kur për këtë presioni vije nga Brukseli, delegjitimimi i
demokracisë reflekton në humbjen e besimit të qytetarëve ndaj politikës.
1. Analogjitë historike si instrument politik
Në rikapitulimin e ngjarjeve më specifike të vitit 2015, jo pa qëllim, jam ndalur tek analogjitë
historike të shfrytëzuara nga politikanë të ndryshm si instrumente politike për realizimin e politikave
bashkëkohore. Viti që po lëmë pas në Kosovë ishte, veç tjerash, viti që shënoi vazhdimin e dialogut
asimetrik me Serbin nën patronatin e BE-së, por edhe përplasje më specifike mes dy blloqeve politke
që tashmë po konturohen: atij të ashtuquajtur i Djathtë, që bashkon PDK/LDK dhe Listën Serbska
dhe opozitës që i prinë VV (AAK &NISMA). Ky fakt të shpjen disi natyrshëm tek anlogjitë historike, po
kur këto analogji bëhen nga politikanë eminentë, momentumi politik fiton peshë e domethënje të
veçantë. Ndërkaq kur këto analogji u përvijuan në fjalimet e personaliteteve evropiane gjatë vitit
paraprak, duke marrë në konsideratë dhe në një masë si shkas përvjetorin e 100-të të Luftës së parë
Botërore, shmangia nga politikumi nuk ishte i mundur as edhe një vit e sa pas këtij jubileu.
Përkujtimi i historisë, i vendimeve tërësisht të gabuara që ishin tumirë psh. si ai për pothuaj se
gjysmën e Shqipërisë (Kosova ishte vetëm një pjesë nga ajo tërësi), që po i nënshtrohej gjymtimit në
Konferencën e Londrës (1913), është obligim politik e moral, por edhe shkencor.
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Karl Shvarcenberg793, Hillari Klinton, Volfgang Shojble, ish kancelari gjerman Gerhard Shrëder, por
në këtë vazhdë si të pretendonte të vinte pikën mbi I, edhe ambasadori i Federatës Ruse në
Tiranë, Leonid Abramov794 etj., rizunë në gojë, në fjalimet e tyre, rastin e Kosovës duke bërë
analogji me raste të ngjashme në histori.
Tre të parët në deklaratat e tyre pas sulmit rus në Krime, jo që tërhoqën paralele mes rastit në
fjalë dhe aneksimit të Sudetenland-it nga nazifashizmi gjerman në vitin 1938, por e sollën në
vëmendje të opinionit disi në kontest të njejtë.
Ndërkaq ambasadori rus në Tiranë shkoi më tutje, tek tërhoqi paralele mes ndërhyrjes së ushtrisë së
Ukrainës në lindje të vendit, me atë të ushtrisë serbe në Kosovë.
“Ushtarët e Kievit në lindje të Ukrainës mi kujtojnë ushtarët e Milosheviqit në Kosovë, në vitin
1998”795, u shpreh ai fare shqeto.
Evidentimi i ngjarjeve të këtilla historike, sidomos në shoqëritë demokratike, shihet edhe si akt i
dobishëm për aktualitetin politik, respektivisht si leksion nga e kaluara në shërbim të daljes së
mundshme nga krizat aktuale. Mirëpo, tërheqja e paraleleve mes Kosovës dhe Krimesë, por edhe
përdorimi në kontest të ngjashëm historik, me Sydetenllandin, apo me Baskin a Skocinë, e bën
cilësimin e Kosovës si rast sui generis, disi jo real.
2. Krahasimi i Kosovës me Krimen akt politik malicioz
Në kontestin historik, sidomos tashti kur në Kosovë, pas pothuajse dy vite jete të koalicionit të gjerë
qeverisës (PDK - 34 deputetë + LDK 30 deputetë dhe Lista Serbska 9 deputetë), pastaj në kohën kur
po pritet shpejtë funksionalizimi i Gjykatës Speciale për trajtimin e krimeve që po supozohet se i
kanë bërë segmente të veçanta të UÇK-së; pas aprovimit të Ligjit që dënon individët mercenarë kudo
që ata angazhohen në luftërat jashtë ( parasëgjithash fjala është për
vullnetarët nga qarqet e islamit politik që edhe në Kosovë po rekrutojnë luftëtarë për “Luftë pa
kauzë” reale), tashmë është tregim i suksesit të demokracisë së brishtë kosovare; kur krijimi i
Asociacionit të Komunave Serbe (që shihet si tejkalim i Planit të Ahtisarit), pas nënshkrimit të katër
marrveshjeve mes Prishtinës dhe Beogradit më 25 gusht në Bruksel, duke formësuar kështu një
entitet të ri politik serb emrin e të cilit eufemizmi diplomatik i Brukselit e ka pagëzuar Asociacioni i
Komunave Serbe në Kosovë. Në fakt pagëzimi është disi i shlirë - në shqip: Asociacioni, serbisht:
“zajednica”, anglisht: “asociation /comunity” me shkurtesat: “AKS”, serbisht: “srpskih opština” ,me
shkurtesë: “ZSO” dhe anglisht, me shkurtesë: “CSM”...

793

Karel Schwarzenberg, ish ministri i Jashtëm i Çekisë, qe shprehur për presidentin rus, Vladimir Putin, se ai
është duke përsëritur historinë, duke vepruar në Krime si Adolf Hitleri në Evropën Qendrore dhe Lindore, në
fund të viteve 1930.“Ajo çfarë po ndodh në Ukrainë është përsëritje e historisë. Putini është duke vepruar me
parime të njëjta si Adolf Hitleri, gjatë pushtimit të Austirsë, Çekosllovakisë dhe Polonisë më 1938 dhe 1939”
Burimi: http://www.evropaelire.org/archive/news/20140303/704/704.html?id=25283478
794
http://www.abcnews.al/lajme/politike/1/40379
795 Po aty
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Marrëveshja Vuçiç - Mustafa, ashtu si edhe ajo e “normalizimit të marrëdhënieve” Beograd Prishitnë e prillit 2013, paraqitet dhe titullohet si: “Marrëveshje e parimeve dhe e elementeve
Kryesore...”(!) Duket se tek e komenton këtë marrëveshje, njëri nga deputetët më të vjetër të
Kuvendit të Kosovës, nuk i ikë dot pyetjes retorike: “... por, a janë parime dhe sa janë parimore
përmbajtja dhe “elementet e saj kryesore”?!796
Kësaj pyetjeje retorike duket s eprëgjegjen më të mirë i dhanë protestat masive të popullit në
sheshet e qyteteve të Kosovës dhe sidomos ato më 9 janar dhe 17 shkurt 2016 në Prishtinë. Ndërkaq
në rrafshin juridiko-politik kjo marrëveshje pësoi goditjen më të rëndë nga Gjykata Kushtetuese
përmes aktgjykimit të bërë publik më 23 dhjetor 2015, kur sado që përdorë gjuhë evazive, detyrohet
të konstatoj se “ parimet e eleaboruara...nuk janë në përputhje me frymën e Kushtetueses...”797
Në këtë kontest, krahasimet marrin konotacion të pastër politik. Madje, në rastin konktet,
analogjitë e kësaj natyre, duket qart se janë produkt i qëndrimeve politike malicioze, që fshehin
nën rrogoz krijimin e aktit të kryer përmes Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, prpa
fasadës së të drejtës për mbijetesë!
Ndërkaq këmbëngulja për të imponuar vendime që janë ndesh me interesin dhe përspektivën e
Kosovës, delegjitimon demokracinë si sitem dhe si filozofi. Në këtë rast, kur për këtë presioni vije
nga Brukseli (Komisionin Evropian, Parlamenti Evropian etj.), që qytetarët shqiptar i përceptojnë si
produkt
i kësaj demokracie për të cilën gjakojmë ta instalojmë në Republikën tonë, delegjitimimi i
demokracisë reflekton në humbjen e besimit të qytetarëve tek politika si akt i qytetarisë.
Nuk është krejt e rastit që në këso rrethanash, kufijtë mes të cilësuarve si revolucionarë,çlirimtarë
nga njëra palë dhe kriminel, shtypës e shfrytëzues nga pala tjetër, duke pas object vlerësimi dhe
cilësimi po të njejtit njerëz, këta kufij, mbesin fare të ngushtë dhe disi përcaktues real për vlerat
mbi të cilat është ngritur civilizimi evropian. Shih për këtë,shfrytëzimi i analogjive në këto raste, po
merr konotacion të sforcuar dhe të pastër politik.
Duke iu rikthyer historisë dhe kujtimeve, sidomos në ditët e krenarisë, siç cilësohen në Kosovë ato
ngjarje e data kur kujtohen me pietet titanët e UÇK, duke bërë homazhe tek varrezat e atyre që
kanë një varrë tashmë në këtë Atdhe për të cilin ranë; duke bërë homazhe tek përmendoret e
komandantëve si Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Fehmi Lladrovci etj., para së gjithash brezi i ri,
mëson historinë duke e stivuar atë në kujtesën e tij, ndërkaq politikanët,qofshin ata edhe nga
Brukseli, siç ishte rasti me Komisionerin e BE për Politika të Fqinjësisë dhe Negocim të Zgjerimit,
Johannes Hahn, edhe kur përballen me kundërshtimin e kësaj marrëveshje të imponuar, heshtin.
Ata heshtin edhe pasi lexojnë mesazhin e opozitës që përcjell parolla e dizajnuar në banderolë që
mbajnë lart deputetët opozitar "A është segregacioni etnik vlerë e BE-së?!”

796

Hydajet Hyseni: http://koha.net/?id=31&o=945
797 http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_130_15_shq.pdf
Shih gjerësisht Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me vleresimin e përputhshmërisë se parimeve qe
permban dokumenti i titulluar "Asociacioni/Bashkesia i komunave me shumice serbe ne Kosove - Parimet e
pergjithshme/Elementet kryesore" me fryrnen e Kushtetutes, me nenio 3 [Barazia para Ligjit], paragrafi 1, me
Kapitullin II [Te Drejtat dhe Lirite Themelore] dhe me Kapitullin III [Te Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesetareve
te tyre] te Kushtetutes se Republikes se Kosoves
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3. Kur analogjitë shërbejnë si leksion politik
Zënja në gojë e Kosovës në kontestin e Krimesë nga personalitete botërore, ashtu si edhe
përpjekja për revizionimin e historisë në dëm të interesave shqiptare, duke dëshmuar një lloj
pendese për aktin më njerëzor që kishte bërë Perëndimi me ndërhyrjen e vitit 1999 për të
shpëtuar një popull nga gjenocidi, duke lënë në heshtje vendimet e Konferencës së Londrës (1913)
dhe arsyet e deklaruara përse po sakrifikoheshin shqiptarët atbotë, por edhe insistimi për t’ i bërë
lëshime Serbisë sot në dëm të Republikës ës Kosovës, Njësisë së saj Unike Juridike etj., duke
shikuar mundësinë e bashkimit të shqiptarëve si rrezik potencial për rajonin, na bën të ndjehemi
disi jo komod në rrugtimin tonë drejt integrimit në familjen të cilës de fakto i takojmë.
Madje, duke pas parasysh se paqja në këtë pjesë të Evropës, me gjithë gjymtimin e Shqipërisë në
dobi të satelitëve të Rusisë në rajon atëbotë (1912), u shkërmoq fill pas dy vjetëve me fillimin e
luftës së Parë Botërore (1914 -1918), disi e bën krahasimin paksa malicioz. Ndërkaq ikja si prej
temjanit nga çfardo krahasimi i mundshëm i Kosovës me Gjermanin Lindore, apo me vet procesin
dekolonizues në vitet e 50-ta e 60 -ta në Aafrikë, posaçërsiht me vendimet për Procesin e Saharasë
Perendimore, në vitin 1975, apo ai që ka të bëjë me çështjen Ekspertiza për murin në territorin
palestinezë (shih Raportin e GjND, viti 2004, paragrafi 88), ku gjykata riafirmoi se “e drejta e
popujve për vetëvendosje është sot një e drejtë ergo omnes”798 , e cila zbatohet për të gjithë dhe
vlen për të gjithë, flet më shumë për ikje nga realiteti faktik, historik e shkencor.
Përse ndodhë kjo?
Analogjitë historike kur përdoren si duhet dhe me qëllim fisnik, do t’ i shërbenin fare mirë një lloj
katarsisi politik, i dobishëm edhe për këtë hapësirë të Evropës Juglindore. Për qëllime pozitive po
të shërbeheshim me shembullin e procesit të krijimit të Tanzanisë, që ishte produkt i bashkimit të
Tanganikës dhe Zanzibarit në vitin 1964, fillimisht me emërtimin Republika e Bashkuar e
Tanganikës dhe e Zanzibarit, ndërsa më vonë me emrin Republika e Bashkuar e Tanzanisë.
Ndërkaq shembuj tjerë më të freskët, që janë përpjekje për korrigjimin e situatave anormale,janë
si vijon: Krijimi i Republikës Socialiste të Vjetnamit në vitin 1976, e krijuar nga bashkimi I
Vjetnamit të Veriut me Vjetnamin e Jugut; ai i krijimit të Republikës së Jemenit që u bë me
bashkimin e Jemenit të Veriut me Jemenin e Jugut më 22 maj 1990; ai i Republikës Federale
Gjermane, e cila ishte produkt i ribashkimit të Republikës Federale të Gjermanisë me Republikën
Demokratike Gjermane, më 3 tetor 1990799 etj.
Ndërkaq sot, në kontestin e ri, çfarë do t’na shërbenin psh. analogjitë mbi marshin e ushtrisë
ukrainase në territore të banuara me shumicë ruse në lindje të Ukrainës, me marshin e ushtrisë
serbe drejt Toplicës në vitet 1877-1878, ose edhe më vonë nga Nishi në drejtim të Prishtinës dhe
Kumanovës në verën e vitit 1912 -të?
798
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Duke shfletuar shënimet e Dimitrije – Mita Petroviqit, një ushtari të ngritur nga historiografia
serbe në mit, me titullin sinjifikativ “Lufta në Toplicë 1877-1878”800, sidomos pjesën e dytë të
këtyre shënimeve të pregaditura për botim prej Dr. Dragoje Todoroviq, mësojmë se nga gjithësejt
nëntë fëmijët e Petroviqit, pesë do të bien në luftrat pasuese për zgjerim të Serbisë në dëm të
hapësirës shqiptare.
Shteti serb, duke i botuar me përkushtim e kujdesë këto shënime, një shekull më vonë, në vitin
1979, sikur tërheq paralelet mes luftrave pararendëse për pastrim etnik të shqiptarëve nga
Toplica, me projektet që do të pasonin në vitet 1997/99.
Ndërkaq sjelljet e estabilishmentit politik serb ndaj Kosovës sot, duke e trajtuar tutje atë pjesë
integrale të Serbisë, por edhe duke mos hequr nga rendi i ditës rikthimin triumfues të ushtrisë
serbe në Kosovë si qëllim historik, janë dëshmi mbi të cilat do të duhej të reflektonte Brukseli,
duke bërë krejt të kundërtën çka po bën sot: duke hequr dorë nga presioni që ushtron ndaj
politikanëve të shantazhuar të Kosovës në këtë proces të imponuar bisedimesh mes Prishtinës dhe
Beogradit, dhe duke rishikuar strategjinë në dobi të përshpejtimit të integrimit të rajonit në BE.
Por, nëse ministri gjerman i fincave Shojble e ka ndjerë se krahasimet në rrafshin historik, sidomos
ato që rikthejnë në kujtesë vendimet si ai i vitit 1938 në Mynhen, apo ngjarje si ato që kanë
tronditur Evropën (pushkatimet masive të pjesëtarëve të rezistencës gjithandej në Evropë në prag
të fillimit të Luftës së Dytë Botërore) ose depërtimi i qindramijëra të tjerëve si robër lufte pas vitit
1943 etj, cënon sensibilitetin historik, ish kancelari Gerhard Shrëder në debatin rreth aneksimit të
Krimesë nga ana e Rusisë iu kishte kthyer intervenimit ushtarak të Perendimit në Kosovë (1999),
duke tërhequr paralele e arsyetuar veprimin rus.
Analogjitë e Shojbles mes sulmit rus në Krime me Sudetenland, jo pa arsye ngjallën reagime të
shumta, siç hasi në kundërshtime të rrepta edhe anologja e Shrëderit. Si i pari edhe i dyti,sikur nuk
kishin parasysh diferencat mes rasteve në fjalë, e aq më pak qëllimin për t’ I kontribuar zgjidhjes
së çështjeve të ngritura sot, qofshin ato në Krime e gjetkë në Ukrainë,qofshin në Kosovë. Në këto
rrethana takimi i 17 prillit 2014, nё Gjenevё mes pёfaqёsuesve të SHBA-sё, Rusisё,Ukrainёs dhe
BE-sё, që prioritet kishte gjetjen e rrugëve që do të mundësonin realizimin e planit për paqe pёr
Ukrainёn, në esencë rihapi siparin e strategjisë së re të ribalancimit gjeopolitik.

Misioni vёzhgues i OSBE-sё që mendohet se do të duhej të mbikqyrё zbatimin e marrёveshjes, ka
gjasa të shërbejë për ripozicionime të reja konform fakteve që po krijohen në terren në përputhje
madje edhe me këtë marrveshje të Gjenevës, e që ka të bëjë me rikthimin e administratës
legjitime në institucionet tashmë të uzurpura nga forcat paramilitare proruse.
A do të thotë kjo se Rusia po fillon procesin e rishikimit të strategjisë së saj lidhur me ish shtetet
aleate që për një kohë i trajtoj si shtete -satelitë?
Rrjedha e ngjarjeve në këtë plan, dëshmoi qartë se kemi të bëjmë pikërisht me strategjinë e re
ruse në raport me fqinjët dhe kudo ku Moska vlerëson se mund të cenohen interesat e saj.
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Kjo strategji bazohet pikërisht në dokumentin bazë të aprovuar më 31 dhjetor 2015 nga Federata
Ruse, që u cilësua si Strategjia e re e sigurisë.801
Shih për këtë, gjendja në lëmin e sigurisë në Europë, sërish ndërlidhet me interesat gjeopolitke
ruse dhe rrjedhimisht ndërvaret edhe nga konfliktet që janë pjesë e këtyre interesave. Kjo gjendje,
tashmë serioze për përspektivën e një pjese të Evropës Lindore dhe asaj Juglindore, kërkon
implimentimin e plotë të tri principeve bazë të të drejtës ndërkombëtare. Sipas këtyre parimeve
shteti ka territorin e tij, popullin dhe qeverinë. Shteti mund të qëndrojë dhe të jetë pjesë e
bashkësisë së kombeve të lira, vetëm nëse qeveria i nënshtrohet obligimit kushtetues për mbrojtjen
e sovranitetit - integritetit territorial dhe popullin e saj, e këtë duhet ta bëjë përmes armatës që
disponon. Në rast se nuk e bën dot, atëherë ai shtet do të vlerësohet nga bashkësia ndërkombëtare
si shtet failed state ( shtet i dështuar). Ky parim vlen për botën, vlen edhe për Ukrainën, Kosovën...
Pikërisht përpjekjet e Rusisë për rishikimin e kufijve në raport me Ukrainën lindore, në raport me
analogjitë historike, dëshmojnë se jo gjithëherë ato janë instrument adekuat politik për relizimin e
objektivave politike bashkëkohore. Se a është fjala për Ukrainën, Kosovën, Krimenë, Sudetenlandin, Maqedonin, Qipron, Baskin, Skocin... nuk është krejt e njejtë. Secili nga këto raste ka
kompleksitetin e vet.
4. Literatura

1. Dimitrije - Mita PETROVIĆ : “BORBE U TOPLICI 18771878. Ratne beleške sa Javora i Toplice 1876,
1877. i 1878, Izdavač: ARHIV SRBIJE, 1979
2. Gazeta KOHA: http://koha.net/?id=31&o=945
3. Ksenofon Kristafi, Organizimi politik në trojet shqiptare, UETPress, Tiranë, 2014.
4. Malcolm N. Show, International Law, 6 edition (Cambridge University Press, 2008).
5. Martin, Dixon, E Drejta ndërkombëtare, Tiranë, 2012
6. Revista Strategische Studien, Zuerich: http://strategische-studien.com /2016/01/20/ russlandsneue-umfassende-sicherheitskonzeption/

Burime tjera nga interneti:
1. Aktgjykimi i Gjykatës Kushttuese të Kosovës lidhur me Asociacionin e Komunave me Shumicë
Serbe,
2. Dokument: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_130_15_shq.pdf
3. http://www.evropaelire.org/archive/news/20140303/704/704.html?id=25283478
4. http://www.abcnews.al/lajme/politike/1/40379

801 ALBERT A. STAHEL, “Russlands neue umfassende Sicherheitskonzeption
http://strategische-studien.com/2016/01/20/russlands-neue-umfassende-sicherheitskonzeption/

802

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Pakoja e Ahtisarit, pavarësia e Kosovës dhe pozita specifike e minoritetit serb
Safet Krasniqi,
Universiteti i Prizrenit, Prizren-Kosovë, Kolegji FAMA, Kosovë, safet.krasniqi@uni-prizren.com

Simeana Beshi,
Kolegji FAMA, Kosovë, simeanabeshi@hotmail.com
Abstrakti:
Plani Ahtisari, Kosovës ia mundësoi të drejtën e deklarimit për pavarësi por, me obligime shtesë për
rregullimin e pozitës juridike dhe politike të pakicës serbe mbi të drejtën ndërkombëtare në
përgjithësi dhe të drejtën evropiane në veçanti, duke ju garantuar pakicës serbe të drejta shtesë në
raport me aktet ndërkombëtare dhe kjo kulmoi me dokumentin më të ri, themelimin e Asociacionit të
komunave me shumicë serbe. Lidhur me këtë organizim ka mendime të ndryshme në qarqet e
brendshme dhe ato të jashtme, të cilat kanë çuar deri në eskalimin e dhunës.
Një ndër debatet më të nxehta të shumë analizave dhe pikëpamjeve shkencore e intelektuale është
edhe çështja, nëse ky homogjenizim territorial e etnik i pakicës serbe në aspektin e evoluimit të të
drejtave të tyre, krijon pabarazi ndërmjet komuniteteve në Kosovë apo kjo e përçan akoma më
shumë popullatën në Kosovë deri në shtrirjen e pikëpamjeve ekstreme për ndarje të territorit të
Kosovës përmes federalizimit të saj ?
Fjalët e rëndësishme: Plani Ahtisaari, pavarësia e Kosovës, Kushtetuta e Kosovës, minoriteti serb
JEL Klasifikimi:
1. Hyrja

Kur kemi parasysh raportet specifike politike, gjeopolitike dhe gjeostrategjike të fundshekullit XX dhe
XXI, nuk do mend se, Kosova zë një vend të veçantë në këto raporte, për shkak të rrjedhave që e
çuan vendin tonë në këto procese.
Zhvillimet hisotrike ndërmjet dy shekujve, Kosovën e vendosën në pozitë më të favorshme
në rrafshin politiko-juridik. Këto zhvillime patën dhe kanë role pozitive në afirmimin e Kosovës në
politikën ndërkombëtare dhe në politikën rajonale me të gjitha specifikat e saj që kanë sjellur
zhvillime të cilat çuan në aktin final për nga aspekti politik, pavarësimin e saj me mbikëçyrje
ndërkombëtare të theksuar por, të pa përfunduar nga aspekti juridik.
Pavarësisht të gjitha zhvillimeve që ndodhën në Kosovë, plani Ahtisari nxori një formulë të re
e cila asnjërën palë nuk e kënaqi në tërësi. Në aspektin lokal, minoritetit serb i njohu të drejta të
shumta, në njëfarë mase konsiderohej se, është autonomi e përshkruar zyrtarisht.
2. Pakoja e Ahtisaarit
Proceset në të cilat kaloi Kosova pas luftës, parashtruan nevojën dhe kërkesën për një proces që do
të çonte Kosovën drejt statusit përfundimtar. Situata e krijuar në Rezolutën 1244 të Këshilli të
Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nënkuptonte nevojën e ecjes tutje drejt statusit
final të Kosovës. Paraprakisht, nga Bashkësia Ndërkombëtare kërkohej përmbushja e standardeve
nga ana e Institucioneve të Përkohshme të Kosovës që kishte të bënte me funksionimin e
institucioneve demokratike, rendit dhe ligjit, lirinë e lëvizjes e veçanërisht kthim të qëndrueshëm të
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të zhvendosurve përfshirë respektimin e të drejtave pronësore dhe ruajtjen e trashëgimisë
kulturore.802
Do përmendur raporte të ndryshme të emisarëve të ndryshëm lidhur me vlerësimin e tërësishëm të
gjendjes në Kosovë dhe përmbushjes së kushteve të dhëna nga ana e Institucioneve Ndërkombëtare.
Vlenë të theksohet raporti i emisarit të posaçëm të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Kai Eide ku
në këtë raport, vlerësohen ndryshime thelbësore që nga pas lufta, që nënkupton progresin e
Kosovës që ishte mundësi për fillimin e diskutimit për statusin e ardhshëm. Theks i veçantë i këtij
raporti ishte integrimi i minoriteteve, posaqërisht i Serbëve që për nga minoritetet përbënte numrin
më të madh.803
Pas përpilimit dhe dorëzimit të këtij raporti, u vunë në lëvizje Grupi i Kontaktit i njohur për
dhjetë parime që në esencë nënkupton bazueshmërinë në të drejta dhe liritë fundamentale,
domosdoshmërinë e zgjidhjes së Statusit të Kosovës, integritetin e saj territorial, aspiratat integruese
të Kosovës dhe prezencën ndërkombëtare ushtarake dhe politike. Brenda këtyre parimeve,
specifikohen nevojat e promovimit të të drejtave të komuniteteve pakicë në institucionet
vendimmarrëse.804
Pas bisedimeve të zhvilluara në Vienë nga 20 shkurti 2006 dhe përfundimi i tyre, i dërguari i
posaçëm i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për procesin e statusit të Kosovës, ish – Presidenti i
Finlandës, Martti Ahtisaari parashtroi Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës
dhe me 2 mars 2007, ky plan iu dorëzua Institucioneve të Kosovës dhe Serbisë.805
Dokumenti është i përbërë nga 12 anekse dhe shtojcat e aneksit 3 të cilat përfshijnë shtyllat
kryesore por edhe vet konturat e Institucioneve të Kosovës. Ky plan përfshinë dispozitat
kushtetuese, të drejtat e komuniteteve, decentralizimin, trashëgiminë fetare dhe kulturore, pronat
dhe arkivin, misionin evropian për politika të sigurisë dhe mbrojtjes, praninë ushtarake dhe agjendën
legjislative.
Në Dispozitat e përgjithshme, (neni 1), Kosova përcaktohet si shoqëri shumëetnike me
pushtet publik në Kosovë përfshirë të drejtën e Kosovës për negocimin dhe lidhjen e marrëveshjeve
ndërkombëtare dhe anëtarësimin në Organizata Ndërkombëtare.806
Parimet bazë të këtij plani përbëjnë promovimin dhe respektimin e të drejtave dhe lirive
themelore te njeriut me bazë themelore Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, Konventa
Evropiane për të Drejtat Civile dhe Politike dhe Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave
dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokolet shtesë. Pavarësisht, se Kosova nuk ka nënshkruar apo
ratifikuar Konventën, me aprovimin e Planit të Ahtisaarit, Kosova në përgjithësi merr obligime për
zbatimin e Konventave në fjalë.
Plani Gjithëpërfshirës obligon Kosovën, për garantimin e të gjitha të drejtave për
komunitete, përfshirë të drejtat e refugjatëve dhe personave të zhvendosur. Kjo më së shumti i
referohet minoritetit Serb ashtu që, me vonë, këto të drejta u inkorporuan në Kushtetutën e Kosovës
e që u specifkuan me ligje të veçanta.807
Vlen të përmendet se ky plan Gjithëpërfshirës, një vend me rëndësi i jep sigurimit të
autonomisë dhe mbrojtjes së të gjitha konfesioneve fetare, me theks të veçantë, Kishën Ortodokse
Serbe në Kosovë, duke përfshirë Klerin dhe pjesëtarët, aktivitetet dhe pronat e saj. Në këtë kontekst,
ju ofrohet siguri shtesë dhe masa tjera mbrojtëse për gëzimin e plotë të të drejtave, privilegjeve dhe
imuniteteve të tyre. Mendimi i përgjithshëm është se Kishës Ortodokse Serbe (KOS), i mundësohet
802

Dokumenti zyrtar “Standardet për Kosovën” 10 dhjetor 2003
Raporti i Kai Eide, “Shqyrtimi Gjithëpërfshirës i Gjendjes në Kosovë”, pika 2. Sipas këtij raporti, në Kosovë janë bërë
ndryshime të rëndësishme që nga periudha e pasluftës dhe ky proces, hap rrugën për fillimin e diskutimit të statutit politik
të Kosovës
804 Parimet udhëheqëse të Grupit të Kontaktit për zgjidhjen e statusit të Kosovës, 7 tetor 2005
805 Deklarata e Ministrave të Grupit të kontaktit, New York, 20 shtator 2006
806 Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, 26 mars, 2007, neni 1. Ky propozim është i njohur si
Plani i Ahtisaarit i cili propozoi që Kosova të shpallet shtet i pavarur me mbikçyrje ndërkombëtare.
807 Po aty, neni 2.1
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një lloj eksterritorialiteti që paraqet rrezik latent për enklavizimin e Kosovës, aq më shumë kur
shkohet edhe më tej, duke i dhënë diskrecion të plotë sa i përket menaxhimit të pronës së saj dhe
qasjet në anekset për rreth.
Në esencë, Plani i Ahtisaarit, siguron një mëvetësi politiko – juridike të Kishës Ortodokse
Serbe në një shkallë më të lartë se sa e kishte në periudha të mëhershme.808
Nga aspekti i sigurisë, u bë transformimi i Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK-së) në Forcën
e Sigurisë së Kosovës (FSK) ku FSK-ja konsiderohet Forcë e Sigurisë e armatosur lehtë dhe me
funksione specifike të sigurisë por në esencë, jo forcë ushtarake, me një kontroll civil brenda
Qeverisë. FSK-ja në pikëpamje të kompetencave është specifikuar si organizatë për mbrojtje civile
dhe në pamundësi që në të ardhmen të pajiset me armatim të rëndë apo kapacitet ajror ofensiv.
Poashtu, është përcaktuar edhe mënyra e rekrutimit përmes procedurës formale të përzgjedhjes së
tyre.809
3. Pavarësia e Kosovës dhe pozita juridike 'Sui Generis' e minoritetit serb sipas planit të Ahtisaarit
Meqë në negociatat e Vienës nuk u arrit kurrëfar marrëveshje në mes të palëve në dialog, i
dërguar i OKB-së Martti Ahtisaari i dërgoj Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së planin
Gjithëpërfshirës në të cilin propozonte – rekomandonte Pavarësi të mbikëçyrur për Kosovën.
Megjithatë, për shkak të refuzimit apo kundërshtimin nga ana e Kinës dhe Rusisë, ky rekomandim as
nuk u diskutua e as nuk u miratua në OKB. Rusia këmbgulte në Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe
në anën tjetër blloku perëndimor i cili pranonte rekomandimin e Ahtisaarit.
Në vitin 2007 institucionet e Kosovës filluan përgaditjet për shpalljen e Pavarësisë së
Kosovës konform rekomandimit të Ahtisaarit. Element kyç i përgatitjes së aktit të shpallur të
pavarësisë së Kosovës, ishte përgatitja e Deklaratës së Pavarësisë.
Deklarata për Pavarësinë e Kosovës e bërë nga Kryeministri i Kosovës, më 17 shkurt 2008,
unanimisht u miratua nga Parlamenti i Kosovës.810 Në pjesën konstituive, Deklarata përmban thelbin
e kërkesave të popullit të Kosovës, Pavarësinë e saj. Kosova përcaktohet si Republikë Demokratike,
multietnike dhe laike bazuar në parimin e jodiskriminimit dhe barabarësisë para ligjit. Me këtë,
institucionet e Kosovës morën përsipër obligimin për implemtimin e Pakos së Ahtisaarit dhe zotimin
e saj që sa më shpejtë të miratohet Kushtetuta e Kosovës. Poashtu, në Deklaratë mirëpritet prania
Civile Ndërkombëtare për mbikëqyrjen e zbatimit të planit të Ahtisaarit.
Pavarësia e Kosovës nuk ishte vetëm një proces, por domosdoshmëri dhe fazë e nevojshme
për të siguruar paqen dhe qetësinë në rajon. Si rezultat i këtyre proceseve dhe koordinimit
ndërkombëtar, Kosova morri edhe njohjet ndërkombëtare, por jo numër të mjaftueshëm për
anëtarësim në OKB. Pavarësisht të gjitha këtyre, subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës, që
nënkupton, anëtarësimin në Organizata Ndërkombëtare duket akoma i largët mu për shkak të
jounitetit të shteteve anëtare të BE-së, ndikimit të Rusisë dhe jostabilitetit të brendshëm të Kosovës
përfshirë problemet në pjesën veriore të saj.811
Sikurse është përmendur, pavarësia e Kosovës, është një proces historiko-politik, kundrejt
ndikimeve që kanë pasur ngjarjet e mëdha në botë. Këto ndikime, pamëdyshje lënë të kuptohet fakti
se, përpos ngjarjeve të ndodhura në Kosovë deri në vitin 1999, politika botërore, pati ndikim dhe rol
vendimtar në mëvetësimin e Kosovës.
Siç e cekëm më lartë, hartimi dhe miratimi i Kushtetutës ishte proces i hartimit të
dokumenteve të ndryshme ndërkombëtare dhe proces i dialogimit dhe ndërmjetësimit të faktorit
ndërkombëtar. Poashtu, Kushtetuta e Kosovës është edhe një proces historiko – politik i Kosovës që
808

Po aty, neni 7, Aneksi V – Trashëgimia Fetare dhe Kulturore
Po aty, nenet 5.4 dhe 5.5, Aneksi VIII, Sektori i Sigurisë së Kosovës
810 Deklarata e Pavarërisë së Kosovës, 17 Shkurt 2008, lexuar nga Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, në Parlamentin e
Kosovës
811 Deklarata e Pavarësisë së Kosovës, 17 Shkurt 2008, http://www.kuvendikosoves.org, [e qasshme: 19.01.2016]
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nga pas Lufta e Dytë Botërore e këtej. Situata e pas Luftës së Dytë Botërore në Kosovë, pozita e saj
Kushtetuese, autonomia e vitit 1974 dhe Kushtetuta e Krahinës Socialiste Autonome e Kosovës e cila
e përcaktonte Kosovën si njësi federale, procesi i dezintegrimit të Jugosllavisë janë të gjitha këto që
ndërkombëtarisht u konkludua se, Pavarësia e Kosovës nuk paraqet precedent për zgjidhjen e
problemeve tjera në Botë.
Kushtetuta Kosovës u miratua nga Parlamenti i Kosovës me 15 qeshor 2008. Kushtetuta, në
kapituj e saj përfshinë dispozitat themelore, të drejtat dhe liritë themelore, të drejtat e
komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre dhe institucionet e Kosovës (Kuvendin, Presidentin, Qeverinë,
Sistemin e Drejtësisë), marrëdhëniet ekonomike.812 Në kapitullin e XII përfshihen edhe institucionet
e pavarura që ka të bëjë me rolin dhe kompetencat e Avokatit të Popullit, Kompetencat e Auditorit
të Përgjithshëm, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Bankën Qendrore dhe Komisionin e Pavarur të
Mediave.813
Në kotekst të mbrojtjes të të drejtave dhe lirive individuale nga veprimet ose mosveprimet e
paligjshme dhe të parregullta të autoriteteve publike, në kapitullin e XII, si institucion i pavarur është
Avokati i Popullit si kategori Kushtetuese.814
Në vijim të kompetencave të shtuara për minoritetin serb në Kosovë, Plani Ahtisari ka
specifikuar në hollësi, përpos që Neni 3.2 sanksionon “mbrojtjen e identitetit nacional, etnik,
kulturor, gjuhësor dhe fetar të të gjitha Bashkësive dhe anëtarëve të saj” dhe Neni 4 të drejtën e
kthimit dhe rivendosjes së pronës, Neni 6 Siguron që vetëqeverisja lokale dhe komunat “do të kenë
të drejtën e bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërshtetëror mbi çështjet e interesit të përbashkët
në ushtrimin e përgjegjësive të veta”.815
Aneksi I (Neni 8.3) i jep komunave të drejtën e mbledhjes se të hyrave dhe (8.4) për
bashkëpunim “ndërkomunal dhe ndërshtetëror” në fushën e kompetencave të veta dhe të
shprehura.816 Kjo mundëson pasjen e buxhetit vetanak të Asociacionit të Komunave me shumicë
Serbe që ka krijuar problem brenda institucional në Kosovë duke krijuar një destabilitet të thellë.
Janë kompetencat ekzekutive (sipas opozitës në Kosovë), Aneksi II (Neni 3) që i siguron bashkësive të
drejtën që të shprehin, ruajnë dhe zhvillojnë gjuhën dhe kulturën e tyre; të marrin arsimim publik
parashkollor, fillor dhe të mesëm në gjuhët e tyre; të themelojnë dhe të ruajnë shkollat e tyre
private (me financim publik); të ekspozojnë simbolet e bashkësisë dhe të kenë mediat e veta
(përfshirë TV).817 Poashtu, pakicës serbe iu është lejuar e drejta në dy shtetësi.818
Aneksi III definon qeverinë lokale, decentralizimin dhe lidhjet me Beogradin. Neni 3 dhe 4 i
Aneksit i jep komunave fuqi të plotë dhe ekskluzive për zhvillimin ekonomik, kompetenca në
planifikimin urban, shërbimet publike, arsimim, shëndetësinë dhe shërbimet sociale, akomodimin
publik, licencimin e shërbimeve lokale dhe emërimin e rrugëve.
Komunave me shumicë serbe iu dha e drejta në sektorin e puneve te brendshme konkretisht,
emërimin e Komandantit të Stacionit të Policisë” dhe t’i sigurojë Mitrovicës Veriore kompetenca të
zgjeruara për arsimim universitar dhe shëndetësi.
Neni 5 kërkon që qeveria lokale t’ia delegojë komunave përgjegjësinë për regjistrime
kadastrale dhe civile, regjistrimin e votuesve, regjistrimin e bizneseve dhe licencim, distribuimin e
pagesave të asistencës sociale (me përjashtim të pensioneve) dhe mbrojtjen e pyjeve. Aneksi III
812

Kushteta e Kosovës, 2008, http://www.kuvendikosoves, [e qasshme: 19.01.2016]
Po aty, Kapitulli Xll, Institucionet e pavarura
814 Po aty, Kushtetuta e Kosovës, ka hyrë në fuqi më 15 qershor 2008
815 Propozimi Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen për Statusin e Kosovës, Neni 3.2 (Të Drejtat e Komuniteteve dhe
Pjesëtarëve të Tyre), Neni 4 (Të Drejtat e Refugjatëve dhe Personave të Zhvendosur) dhe Neni 6 (Vetëqeverisja Lokale dhe
Decentralizimi), 2 Shkurt 2007, f. 4-6, http://www.kuvendikosoves.org, [e qasshme: 19.01.2016]
816 Po aty, Aneksi I, Dispozitat Kushtetuese, Neni 8.3 dhe 8.4 (Decentralizimi / Vetëqeverisja lokale), f. 17-18,
http://www.kuvendikosoves.org, [e qasshme: 19.01.2016]
817 Po aty, Aneksi II, Të Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre, Neni 3 (Të drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve
të Tyre), f. 20-21, http://www.kuvendikosoves.org, [e qasshme: 19.01.2016]
818 Po aty, Aneksi I, Dispozitat Kushtetuese, Neni 1.6, f. 12, http://www.kuvendikosoves.org, [e qasshme: 19.01.2016]
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gjithashtu lejon që komunat të bashkëpunojnë (neni 10) dhe të marrin financim nga Beogradi (neni
11) dhe të paisen me libra shkollorë nga Serbia (neni 7).819
Aneksi IV siguron që komunat do të kenë gjykatat e veta deri në shkallën e gjykatave të
apelit.820 Këto kompetenca gjyqësore nuk dalin jashtë sistemit gjyqësor të Kosovës.
Plani i Ahtisaarit siguron pjesëmarrje të pakicave në Parlament me vende të rezervuara
përfshirë vendet në qeverinë e Kosovës. Neni 3.3 kërkon një minimum prej dhjetë ulëseve (nga 120)
të rezervuara për serbët e Kosovës në Kuvendin e Kosovës, si dhe numrin minimal për pakica tjera
kombëtare.
Neni 3.7-9 siguron pjesëmarrjen dhe votimin e pakicave në Kuvend për çështjet të cilat
ndikojnë në bashkësitë jo-shumicë duke mos referuar në votën e thjeshtë të shumicës apo
referendum.
Aneksi I gjithashtu i jep përfaqësuesve jo-shumicë një rol të theksuar në zgjedhjen e
anëtarëve të Gjyqit Kushtetues (Neni 6) dhe në procesin e ndryshimit të Kushtetutës (Neni 10).821
4. Karakteri multi-etnik i Kosovës
Në realitetin e krijuar me përfundimin e luftës dhe prezencën e faktorit ndërkombëtar në Kosovë, të
gjtha dokumentet ndërkombëtare për Kosovën dhe në fund Kushtetuta e Kosovës, Kosovën e ka
përcaktuar si shoqëri multi – etnike. Në këtë aspekt, nuk u pranua koncepti klasik i formimit të
shtetit Komb. Që në ditën e Pavarësisë, juridikisht është përcaktuar identiteti shtetëror Kosovar,
gjithënjë me qëllim të krijimit të një bazamenti për trajtim të barabartë të të gjithë banorëve të
Kosovës.
Karakteri multi – etnik i Kosovës që nga identiteti Kosovar e deri tek Kushtetuta e Kosovës dhe ligjet
tjera në fuqi, për minoritetet është jo vetëm një përparësi por edhe privilegj. Multi – etniciteti fillon
nga Parlamenti i Kosovës si organ vendimmarrës që ka të bëjë me mënyrën e përfaqësimit të
vendeve në Parlament (10 + 10 vende te rezervuara), përfaqësimi i tyre në Qeveri në nivel
ministrash, decentralizimi dhe kompetencat shtesë të Komunave me shumicë Serbe e deri tek ligji
për përdorimin e gjuhëve.822
Një segment me rëndësi është edhe përdorimi i gjuhës amëtare. Në këtë aspekt gjuha Serbe është
gjuhë e dytë zyrtare në Republikën e Kosovës përkundër faktit se janë më pak se 10% të popullsisë
së tërësishme të Kosovës. Minoritetet tjera kanë të drejtë në përdorimin zyrtar të gjuhës së tyre
amëtare në nivël komunal. Respektimi i të drejtave të minoritarëve janë pika prioritare në agjendën
politike kosovare.823
Vlen të theksohet se në kuadër të këtyre të drejtave janë edhe e drejta për identitet dhe e drejta për
t’u arsimuar, e drejta për përfaqësim të veçantë në media dhe përfaqësimi i komunitetëve në
institucionet e Drejtesisë.824
E drejta për identitet përfshinë edhe të drejtën e komunitetëve për përdorimin e simboleve,
regjistrimin dhe kthimin e emrave të komunitetëve në gjuhën origjinale të tyre.
Një ndër të drejtat e veçanta të parapara me Kushtetuë dhe Pakon e Ahtisaarit, është edhe e drejta
për themelimin dhe menaxhimin e institucioneve private të arsimit që nënkupton të drejtën e
komunitetëve për të themeluar çfarëdo institucioni privat të arsimit. Kjo e drejtë Kushtetuese, ka
819

Po aty, Aneksi III, Decentralizimi, Neni 3 (Kompetencat komunale), Neni 4 (Kompetencat e Zgjeruara Vetanake
Komunale), Neni 5 (Kompetencat e Deleguara Komunale), Neni 10 (Bashkëpunimi me Institucionet në Republikën e
Serbisë), Neni 11 (Financimi i aktiviteteve komunale nga Republika e Serbisë), Neni 7 (Arsimi), f. 23-30,
http://www.kuvendikosoves.org, [e qasshme: 19.01.2016]
820 Po aty, Aneksi IV, Sistemi Gjyqësor, f. 35
821 Po aty, Aneksi I, Dispozitat Kushtetuese, Neni 6 (Gjykata Kushtetuese dhe Sistemi i Drejtësisë), Neni 10 (Ndryshimet
Kushtetuese) f. 16-18
822 Kushtetuta e Kosovës, 2008, http://www.kuvendikosoves, [e qasshme: 19.01.2016]
823 Ligji për përdorimin e gjuhëve nr. 02/L-37, https://gzk.rks-gov.net, [e qasshme: 20.01.2016]
824 Kushtetuta e Kosovës, neni 59 par. 1, 2 dhe 3, 2008
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formën e saj konkrete në Pakon e Ahtisaarit dhe në Ligjin për të drejtat e komuniteteve dhe
pjesëtarëve të tyre, që ka për bazë garantimin dhe sendërtimin e të drejtave të tyre.825

5. Përfundim
Padyshim se, proceset integruese dhe procedurat për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, janë
krejtësisht të bazuara në planin ndërkombëtar të cilat e kanë bazën tek Ahtisari.
Kosova përmes këtij plani ka aktualizuar dhe promovuar vlera të reja në proceset
promovuese të të drejtave dhe lirive të njeriut me theks të veçantë, të drejtat e komuniteteve. Ajo
çka është më thelbësore, komunitetet pakicë në Kosovë, janë veçori specifike përkah të drejtat
politike dhe juridike deri në përfaqësim institucional dhe legjislativ.
Përtej kësaj, institucionet e Kosovës, kanë dërguar mesazh politik dhe njerëzor për
respektimin e vlerave universale të njeriut deri në vendimmarrje. Kjo, nuk është meritë vetëm e
bashkësisë ndërkombëtare por, është meritë e veçant e institucioneve të Kosovës.
Megjithatë, përkundër këtyre kapërcimeve pozitive juridiko-politike, plani Ahtisari, ka
ngjallur edhe reaksione negative përmes avancimit të komunitetit serb në raport me komunitetet
tjera. Kjo ka nxit, pasoja negative për shkak të pakënaqësive që ka ngjallur Asociacioni i Komunave
Serbe përsa i përket shkallës së kompetencave ekzekutive dhe atyre ligjore deri ne rrezikim të vet
shtetit të Kosovës.
Ajo çka është më thelbësore, trajtimi i komunitetit serb mbi dokumentet ndërkombëtare, ka
shkaktuar homogjenizim negativ të pakicës serbe dhe dis-harmonizim në mes të vlerave universale,
funksionimit juridik të shtetit të Kosovës dhe mundësisë së prodhimit të krizave në Kosovë.
Vlerat njerëzore janë të njejta. Principi njerëzor është princip i të qenurit të lirë dhe të
barabartë në rrethin ku jetojnë ata dhe përfundimisht, vendet e rezervuara në Parlament,
kushtëzimi i miratimit të shumë ligjeve nga votat e pakicës nuk gjeneron përparim por ngecje dhe
evoluim të krizave.
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Strategic management and organizational changes in business enterprise
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MA. Ilir KRASNIQI
Tax Administration of Kosovo, krasniqiiliri@hotmail.com

Abstract
The problems we are facing in business enterprises are of great importance in our society because of
the increase need to identify problems affecting the economic business and management strategy,
but these problems can be eliminated through enterprise development and management rights
them. The problems being addressed in this paper are required to engage more with the problems
of operational control, the goods producing effects that make the enterprise, sales force
management and control of enterprise management results. Strategic management is not defined
only in making decisions about key issues facing that enterprise. Strategic management is vital to the
economy as a whole today in relation to the internal market or in relation to the international
market.

Key words: enterprises, strategic, management, economy.

Entry
Strategic enterprise management and organizational change is their immanent requirement for all
business organizations today, which are bound to change in order to remain competitive in the
market. Change management studies resulting in many issues common to permanent change efforts
such as the type of change, the process of changing factors, environmental factors and other results
change. The paper contributes modestly to avoid problems and reduce enterprise risk. For the
realization of paper are used in combination methodology consisting of primary data and secondary
ones. Secondary data are the result of extensive review of literature on change management and
strategic management, which serves to build hypotheses and theoretical model presented and
tested in the paper.
The primary research was based on data collected through questionnaires distributed to businesses.
Through examining empirical these factors (type of change process factors and environmental) that
affect the success of the change, the paper contributes to the enhancement of knowledge about the
factors that affect the success of the change in business organizations, and aims to help managers
business and managers at various levels to understand the importance of change management in
their organizations and the factors that contribute to the successful realization of this process.
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Role of Strategic Management in business enterprises in Kosovo
Strategic thinking as before based on long and short term planning (total sales, revenues, costs,
business profits etc.). Strategic planning is the process whereby members of an organization predict
to the future and draw up the necessary procedures and operations to achieve their goal:
Because it results in higher organizational performance;
▪
▪

It requires managers to consider and adapt to changes in the business environment;
Coordinates the organization by helping them focus on organizational goals;

It is involved in managerial decision making.

What are the organizational changes in the enterprise
Change management studies show that changes from all forms and skills to manage these changes
and are seen as an important component of the organization's ability to compete successfully826.
Managing change is an important issue in today’s business environment, and constantly changes.
Today leaders work on the most dynamic environments ever seen, where the change is very fast and
frequent. Increasing the daily market competition, general globalization, the reduction of barriers to
the entry of products in the market today are the result of moving too fast internet and electronic
business, the need to respond to customer needs, mergers the business, their purchases, innovation,
technology, streamlining, sales decline etc, are some of the factors that are driving the changes very
fast. Organizations differ because everything around them is changing.
Two of the biggest concerns for enterprises today are:
Performance still is not at the required level;
Belief today is getting constant change.
So change is not something new, it is a natural part of business enterprises. But what is more
important is the increasing speed of change827. Risks of change have not been this high since the
industrial revolution and many traditional organizations have understood, at least in theory, that
they must change or die. And relying on studies by different authors, it shows that many of them
agree on two important issues. The first rate of change has never been greater than in the premises
of today's business, and the second change is caused by internal factors or external comes in all
forms and measures, and affects all enterprises. So, change is dominating aspect of modern
enterprises. There are major problems with the concept of change management such as:
Language change is vague and inadequate. There is no widely accepted terminology to guide the
thinking and acting about the change;
826
827

Bernard Burnes] Menaging Change, Page 162

Alas R., (2007), ‘Menagement in firms and organizations’, Page 43-50.
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The context of change is changing, so that appropriate concepts in another context are not
appropriate now;
The change reflects the current language concepts and assumptions that make it difficult to address
different types of dynamics of change828.
Because the change involves moving from a condition known to a new state, a state that is unknown
to some extent. Because the change involves the attempt to change the current way of thinking and
acting of the members of the organization. Change is defined as the change in assumptions, values
and organizational practices that actors share while driven by environmental changes. In order to
change the function, people should follow a plan to move from the current situation to a situation in
the future. The future state is where the organization should be in order to survive in turbulent
environments because as a result of change in the organizations is not an option but it is essential829.
What are the barriers to organizational changes in the enterprise
There are seven viewpoints in which obstacles to change are explained:
Making policy and strategic management inadequate, the reason of the failure of policies has to do
with problems with implementation or lack of support for measures of policies;
Policy failure is a result of nature as well as the organization of the policy-making process itself;
Existing organizational structures, existing technologies and the division of labor constitute the main
causes of problems in organizational behavior change;
Power and politics in organizations, organizational change implementation is hindered due to
existing power relations in the organization;
Various interest groups focus on the protection of their interests and position in the organization;
Organizational culture, values and standards existing within the organization become the reason for
resistance to change;
Individual uncertainty and psychological resistance to change, the process of changing problems
mainly come as a result of the desire of people for security and stability.
Change excess occurs when: the organization undertakes some changes unrelated to the conflict and
often at the same time, When introduces new changes before the changes are completed and
evaluated before, without leaving time to collect profits.
Consequences expressed as individual reactions (stress, dissatisfaction, lack of motivation,
etc.), organizational implications and impact on performance. According to many supporters
management changes, seeing the change in view of the speed of occurrence, enterprises must
change as much as possible and as soon as possible in order to remain competitive.

828

Marshak R.J., (2002), ‘Changing the language of change: Strategic Change, 279-286.
Smith I., (2005), ‘Continuing professional develpoment and workplace learning 13, resistance to change-recognition and response’,
Library Menagement, 519-522.
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But this advice as wrong is not so much over generalized830. Enterprises always have
different needs to change, eg, those that have consistently avoided it can take rapid change and
significant, while those which have been changing quickly have to learn to slide towards milder
changes.
y Leana & Barry organizations implement changes to improve their competitive advantage and adapt
to unstable markets. But at the same time they aim to reduce uncertainty and preserve the
inimitable resources that they provide stability.
As a result, stability and change are present in the organization and are both necessary for
the effective functioning of the organization in the long run.
Seeing the high failure rate of change initiatives, the question naturally arises:
Does this change is manageable? By Leana & Barry response from various images of people and
change management. There are two images on management, operations management as control
and management capabilities that gives shape. In the first case organization treated as a machine,
where managers tell people who have roles in the organization and allocate resources between units
so that machines produce the necessary products and services.
While in the second case we are dealing with participatory management style where people
are encouraged to be involved in decisions. The main goal is to give shape human behavior so that
the company will benefit from their actions. The image of change as feeder manager/ developer
assumes that enterprises are affected by small changes and managers are not able to control the
results of these changes. According Mercurio change can be managed in the best possible way by:
communicate frequently and honestly, to clarify the purpose of the change, providing a detailed
implementation plan and monitoring plan share the facts.
Leadership and effective communication are clearly critical determinant of the process of
change and change management is a core competence at all levels of business831.
A study realized by 'CHMLC'832 2007, with 426 participants from 59 different countries
showed that the most important factors contributing to the success of change projects were:
Active and visible support from the executive;
Change management efforts of structured;
Communicate often and openly about the need for change;
Resources dedicated change management;
Participation of employees;
Individual differences: some employees are more willing to support change, regardless of its nature;
830

Boonstra J.J., (2003), ‘The change capacity of organizations: general assessment and five configurations’, Applied Psychology:An
International Review, 52,1, 83-105.
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CHMLC - Change Management Learning Center’
CHMLC - Change Management Learning Center’
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A characteristic change that impacts employee feedback is the rate of change;
Second order changes usually faced with resistance from the workers, since the latter have to
abstain from things with which they were familiar before the change;
Implementing changes833.
The analysis should also indicate the speed with which need to solve these problems and that is the
type of change that needed doing an analysis of factors related to making the necessary changes.
Parts of this analysis are the questions: who will resist change and why, who has the necessary
information, who need to collaborate by choosing a strategy change based on the above analysis by
monitoring the process of implementing change.
Monitoring is needed to detect unexpected events that may affect the process. In order for change
to be managed in a strategic way by Tichy 'levers of change' below should be ready to use on an
equal footing;
Because the external environment is becoming more complex, and to identify predictive pressures in
this environment becomes more difficult to understand;
The realization of such a process requires new techniques and procedures.
As a result motivation of people become part of the management of change process834.

Resistance to change in the enterprise
Managing change is becoming increasingly important in today's business environment. Change
Management has to do with acceptance of the amendment and its results of those involved and
affected by it, as well as effective management of resistance to change. According to various
researchers, wherever there is change there is resistance. Its presence is normal during changes and
managers encounter resistance (however small it is) even when change is well planned before, are
taking the necessary measures for better management835. Regardless the resistances of many
researchers see as normal and inevitable response to change, there are others who see it from other
viewpoints.
Resistance is a response to the changing methods used to exclude contenders from the process
of change. People do not resist change so as to resist the fact that they are excluded from the
process of change that affects the enterprise, including their work.
High-level managers, line managers and employees differ as regards the level of resistance of the
display, but this difference is relatively small836. Resistance to change in itself is neither good nor
bad, can be the basis or not, but it is always important signal that requires further investigation by
833

Change Management Learning Center’ (Prosci 2007)
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Tichy N., (2007), ‘ The essentials of strategic change management’, The Journal of Business Strategy, Emerald Backfiles 2007, pp 55-67.
835 Kirkpatrick D, Managing Change, transfer learning to behaviour, Leadership Excellence, www.LeaderExcel.com.
836 Duncan R.B., (1987), ‘The creation of momentum for change through the process of strategic issue diagnosis’, Strategic Management
Journal, vol 8, 300-305.
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the management. Therefore it is very important to understanding the true nature of the resistance
to organizational changes in the enterprise. People can not resist technical change, but the change in
human relationships that accompany technical change:
Resistance conveys a message, because it's way of saying that a person has needs that are not met;
Resistance is a sign to understand that the process of change has started in the enterprise;
Resistance is often misinterpreted as if people do not want to change. In fact people want to grow
and develop in the enterprise;
✓ Open resistance is healthy because people understood the concerns and is easier to work
with. While resistance unsaid is more difficult to treat because as long as the problems are not
expressed and cannot be treated.
How resistance treated will affect whether it will become an obstacle to change or not consider
resistance as an important form of feedback. If attention is paid to understanding and learning the
behaviors that are perceived as threatening then they will be ultimately better results.
If you learn how to accept / include resistance, you can use it as a source and find your way
to the best solution, distinguish between three types of resistance.
Two ways to answer this resistance are: providing as many assurances or guarantees and allowing
the passage of time or giving people time;
1. Resistance political-people who exhibit this kind of resistance believe they are losing something
of value from the change, eg loss of power, status, work, etc. In such cases require negotiation
or exchange of something of value to secure the support of these people;
2. Ideological resistance to this group includes those people who believe that change will not work
or he is spoiling significant value to the organization.
Different authors give many reasons why people resist change, which may include:
✓ Self-interest, as fear of job loss or fear of losing status. People were not consulted about the
change, or are consulted but their opinions are not taken into account;
✓ People do not understand the reasons for the change, they believe that change will not be
good for them, or feel that he too will harm than will make good organization;
✓ People are afraid that the change brings more responsibility and work for feel overwhelmed or
afraid to fail in the new tasks;
✓ People do not feel the need to change or have little tolerance for the change;
✓ People are afraid that they lack the ability to change or really do not have the skills to perform
new tasks;
✓ Not like the way it is presented change;
✓ Individuals prefer to maintain their routine work;
✓ They were adversely affected by their peers or leaders of the group;
✓ Fear of the unknown837.
Resistance to change can also occur in the enterprise level. Resistance begins at the organizational
level usually brings resistance at the individual level.
According to Robbins there are several reasons why companies resist change as:
✓ Structural inertia, has to do with the all the activities of the organization. If the change occurs
will vary and these activities will cause resistance;
✓ Limited focus of change: this happens when the areas affected by the change does not make
the required changes, as a result not fully accepted by all the changes in the enterprise;
✓ Inertia of the group, in this case the individuals can accept change but one group opposes it;
837

Lawrence P.,(2001), ‘’How to Deal with Resistance to Change’’, HBR Classic.
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✓ The perceived threat, specialized groups or departments may feel threatened by the changes
that could reduce the importance of their work;
✓ Threat to the established power relations: employees who have a strong position may feel that
this change can reduce their power;
✓ Threat to the allocation of resources, change can bring a new way of allocating resources to
various departments and units in the organization. Funding cuts bring resistance838.
What are the most important methods for the transfer of resistance to change
The most important methods for overcoming resistance to change are as follows:
Education and communication, it helps employees understand why the change is happening;
Participation and involvement of people (when people engage in efforts to change is more likely that
they accept change rather than resist it);
Facilitate and support (support of employees by managers helps them to overcome fear and anxiety
that accompanies the transition);
Negotiation (when a group is powerful to resist change, then you may be given incentives not to
resist change);
Obligation (open and hidden) managers forcing employees to accept change by showing that his
resistance could lead to their transfers, denial of opportunity for promotions, job loss, etc839.
Conclusions and Recommendations
Conclusions
Change in strategic management is considered one of the three most important challenges of
management in the XXIst century and the ability to manage today considered as an important
component of the organization's ability to compete successfully in the market.
Researchers are agree with the fact that the change in strategic management is becoming a constant
for organizations and the pace of change is increasing, despite the change in strategic management
has become necessary for organizations, it is not easy to manage.
In reality, the failure rates of change are quite high and are associated with high costs for the
organization. If people feel threatened by change and they will expend more effort to overcome this
problem, rather than to carry out their duties in the organization. People exhibit resistance to
change, which could turn into an obstacle for the implementation of change. Researchers focus on
the factors that lead to the success of change, but does not show how that success is measured. The
success of the change can be measured in financial terms, such as profitability, market share, etc. It
can be measured in terms of the effect the change has on people or their reactions: commitment,
openness to change, etc. The type of change, the process and the environment are issues common
to all efforts for change, including the results of the change. So the combination of these indicators is
838

Robbins Sh., (2008), Leading and Managing Change in a Dynamic Environment,
http://blogs.capella.edu/organizationalperspectives/2008/12/15/leading-andmanaging-change-in-a-dynamic-environment.
839
Kume V., (2007), Strategic Menagment, Publishing house PEGI, Tiranë.
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important to get as big results success of change. Despite the importance attached to each of the
above cases, there are few cases where these issues are studied simultaneously.
Recommendations
Necessarily analyze the situation of the enterprise and the need for change in the future, and create
a common vision and a general direction. Enterprises to make durable and practical changes need to
separate from the past. The strong support and strong leadership role in the enterprise. Strong
political support and moral change of managers in the future.
Draft strategies and practical plans and their implementation. Usually managers in organizations
should have good communication including workers and people who are honest.
The main factors that promote strategic change management in organizations are:
The globalization of markets;
The entry of new competitors into the market;
Reduce barriers to entry in the market as a result of the rapid development of internet and
electronic business;
The need to respond to customers more quickly;
And rapid development of information technology, etc.
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Përceptimi i prindërve për sjelljet e dhunshme të nxënësve në shkolla
Samire Bllaca-Balaj
Universiteti i Prizrenit-Fakulteti i Edukimit,Prizren,Kosovë,samire_bllaca@hotmail.com
Abstrakt
Shkolla është institucion që e siguron zhvillimin e shoqërisë por në këto mjedise edukativearsimore,sjelljet e dhunshme në mes të nxënësve kanë filluar të bëhen mjaft shqetësuese për
shoqërinë kosovare.Dhuna ne mes te nxënësve është e perhapur në shkollat tona,një problem të tillë
e dëgjojmë dhe shohim përmës mediave prej dite në ditë.
Per ta trajtuar më mirë problematikës e sjelljeve të dhunshme të nxënësve ndihet e nevojshme të
identifikohen faktorët që shkaktojnë shanse për rritje të sjelljeve të dhunshme të nxënësve ne shkollë.
Qëllimi i hulumtimit është identifikimi i faktorëve që nxisin nxënësit të shfaqin sjellje të dhunshme në
shkollë.Në funksion të këtij qëllimi prezantohen tri grupime faktorësh duke përfshirë:Faktorët
familjarë,faktorët individual dhe faktorët ambiental.Fokus i studimit janë faktorët familjarë se a
tregojnë shanse për rritje të sjelljeve të dhunshme të nxënësve në shkollë.Ky hulumtim është sasior
dhe në të janë përfshirë 365 prind të nxënësve të klasëve të teta dhe të nënta. Nga 365 prindërit e
përzgjedhur të kampionimit,158 ose 43.3% ishin të gjinisë femërore dhe 207 ose 56.7 % prej tyre i
takonin gjinisë mashkullore. Ata i takojnë shkollave të qyteteve dhe fshatrave të Komunës së
Prishtinës.Mostra është përzgjedhur në mënyrë të rastësishme.Përmes procedurës së anketimit
është realizuar anketa me prindër,më pas janë futur të dhënat në SPSS dhe janë përpunuar.Duke
pasur parasysh që tema e punimit është e lidhur drejtpërdrejtë me familjen dhe ndikimin e saj në
shfaqjen e sjelljeve të dhunshme tek nxënësit e klasave të teta dhe nënta, në analizat e mëtejme janë
përfshirë vetëm faktorët të cilët na mundësojnë që të trajtojmë këtë temë më tej. Këta faktorë
janë:Mendimi që ndëshkimi fizik është i nevojshëm,ndëshkimi fizik si formë disiplinimi, mbikëqyrja
ndaj fëmijëve ,lojërat e dhunshme dhe interneti ,qëndrimi kritikues ndaj fëmijëve, komunikimi me
prindërit ,atmosfera në familje. Testi Mann-Whitney U, tregoi vlera të rëndësisë statistikore në
faktorët e lartëpërmendur,gjë që të dhënat e dala nga hulumtimi janë të një rëndësie të vecantë
edhe për trajtim të më tutjeshëm.
Fjalë kyqe:Sjellje të dhunshme,faktorët,familje,prindër,shkollë,identifikim.

1.Hyrje
Kohëve të fundit sjelljet e dhunshme të nxënësve në shkolla kanë marrë përhapje
kombëtare por edhe vëmendje ndërkombëtare.
Në dekadad e fundit, ka pasur një shtim të literaturës mbi dhunën, ndikimin e kontekstit
social dhe dinamika e viktimizimit. Sigurisht që pjesa më e madhe e literaturës ka qenë e
fokusuar në dhunën në familje, dhunën në komunitet dhe më pak në dhunën në shkollë.
Dhuna në shkolla ka filluar të jetë me një theks të vecantë, dhe e konsideruar e shkëputur
nga literature e dhunës së përgjithshme.
Dhuna në shkollë përfshinë cfarëdo sjellje e cila ka për qëllim të dëmtojë një
person,fizikisht,emocionalisht apo edhe pasurinë e tij shkollore.Meqë edukimi i fëmijëve
fillon në familje dhe si vazhdimësi ata në të njejtën kohë janë pjestar të lagjes,komunitetit
shkollor,thënë në nivelin më të gjerë edhe shoqërisë në përgjithësi.
Duhet vënë theks të vecantë mbi rolin e familjes në edukimin e fëmijës për sjellje
sociale,sepse faktorët që ndikojnë në formimin e fëmijëve,prindërit konsiderohen faktori i
parë ndërsa shtëpia e prindërve është shkolla e parë,kumësuesit prindërit janë mësuesit e
parë.
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2.Parashtrimi i problemit
Dhuna në shkollë dhe sjelljet e dhunshme në shkollë janë brengë për familjën,stafin e
mësimdhënësve,nxënësit si dhe tërë shoqërinë.
Bazuar në studimin e MASHT-it dhe UNICEF-it “ Dhuna ndaj fëmijëve në shkolla” i kryer në vitin
2006 “Shumë nga fëmijët kanë deklaruar se ushtrues të dhunës janë njerëzit e afërt. Shumë prej tyre
thonë se djemtë janë më të rrezikuar nga dhuna fizike, kurse vajzat janë më të rrezikuara nga
keqpërdorimi verbal”840.
“Sociologët, psikologët, dhe të gjithë profesionistët që merren me problematikën e dhunës si
dukuritë sociale konsiderojnë se një nga faktorët është ekspozimi i hershëm i femijës ndaj dhunës.
“Shumë të rinj i ekspozohen dhunës në moshë të re, shpesh herë në familjet e tyre, ose duke qenë
dëshmitarë të grindjeve familjare dhe brutaliteteve në familje.”841 Por fëmijët i ekspozohen dhunës
edhe duke parë skena dhune në filma apo edhe në video lojëra.”
Përvetësimi i modelit të sjelljes së dhunshme përbën kështu njërën nga pasojat e dukshme të efektit
psikik të dhunës së të rriturve. Të rriturit vënë re se sjelljet e dhunshme të fëmijëve të tyre janë
shumë të ngjashme me sjelljet e dhunshme që ata vetë kanë përdorur ndaj tyre. “Modelimi psikik i
të dhunuarve rezulton i ngjashëm me modelin psikik të dhunuesve të tyre. Pasoja e modelimit psikik
agresiv nuk është një pasojë që vjen menjëherë pas një përdorimi të caktuar dhune. Ajo më shumë
se kaq është një rezultante e shumë akteve të përdorimit të dhunës dhe kësisoj ajo përbën një
pasojë të ngulitur fort në psikikën e fëmijës”842
3.Metodologjia
Hulumtimi është kuantitativ dhe ka shfrytëzuar të dhënat sasiore të fituara nga pyetësori për
identifikimin e faktorëve që nxënësin shfaqin sjellje të dhunshme në shkollë.
Popullata e prindërve përbëhet nga gjithsej 6818 prindër në shkollat e përzgjedhura në
hulumtim.Nga numri i përgjithshëm i prindërve,janë përzgjedhur për të qenë pjesë e këtij hulumtimi
365 prej tyre.Mbështetur në “The Reaserch Advisors”(2006),mostra jonë e prindërve ka një interval
të besimit 95% me kufij të gabimit 0.05%.Nga 365 prindërit e përzgjedhur të kampionimit,158 ose
43.3% ishin të gjinisë femërore dhe 207 ose 56.7% prej tyre i takonin gjinisë mashkullore.
Instrumenti
Pyetësori për prindër ka përmbajtur gjithsej 12 variabla që kanë prezantuar karakteristikat e grupit
të mostrës sonë, dhe 46 variabla (items) përmes të cilave janë mbledhur perceptimet e prindërve
mbi ndikimin e familjes në shfaqjen e sjelljeve të dhunshme tek fëmijët e tyre, nxënës të klasave të
teta dhe të nënta. Me 46 variablat u zhvillua analiza faktoriale eksploruese sipas metodës së
Komponenteve Kryesore dhe rotacionit (ortogonal) VARIMAX [meqenëse të dhënat tona janë
intervale]. Vlerat e testit KMO and Bartlett's Test [Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy = .859; dhe Bartlett's Test of Sphericity Sig= .000), na treguan që analiza faktoriale është
valide dhe eksploruese. Përmes procedurës faktoriale variablat manifeste janë kondensuar dhe si
rrjedhim janë fituar 9 faktorë latentë. Në varësi të variablave që kanë përbërë secilin faktor, 9
faktorët/komponentët janë emëruar si:
➢ Ballafaqimi me situata të dhunshme
➢ Mendimi që ndëshkimi fizik i nevojshëm
➢ Mbikëqyrja e dobët e familjes
840

MASHT”Strategjia për shkollat promovuese të shëndëtit në Kosovë”2009-2018
Qendra për informim e Kosovës(ëëë.kosova.com,artikulli 68591)
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Adem Tamo,Theodhori Karaj”Dhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri”,2006
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➢ Ndëshkimi fizik si formë disiplinimi
➢ Mbikëqyrja ndaj fëmijëve
➢ Lojërat e dhunshme dhe interneti
➢ Qëndrimi kritikues ndaj fëmijëve
➢ Komunikimi me prindërit
➢ Atmosfera në familje
Tabela 1.- Dallimet sipas Prindërve për Numrin e Anëtarëve të Familjes
Faktorët
Numri i anëtarëve
Mean Rank
të familjes
Mendimi që ndëshkimi fizik
është i nevojshëm

3 anëtarë
4-6 anëtarë
Më shumë se 6 anëtarë
3 anëtarë
Ndëshkimi fizik si formë 4-6 anëtarë
disiplinimi
Më shumë se 6 anëtarë
Mbikëqyrja ndaj fëmijëve
3 anëtarë
4-6 anëtarë
Më shumë se 6 anëtarë
Lojërat e dhunshme dhe 3 anëtarë
interneti
4-6 anëtarë
Më shumë se 6 anëtarë
Qëndrimi
kritikues
ndaj 3 anëtarë
fëmijëve
4-6 anëtarë
Më shumë se 6 anëtarë
Komunikimi me prindërit
3 anëtarë
4-6 anëtarë
Më shumë se 6 anëtarë
Atmosfera në familje
3 anëtarë
4-6 anëtarë
Më shumë se 6 anëtarë

186.50
183.00
179.76
151.73
185.23
177.26
209.96
183.67
172.69
205.42
182.71
177.40
177.04
184.31
176.25
171.38
184.33
177.24
249.88
175.71
197.24

ChiSquare
(df 2)
.094

Sig.

1.909

.385

2.018

.365

1.018

.601

.471

.790

.516

.773

10.706

.005

.954

Rezultatet e testit Kruskal Wallis, të paraqitura me vlerën e testit Chi-square për
shkallë të lirisë 2 sipas vlerave të rëndësisë statistikore, tregojnë që në faktorin
Atmosfera në familje (p=.005) ka dallime të vlefshme statistikisht në numrin e
anëtarëve të familjes. Post hoc analiza Tukey HSD, tregoi që këto dallime janë
ndërmjet nëngrupeve të familjeve me tre anëtarë me familjet me 4-6 anëtarë.
Nëngrupi për familjet me mbi 6 anëtarë, nuk kishte dallime statistikisht të
rëndësishme me asnjë nga nëngrupet e tjera.
Tabela 2. -Dallimet Sipas Kohës që Kalojnë me Shokë/ Shoqe jashtë Mësimit, sipas Prindërve
Faktorët

Mendimi që ndëshkimi fizik është i
nevojshëm

Koha e kaluar me
shokë /shoqe jashtë
mësimit
Më pak se një orë
2-3 orë në ditë

Mean
Rank

Chi-Square
(df 3)

Sig.

182.64
179.84

3.980

.264

Më shumë se 3 orë

210.28

820

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Ndëshkimi fizik si formë disiplinimi

Mbikëqyrja ndaj fëmijëve

Lojërat e dhunshme dhe interneti

Qëndrimi kritikues ndaj fëmijëve

Komunikimi me prindërit

Atmosfera në familje

Nuk e di

148.89

Më pak se një orë
2-3 orë në ditë
Më shumë se 3 orë
Nuk e di
Më pak se një orë
2-3 orë në ditë
Më shumë se 3 orë
Nuk e di
Më pak se një orë
2-3 orë në ditë
Më shumë se 3 orë
Nuk e di
Më pak se një orë
2-3 orë në ditë
Më shumë se 3 orë
Nuk e di
Më pak se një orë
2-3 orë në ditë
Më shumë se 3 orë
Nuk e di
Më pak se një orë
2-3 orë në ditë
Më shumë se 3 orë
Nuk e di

180.90
196.70
152.33
182.50
173.18
196.62
220.24
209.29
183.93
176.79
199.85
159.93
181.63
187.13
168.54
195.57
180.29
175.08
211.65
214.86
180.48
172.06
222.67
209.93

4.340

.227

9.517

.023

2.007

.571

1.016

.797

4.562

.207

7.006

.072

Duke ju referuar tabelës së mësipërme, analiza Kruskal-Wallis ka nxjerrë vlera të
rëndësisë statistikore për faktorin Mbikëqyrja ndaj fëmijëve (p=.023). Analiza e
mëtejme e post hoc Tukey HSD testit, nuk tregoi dallime te vlefshme statistikore
ndërmjet nëngrupeve.
4.Diskutimi
Rëndësia e studimit të dhunës në shkollë si dhe identifikimi i faktorëve që nxënësin shfaqin
sjellje të dhunshme në shkollë cdo herë e më shumë po shihet si arsye për studim të
mëtejshëm meqë po rrezikohet shkolla si dhe shoqëria si tërësi.Për shkak të rritjes së saj në
vitet e fundit si dhe lidhja e saj me probleme psiko-sociale dhe fizike të mjedisit shkollor
është konsideruar me mjaft rëndësi. Në vitet e fundit, në përgjithësi është bërë mjaft e
dukshme një rritje e dhunës në shkolla në mes fëmijëve. Rezultatet e dala nga hulumtimi
shihen se familja ka një rëndësi të madhe si faktori i parë në edukimin e fëmijëvë për sjellje
sociale.
Atmosfera në familje shihet si një proces që ka treguar vlera signifikante ku dallimet e
rëndësishme ishin se me rastin e numrit më të madh të anëtarëvë në familje mund të ketë
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edhe më shumë dhunë.Një dallim nga hulumtimi tregon se familjet me anëtarë 3 ka dallime
me familjet që kanë katër deri në gjashtë antëtarë.
Kurse nga të dhenat e dala në tabelën e dytë tregon se dallimet janë të një rëndësie
statistikore,sepse koha që fëmijët kalojnë më shokë-shoqe duhet të mbikqyret sepse
përceptimi i prindërve rezulton në atë se kjo tregon ndryshime edhe në shanse për rritje të
sjelljevë të dhushme të nxënësve.
Rezultatet e dala nga hulumtimi përkojnë me ato në të regjionit duke i krahasuar sepse
pothuajse cdo hulumtim faktorët familjar i numron si të mundshëm për rritjen e sjelljeve të
dhunshme të nxënësve në shkollë.
5.Literatura
•
•
•

MASHT”Strategjia për shkollat promovuese të shëndëtit në Kosovë”2009-2018
Qendra për informim e Kosovës(www.kosova.com,artikulli 68591)
Adem Tamo,Theodhori Karaj”Dhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri”,2006
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Poslovna etika unutrašnje revizije javnog sektora
Senad Adrović
Univerzitet "Haxhi Zeka", Peć,Kosovo, senadadrovic@yahoo.com
Abstrakt:
Znamo da je čovjek društveno biće i u njegovoj prirodi ponašanja je da stupa u odnose sa
drugim ljudima i društvom kao cjelinom. Ako je ponašanje pojedinca u skladu sa zahtjevima društva,
onda kažemo da je taj pojedinac svjesna ličnost koja može da se ostvari u društvu i da doprinosi
društvu i sebi. Svaku profesionalnu radnju neophodno je izvršiti što etičnije-ljudskije.Put do uspješnog
javnog sektora je moguć ako menadžment prihvata kao pristup u poslovanju, da osim svog interesa,
njeguje i interes svog okruženja, da u svoje poslovanje i promociju mora da uključi vrijednosti i
stanarde prihvaćene u ljudskoj zajednici na čijoj teritoriji djeluje. Svakodnevno sretanje sa ljudskim
potrebama i odgovor na njih, kao i primena visokih etičkih standarda u odnosu na zaposlene, klijente
i društvo, obezbjeđuje primenu etike u poslovanju.
Osnovu za uspješno poslovanje unutrašnje revizije u javnom sektoru predstavljaju načela i
pravila kodeksa etike unutrašnjih revizora, koji pored njih obuhvataju i dužnost na podsticanje
etičnog ponašanja saradnika i kolega.Revizor u svom djelovanju nastupa kao nezavisna osoba, te
pravila utvrđena Kodeksom dopunjava i oplemenjuje ličnim sastavom humanih vrijednosti, vlastitom
kulturom i životnim iskustvom.

Ključne riječi: Revizija, interna i eksterna revizija, revizija javnog sektora, profesionalna
etika,
JEL klasifikacija: M42, M40, H83, Z13,
1. Uvod
U uvodnom dijelu želimo vam ukazati na fundamentalne probleme discipline “Etike”, za
potrebe edukacije i formiranje svojih stručnih stavova, a sve u cilju da svoje profesionalne
sadržaje obavljatmo u domenu profesionalne etike. Dakle, svoju edukaciju neophodno je da
dopunimo sadržajima, kako teorijske-normativne, tj. humanističke etike, tako i sadržajima
poslovne etike. Potrebno je dati odgovor na sledeća pitanja: Šta je etika i šta je moral?
Etika (grč. ethos – običaj, navika, ćud) označava filozofsku disciplinu koja istražuje ciljeve i
smisao moralnih pobuda i postupaka, kao i zasnovanost i izvor morala uopšte. Etika je,
dakle, nauka o moralu. Njen zadatak nije samo u tome da nas upozna s tim šta je moral, koje
su njegove osnovne komponente, nego i da zauzme kritičko stanovište prema postojećoj
moralnoj praksi.
Moral (lat. mos – običaj, moralis – moralan) označava oblik čovjekovog odnošenja prema
svijetu, drugim ljudima, kao i prema sebi samom. To je sistem normi, skup pravila ponašanja
ljudi u zajednici.
U nastavku rada smo objasnili odnos ekonomije i etike, osnove poslovne etike kao i
njihov odnos na pojam, značaj i vrste revizije. Zatim smo u kratkim crtama opisali kodeks i
načela unutrašnje revizije javnog sektora.
2. Ekonomija i etika
Veliki broj ekonomista drži do razlike između pozitivne i normativne ekonomije, smatrajući pri
tome da ekonomska nauka igra značajnu ulogu u kreiranju ekonomske politike, budući da može da
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obezbedi informacije o eventuralnim posledicama njenog sprovođenja. Međutim, čak i oni
ekonomisti koji predano drže do pomenute razlike počesto nude svoje savete u vezi sa merama
koje neku ekonomsku politiku trebaju da poboljšaju, čime pokazuju da tu granicu nisu uvek spremni
da poštuju. Osim toga, postoji čitavo polje normativne ekonomije, koje ukazuje na činjenicu da
veliki broj autora drži do suštinske veze između teorijskih otkrića zakonitosti i praktičnog
propisivanja određenih mera.
Ekonomski učinci, institucije i procesi mogu biti procenjeni na osnovu različitih merila. Neki
učinci mogu poboljšati situaciju u kojoj se ljudi nalaze,neki, opet, mogu stvoriti ili uvećati razlike
među ljudima, a neki i sputati invidualnu slobodu. U načelu, ekonomisti posmatraju učinak u vezi s
pojmom „blagostanja“, iako to nipošto ne znači da oni smatraju da je od moralnog značaja jedino
postizanje blagostanja. Oni se, naime, usredsređuju na problem blagostanja kao osobeni i središnji
problem ekonomije, vjerujući da se on može odijeliti od pitanja o jednakosti, slobodi ili pravednosti,
koja treba da budu razrešena na sklopu neke druge discipline.
Jedno od središnjih pitanja teorije morala jeste ono koje se tiče određenja stvari koje su od
suštinske važnosti za čoveka. Očevidno je da od tog stava polazi utilatiristička etika, koja smatra da
ono što je ispravno uvećava ukupno ili prosečno blagostanje. Ipak, i neutilitaristički pogledi moraju
da se pozabave problemom blagostanja, ukoliko priznaju da je čovekoljublje vrlina ili ukoliko se
bave interesima pojedinaca ili bar mogućnošću da se izbegne ono što je po pojedince loše. Postoje
mnoge teorije blagostanja, ali se može primetiti da su se ekonomisti okrenuli od donedavno
vladajućeg hedonističkog pogleda (po kome je dobro izvesno mentalno stanje kao što je
zadovoljstvo ili sreća), ka stanovištu blagostanja predstavlja zadovoljenje prefererencija, umesto
pukog prihvatanja onoga za šta ona drži da je tkvo). Na ovom mestu biva očigledno da pozitivna
ekonomija isklizava u normativnu.
Međutim, očevidno je da se stanovištu da blagostanje predstavlja zadovoljenje preferencije
mogu uputiti mnoge primedbe. Na primer, nečije poimanje prioriteta može biti zasnovano na
pogrešnim vjerovanjima, koji nastaju bilo usled spremonosti nekoga da žrtvuje vlastitio blagostanje
zarad nečega drugog, bilo da su njegova uverenja rezultat manipulacije ili pređašnjih loših
psiholoških uticaja. Osim toga, teško je uporediti blagostanje jedne osobe sa blagostanjem druge.
Dalje, lako je pobrkati zadovoljenje prioriteta različitih individua sa šablonizovanim povlađivanjem
njihovim željama umesto obezbeđivanja onog što je uistinu dobro i korisno. Konačno, ne deluje
razumno da socijalna politika preduzme zadovoljenje neobičnih prioriteta. Umesto da odgovore na
ove primedbe kako bi odbranili teroiju o blagostanju, ekonomisti ugalvnom smatraju da kriterijum
„zadovoljenja prioriteta“ predstavlja izvesno iskustveno punomoćje, šta god da je blagostanje samo
po sebi.
Budući da je teško uporediti količinu blagostanja kod različitih pojedinaca, neki ekonomisti
su prihvatili utilitarističi koncept u kreiranju ekonomske politike, koji treba da uveća ukupno ili
prosečno blagostanje. Umesto upoređivanja pojedinačnih situacija s obzirom na blagostanje, ovi
ekonomisti istražuju mogućnosti procene blagostanja u vezi sa ekonomskom politokom,
institucijama, procesima i rzultatima. Ukoliko uzmemo dva ekonomska rezultata i pretpostavimo da
neki ljudi preferiraju jedan u odnosu na drugi, a da niko ne preferira onaj drugi u odnosu na prvi,
onda možemo da kažemo da naše preferencije više zadovoljava prvi rezultat, a da pri tome ne
vršimo nikakva poređenja između preferencije pojedinaca. U tom slučaju prvi rezultat se naziva
„Pareto optimalnim“ ili „Pareto efikasnim“, pri čemu, naravno, nije reč o efikasnosti na osnovu
smanjenja inputa potrebnog da se proizvede jedinica outputa ili sa ma kakvom drugom tehničkom
pojmu, nego o efikasnosti zadovljenja preferencije.843
Međutim, iako je ovaj pristup prilično zastupljen kao model u kreiranju ekonomske politike,
843

Reč je, u stvari, ne o postizanju idealnog stanja, nego o izbegavanju najvećeg zla, odnosno stanja u kome
ničije preferencije neće biti zadovoljene. Kao primer možemo zamisliti dve sutacije u vezi sa raspodelom hrane
stanovništvu: prvu, u kojoj mnogi gladuju, ali hrana ne propada, a drugu, u kojoj niko ne gladuje, ali nešto
hrane propada. Sama prva se može nazvati “Pareto efikasnom.”
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on nije u potpunosti dorečen. S čisto tehničke strane, na primer, moguće je da ne izabrana opcija
sadrži potencijal veće efikasnosti, koji u datom momentu, naravno, nije očevidan. Drugi problem
predstavlja spremnost da se finansira sprovođenje određene ekonomske politike kao i suma koju
neko ko se opire takvoj politici traži kao kompenzaciju, što, opet, zavisi od toga koliko je neko
bogat, kao i od toga kakav stav ima prema takvoj politici.
Iako ekonomija blagostanja i briga za efiskanost ka tome dominiraju normativnom
ekonomijom, u okviru tog pristupa načinjeni su znatni iskoraci u pravcu etike i normativne socijalne
i političke filozofije. Ekomisti su, tako, dali doprinos rešavanju problema formalne karakterizacije
slobode razvijajući oruđe ekonomske analize koja tome doprinose. Takođe je razvijena formalna
karakterizacija jednakosti u vezi sa resursima, prilikama i rezultatima, baš kao što su analizirani i
uslovi pod kojima je moguće odvojiti individualnu i kolektivnu odgovornost za postojanje
nejednakosti. Konačno, stvorene su mnoge žive spone između normativne ekonomije i etike.
(Brnako BALJ i AleksandarČUČKOVIĆ, Prilozi za „Uvod u filosofiju“, Beograd, 2006., 226-229)
3. Osnovi poslovne etike
Institut za odnose sa javnošću obavezuje sve čalnove 844 da moraju da postupaju po
smjernicama koje je utvrdio Institut, u kontaktu sa javnošću, medijama i drugim ciljnim grupama.
Odredbe se primjenjuju i na odnos sa poslodavcem ili klijentom. Od usvajanja kodeksa 1963. godine
dobijen je vodič za korektno ponašanje.
Biznis etika je grana opšte etike koja primjenjuje pravila etike i principe uključene u poslovne
kontakte. Poslavna komunikacija koja ne poštuje pravila može da dovede do morlanih ne etičkih
problema. Poznat je test četiri pitanja845 definisan u “Rotary International”, koji obavezuje sve
članove ove organizacije i koji je prihvaćen kao formula za primenu poslovne etike. Test se sastoji od
sledećih pitanja:
• Da li je istina?
• Da li je pošteno?
• Da li će dovesti do dobre volje i prijateljstva?
• Da li je korisno za sve?
Pozitivan odgovor na sva četiri pitanja je i odgovor na pitanje da li je ponašanje ispravno i da li
nešto što trena da se uradi zadovoljava etičke kriterijume.
Test četiri pitanja je podsticaj na kritičko samoispitivanje. Njegov cilj je da u čovjeku jača dobru
stranu i da ga usmjeri prema jednostavnosti, odnosi se na ljude svih zanimanja, nivoa obrazovanja i
kulturnih standarda. Ustanovio ga je, na vrhuncu velike depresije 1935. godine, Herbert J. Tejlor,
rotarijanac iz Čikaga. U to vreme bio je kandidat za položaj predsjednika poznate Jewewla Tea
Company, ali se odrekao kandidature i prihvatio da vodi Club Aluminum Products Company, kome je
pijetilo bankrotstvo. Tražeći nove impulse za ovu firmu koja je bila na putu da postane žrtva
depresije, razmišljao je o etičkim pravilima koja bi trebalo ustanoviti za saradnike firme. Kako je
kasnije govorio, formulacija testa se nametnula sama od sebe. Kod četvorice njegovih rukovodilaca
odjeljenja, od kojih je jedan bio katolik, jedan ateist, jedan ortodoksni Jevrejin, a jedan
prezbiterijanac, postojala je saglasnost, ne samo o tome da ova pitanja u potpunosti odgovaraju
njihovim religoznim ubjeđivanjima, već i o tome da ona mogu da posluže kao pravilo za postupanje u
privatnom i preofesionalnom životu.
Tako je ovaj test zahvaljujući jednostavnoj formulaciji, u ona teška vremena postao ključan za
donošenje svih odluka u firmi. Kao prvao pod lupu je stavljena propaganda, a formulacije kao
“najbolji” i drugi superlativi zamijenjene su jednostavnim istinitim oblicima. Dikskriminirajuće izjave
o konkurentima uklonjene su iz oglasa i medija. Zaposleni su zamoljeni da nauče ova pitanja
844
845

Vidi: Sem Blek: Odnosi s javnošću, Clio, Beograd, 1997.
Vidi: Rotary International: Život, snaga i aktivnost rotari klubova, RK Beograd-Stari grad, Beograd, 2004.
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napamet, pa su tako ona postala vodič za sve zaposlene. Između dobavljača, kupaca i zaposlenih u
kompaniji se razvila atmosfera povjerenja i dobre volje, koja je dovela do poboljšanja poslovnog
statusa.
Test četiri pitanja se prenio na mnoge segmente života. Uključen je u programe za
bezbjednost u saobraćaju, kampanje za zaštitu od požara, mere za suzbijanje kriminala i droga i sl.
Preveden je na preko sto jezika i postao je životno pravilo za one koji su ga prihvatili.
Test četiri pitanja je u različitim oblicima prisutan u Generalnoj skupštini Ujedinjenjih nacija,
zakonodavnim tijelima više država SAD, i mnogobrojnim loklanim komunalnim ustanovama.
U svom poslu “public relations” specijalisti moraju da obraćaju pažnju na standarde
profesionalne etike koji su utvrđeni u internacionalnim dokumentima kao što je Bečki etički kodeks,
Atinski internacionalni kodeks, Lisabonski kodeks, Kodeks Instituta za odnose sa javnošću, kao i na
domicilno zakonodavstvo, a trebalo bi i da se rukovode i testom četiri pitanja.
Etička ponašanja u “public relations” djelatnosti podrazumijeva primjenu svih navedenih etičkih
principa, što znači slijedeće:
•
profesionalni rad uvijek mora da uključi i društveni interes,
•
primjena moralnih i kulturnih principa je obavezna,
•
uvažavaju se interesi svih osoba koje su uključene u aktivnosti,
•
reflektuju se osobine osobe od povjerenja,
•
ne ulaženje u konflikt, postizanje razumijevanja i izražavanje lojalnosti prema klijentima i
to ne samo prema onima sa kojima su trenutno u poslu, već i sa svim prijethodnim
klijentima,
•
ne obećavanje nemogućeg,
•
ne odavanje podataka konkurenciji,
•
ne iznošenje podataka o klijentima i njihovom privatnom životu i
•
ne omalovažavanje tuđih kultura i običaja.
Ne postupanju po kodeksu etičkog ponašanja, se manifestuje kroz ignorisanje legalne
regulative, neobaziranje na potrebe klijenata, iznošenje pretenciozne slike i lažnih podataka o
organizaciji sa ciljem da se onemogući konkurencija, odnosno ne postupanje po kodeksu etičkog
ponašanja je istovremeno i nepoštovanje pravila profesionlanog ponašanja.
Svjedoci smo agresivnog obećanja javnosti putem propagande tima: “Ja sam najbolji.” Svi su
najbolji, a pomaka nema i neće ga ni biti sve dok se ne prihvate pravila biznis etike.
Internacionalne kompanije kao i kompanije lokalnog tipa zemalja koje su izvan procesa
tranzicije, imaju jasno definisanu viziju, misiju i poslovni kodeks ponašanja i obraćanja internoj i
eksternoj javnosti, koji se ogleda u nastojanju da se definiše i ostvari interes u kompanije kroz
unapređenje njenog okruženja, pri čemu sve ideje, tehnologija i aktivnosti za krajnji cilj imaju
stvaranje boljih uslova za život. To se ostvaruje poštovanjem univerzalnih i lokalnih vrijednosti,
partnerstvom sa građanima i dugom o ekologiji i zdravlju stanovništva, čime se ostvaruju zahtjevi
biznis etike o uvažavanju interesa svih učesnika.
Uključivanje društvenog interesa je značajna oblast u poslovanju organizacije. Akcije poput
donacija, usluga, prenošenja znanja, uključivanje u volonterske projekte i te kako obezbjeđuju
povoljnost za realizaciju strateških ciljeva organizacije. Te aktivnosti pokazuju da organizacija razume
potrebe i probleme zajednice u svom okruženju i da je spremna da učini napor da obezbijedi dobit
ne samo za organizaciju već i za zajednicu.
Partnerstvo sa lokalnom zajednicom kreće od jednostranog postupanja organizacije
humanitarnim davanjem, preko uključivanja nevladinih organizavija i organizavija iz javnog sektora,
do identifikovanja interesa organizacije i zajednice.
Saradnja organizacije i zajednice može da doprinese:
• da se stvori povoljna klima za inostrana i domaća ulaganja,
• promoviše poslovna etika i
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•

pruži podrška dobroj demokratski orijentisanoj vladi, pomogne promovisanju
samouprave, suzbije korupcija i konflikti.
Briga za okruženje je prisutna u poslovnoj sferi. Brigu organizacije za okruženje, javnosti lako
prepoznaje i pomaže da se unapredi. Dobar menadžment pomaže i unapređuje tranformaciju i
unapređenje tržišta, pogotovu tržišta kao što je naše, gdje još uvijek nije u potpunosti zaživelo
zakonsko i tržišno komuniciranje. Kako je evidentan nedostatak sredstava kojima raspolaže lokalna
vlast za zadovoljenje realnih potreba građana, tako organizacije spremne da daju donacije, tim
sredstvima pomažu i vlasti i građanima.
U posljednje vrijeme se sve veća pažnja poklanja relaciji poslovanja i ostvarivanju ljudskih
prava. Mnogi principi o zaštiti ljudskih prava su direktno ili indirektno uključeni u poslovno
djelovanje, jer korporativna pravila ponašanja predviđaju zaštitu ljudskih prava iz radnog odnosa. Put
do uspješnog poslovnog subjekta je moguć ako menadžment prihvata kao pristup u poslovanju, da
osim svog interesa, njeguje i interes svog okruženja, da u svoje poslovanje i promociju mora da
uključi vrijednosti i stanarde prihvaćene u ljudskoj zajednici na čijoj teritoriji djeluje. Svakodnevno
sretanje sa ljudskim potrebama i odgovor na njih, kao i primena visokih etičkih standarda u odnosu
na zaposlene, klijente i društvo, obezbjeđuje primenu etike u poslovanju.
Globalizacijom tržišta i ujedinjavanjem Evrope, korporativni standardi sve više postaju
univrezalni i prenose se i na zemlje u tranziciji. U Jugoslaviji socijalističkog perioda, privredni subjekti
su pomagali sportske klubove, kulturne događaje, ljude sa specijalnim potrebama, djecu. Tokovi
postkomunističke tranzicije, praćeni ratovima na tlu bivše Jugoslavije, destrukcije, migracije uz
odsustvo demokratskih standarda, suspendovali su sve kodekse profesionlanog ponašanja. U ovom
trenutku, tranzicija još uvijek traje, privatizacija nije do kraja sprovedena, postoji značajna uticaj
Vlade na socijalni i ekonomski proces i favorizovanja ili marginalizovanje pojedinih privrednih
subjekata, čime se usporava efikasno djelovanje tržišta.
Do adekvatne zakonske regulative, uređenja tržišta i revitalizacije prozivodnje, kodeks
poslovnog ponašanja koji podrazumijeva ostvarivanje obostranog interesa-privrednog subjekta i
okruženja mora da pronalazi specifične načine saradnje.
4. Pojam revizije
Reč ,,revizija " potiče
od
latinskog
izraza ,,revisio“ što u prevodu znači
ponovnogledanje,pregled.Posmatrano kroz istoriju revizija je bila stalna pratilja organizovane
revizorske
aktivnosti.Postoje dokazi da je revizija vršena još u vreme Vavilonije-3000.godina pre nove ere.
Predmet revizije je bila zaštita vlasnika ekonomskih resursa od prevare, pogrešnog prikazivanja
rezultata.
Postoji više definicija revizije:
-Revizije se može definisati kao sistematičan pregled poslovnih knjiga i računovodstvenih izveštaja
izvršen od strane revizora sa ciljem da se izrazi kompetentno,stručno I nezavisno mišljenje o
ispravnosti,istinitosti istih.846
-Revizija
je, u
ekonomskom
smislu , sistematizovan
proces
objektivnog
nezavisnog,profesionalnog prikupljanja dokaza o efektima poslovanja, na osnovu kojih se
izražava nezavisno i stručno uverenje o istinitosti,objektivnosti i skladnosti sa normom istih.847
Revizija je profesija u kojoj je praksa izraz teorije. Uspešno izvršenje revizije zavisi
ododgovornosti i visokih ovlašćenja zaposlenih,kulturi organizacije ,obrazovanja i osposobljavanja
zaposlenih.Za reviziju je bitno :848
846

Prof.dr Stanišić M.,,Revizija“,Univerzitet Singidunum,Beograd 2006.godina
Andrić dr Mirko,Krsmanović dr Branko,Jakšić dr Dejan,,Revizija –teorija i praksa“,Ekonomski fakultet
Subotica,2004.godina,
848
Spremić I.,,Revizija“,Hrvatsko udruženje revizora,1995.godin
847
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-revizija predstavlja zakonsku obavezu ispitivanja finansijskih izveštaj ,
-reviziju obavljaju nezavisne i stručne osobe
-ona utvrđuje da li prikazuju dati finansijski izveštaji realno i objektivno finansijko stanje poslovanja
subjekta,
-objektivnost i realnost finansijskog izveštaja utvrđuje se prema definisanim kriterijumima,
-revizija se obavlja prema utvrđenim revizorskim standardima,
-mišljenje o realnosti i objektivnosti finansijskih izveštaja potpisuje ovlašćeni revizor,
-revizorski izveštaj dostavlja se korisnicima na uvid.
4.1.Značaj revizije
Često se pitamo –zašto u opšte postoji potreba za revizijom?
Odgovor na dato pitanje može se pronaći u ekonomskom odnosu koji postoji između određenih
subjekata. Ako se zna da revizija predstavlja ispitivanje i istraživanje mišljenja o realnosti i
objektivnosti finansijskih izveštaja,onda se revizija posmatra kao ,,veza koja stvara poverenje“
između uprave, koja priprema i prezentuje finansijske izveštaje i korisnika informacija.

Finansijski
izveštaji

Korisnici finansijskih
izveštaja
Revizija

(1)

(2)

Slika 2:Veza između finansijskih izveštaja i njihovih korisnika.849
(1)-Ispitivanje realnosti i objektivnosti finansijskih izveštaja
(2)-Dostavljanje revizorskog mišljenja o finansijskom izveštaju
Centralna svrha revizije jeste u tome da se potvrdi da su podaci izneti u finansijskim
izveštajima ,ostvareni u poslovanju preduzeća.
Zbog svega unapred navedenog uslovi za obavljanje poslova revizije je posedovanje velikog i
kvalitetnog stručnog znanja,jer revizor mora da poznaje :finansijsko računovodstvo,potrebne
propise,standarde računovodstva i revizije. Revizor mora da radi pravovremeno i da valjano donosi
odluke vezane za posao revizora.
Na osnovu dobijenih finansijskih izveštaja ocenjuje se kvalitet rada javnog preduzeća. S
obzirom da nemaju svi pristup računovodstvenim podacima,neophodno je angažovati nezavisnog
revizora koji treba da da stručno mišljenje o tačnosti i realnosti finansijskih podataka.
Postojanjem revizorskog izveštaja smanjuje se tzv. informacioni rizik,pod kojim se podrazumeva rizik
da finansijske informacije koje se koriste za donošenje odluka mogu da budu netačne
,nepouzdane,krivotvorene.
Revizija stimulativno utiče na zaposlene javnog sektora ,jer podstiče zaposlene da posvete više
pažnje pri radu i iznošenju računovodstvenih informacija.
4.2. Vrste revizije
Zavisno od toga ko sprovodi reviziju ,susrećemo se sa sledećim vrstama revizije:
-interna, eksterna i državna revizija. Ilustrativno na slici 3 su prikazane gore navedene vrste revizije:

849

Tracy,J.A. ,,Kako čitati i razumeti finansijski izveštaj“,Zagreb 1994.godina
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Slika 3: Vrste revizije.850
4.2.1. Interna revizija
Interna revizija je nadležna aktivnost utemeljena unutar poslovnog subjekta koja služi
poslovnom subjektu.Ovu kontrolu treba obavljati svakodnevno,jer je reč o kontinuiranoj,
preventivnoj kontroli. Internu kontrolu vrše osobe koje rade u toj firmi.
Funkcije interne revizije odnose se na :851
-pregledanje računovodstvenog sistema i s njime povezanog sistema internih kontrola,
-ispitivanje finansijskih i poslovnih informacija,
-pregledanje uspešnosti poslovanja uključujući nefinansijske kontrole u poslovnom subjektu,
-proveru usklađenosti sa zakonima i propisima. Interna kontrola i revizija odnosi se na kontrolisanje
ispravnog izvođenja propisanih radnji počevši od prijema dokumentacije,preko obrade do
oblikovanja u obračune i predračune.
4.2.2. Eksterna revizija
Eksternu reviziju vrše osobe koje nisu zaposlene kod poslodavca kod koga se vrši revizija..Ovde
su revizori nezavisni,nepristrasni,bez predrasuda i imaju zadatak da daju stručno mišljenje o
dostavljenim izveštajima.Zato je ovaj vid revizije izuzetno značajan. Revizori se oslanjaju na izveštaje
koje dobijaju,sa verom da su ti izveštaji pošteni iskazi,zato se često kaže ,,REVIZOR MORA VEROVATI
,ALI I PROVERAVATI.“ Zakon o reviziji računovodstvenih izveštaja je zakonska osnova koja reguliše
sve bitne pojave u vezi sa organizovanjem i delovanjem nezavisne računovodstvene revizije.U tom
zakonu je predstavljeno da je revizija godišnjih finansijskih izveštaja obavezna za sve. Kao rezultat
rada revizora dobijamo izveštaj o objektivnosti i tačnosti prikazanih podataka.
4.2.3. Državna revizija
Javna-državna revizija uređena je zakonom.Na osnovu ovog zakona provodi se revizija prihoda
i rashoda ,revizija finansijskih izveštaja i finansijskih transakcija jedinica državnog sektora kao i
jedinica lokalne samouprave.Ona se obavlja na osnovu utvrđenih revizorskih standarda,
Međunarodne organizacije vrhunskih revizorskih institucija(INTOSAI8).Reviziju obavljaju ovlašćeni
državni revizori. Ovlašćeni dršavni revizor jeste nezavisna stručna osoba koja poseduje sertifikat
nezavisnog državnog revizora i ispunjava druge uslove iz ovog zakona.On ne sme obavljati reviziju
ako je član nadzornog odbora ili nekog drugog organa subjekta kod koga se vrši revizija,ako je
učestvovao u vođenju poslovnih knjiga tog preduzeća.
Nakon izvršene revizije revizor sastavlja izveštaj i potpisuje ga.Izveštaj dostavlja onoj firmi ukojoj je
revizija vršena.
850

Tracy,J.A. ,,Kako čitati i razumeti finansijski izveštaj“,Zagreb 1994.godina
Videti: MRS 610 Razmatranje rada interne revizije na www.revizorska komora hr/standardi l.html
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4.3 Kodeks profesionalne etike unutrašnjih revizora u javnom sektoru
Kodeks profesionalne etike unutrašnjih revizora u javnom sektoru utemeljen je na načelima i
pravilima Kodeksa etike Instituta unutrašnjih revizora (The Institute of Internal Auditors – IIA) te na
načelima Etičkog kodeksa državnih službenika.Kodeks sadrži načela i pravila kojih su se dužni
pridržavati ovlašćeni unutrašnji revizori, kandidati za polaganje ispita za ovlašćenog unutrašnjeg
revizora i druge osobe koje su na bilo koji način uključene u poslove unutrašnje revizije. Unutrašnji
revizori dužni su pridržavati se načela i pravila Kodeksa kako bi u obavljanju svojih zadataka bili
nezavisni, objektivni i pošteni, a ujedno se moraju stalno usavršavali s ciljem unapređenja kvaliteta
rada. Prihvaćanje i primjena Kodeksa doprinosi povjerenju u unutrašnje revizore i njihov rad.
Lična je odgovornost i zadatak unutrašnjeg revizora ostvarenje najviših etičkih standarda
vlastitog ponašanja. Dužnost je unutrašnjeg revizora podsticati etično ponašanje saradnika i kolega, a
u slučaju etičkih dvoumljenja savjetovati se s kolegama. Svaki unutrašnji revizor u svom djelovanju
nastupa kao nezavisna osoba, te pravila utvrđena ovim Kodeksom dopunjava i oplemenjuje ličnim
sastavom humanih vrijednosti, vlastitom kulturom i životnim iskustvom. Načela Kodeksa polazna su
osnova za utvrđivanje pravila etičkog i stručnog obavljanja poslova unutrašnjih revizora.Pravila
Kodeksa predstavljaju razradu načela kojima se određuje profesionalno i etičko ponašanje
unutrašnjih revizora.
4.4. Načela i pravila profesionalne etike unutrašnjih revizora u javnom sektoru
Osnovna načela profesionalne etike kojih se u obavljanju poslova moraju pridržavati unutrašnji
revizori
su:
1.
integritet/poštenje
2.
nezavisnost
3.
stručnost
4.
objektivnost
5.
povjerljivost
–
čuvanje
tajnosti
podataka
6.
nepristranost
–
izbjegavanje
sukoba
interesa
7. ponašanje i odnos s drugima.
1. Integritet/Poštenje
Integritet unutrašnjih revizora zasniva se na njihovom poštenju i čestitosti u obavljanju
poslova, što je čvrsta podloga za uspostavljanje povjerenja u poslove unutrašnje revizije prema
procenama i nalazima unutrašnjih revizora.U svrhu očuvanja javnog povjerenja, ponašanje
unutrašnjeg revizora mora biti časno, izvan svake sumnje i bez prijevara.
Unutrašnji revizori moraju se priržavati sledećih pravila:
– obavljati svoje dužnosti pošteno, marljivo i odgovorno,
– raditi u skladu s međunarodnim revizijskim standardima za unutrašnju reviziju, zakonima i
propisima,
– izbjegavati učestvovanje u ilegalnim radnjama ili aktivnostima te u aktivnostima koje diskredituju
zvanje unutrašnjeg revizora ili korisnika izvještaja,
– uvažavati i podržavati ciljeve korisnika izvještaja,
– donositi mišljenja i procene imajući na umu javni interes.
2. Nezavisnost
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U obavljanju poslova unutrašnje revizije nezavisnost unutrašnjeg revizora ne smije biti ugrožena
ličnim ili vanjskim interesima. Visok stepen nezavisnosti omogućava unutrašnjem revizoru
nepristrano djelovanje i objektivno prosuđivanje činjeničnog stanja.
Unutašrnji revizori moraju se pridržavati sledećih pravila:
– biti objektivni i nezavisni u izlaganju tema,
– zaštititi nezavisnost od političkih uticaja,
– suzdržavati se od ličnih interesa ili vanjskog pritiska,
– koristiti informacije i mišljenja učesnika, ali zaključak moraju dati na temelju dokaza, a ne na
temelju tuđega mišljenja ili procjene,
– izbjegavati aktivnosti ili odnose koji bi mogli uticati na izvještaj ili stručnu procjenu (mišljenje).
3. Stručnost
Od unutrašnjih revizora zahtijeva se da poslove obavljaju stručno te da posjeduju znanja,
vještine i iskustvo potrebno za obavljanje poslova unutrašnje revizije.
Unutrašnji revizori moraju se pridržavati sledećih pravila:
– primjenjivati znanja, vještine i iskustvo potrebno za obavljanje revizije,
– obavljati unutrašnju reviziju u skladu s međunarodnim revizijskim standardima za unutrašnju
reviziju te propisima i smjernicama koje uređuju unutrašnju reviziju
– neprestano se usavršavati te dokazivati svoju stručnost i kvalitet svojih usluga.
4. Objektivnost
Od unutrašnjih revizora očekuje se da posjeduju najveći stepen profesionalne objektivnosti.
Objektivnost, a isto tako i nepristranost, nužna je pri sastavljanju revizorskog izvještaja. Pri
donošenju prcjene te davanju stručnog mišljenja i preporuka unutrašnji revizori ne smiju biti ni pod
kakvim uticajem. Unutrašnji revizori predstavljaju na najobjektivniji mogući način nalaze i mišljenja,
pritom procjenjujući informacije i podatke o zadatim aktivnostima i procesima.
Unutrašnji revizori moraju se pridržavati sledećih pravila:
– pokazati najviši nivo profesionalne objektivnosti u prikupljanju podataka i informacija, ocjenjivanju
i izvještavanju,
– razmotriti sve važne činjenice za ocjenjivanje postojećeg stanja,
– biti objektivni u sastavljanju revizorskog izvještaja
5. Povjerljivost – čuvanje tajnosti podataka
U obavljanju unutrašnje revizije potrebno je uvažavati povjerljivost i tajnost svih podataka.
Povjerljive podatke o revidiranom subjektu unutrašnji revizor može davati isključivo uz odobrenje
uključenih osoba i ako postoji zakonsko pravo ili obveza objave tih podataka.
Unutrašnji revizori moraju se pridržavati sledećih pravila:
– poštovati povjerljivost podataka i informacija prikupljenih u svom radu, ne smiju ih koristiti u
privatne svrhe ili na način koji nije u skladu s propisima o tajnosti podataka i pravu na pristup
informacijama ili s međunarodnim revizijskim standardima za unutrašnju reviziju,
– biti oprezni u korištenju i zaštiti podataka koji su im stavljani na raspolaganje pri obavljanju revizije,
– obavještavati lično za nepravilnosti o svim uočenim nepravilnostima koje bi, ako na njih ne
upozore, mogle imati za posljedicu prikrivanje nezakonitog djelovanja.
6. Nepristranost – izbjegavanje sukoba interesa
Nepristranost mora neprekidno biti prisutna u radu unutrašnjih revizora. Ako unutrašnji
revizor daje stručno mišljenje ili pruža usluge izvan predmeta revizije ili revidiranog subjekta, mora
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paziti da te usluge nisu u sukobu interesa. U slučaju da postoji sukob interesa pri obavljanju revizije,
unutrašnji revizor dužan je o tome obavijestiti vođu unutrašnje revizije ili neposrednog rukovodioca.
Unutrašnji revizori moraju se pridržavati sledećih pravila:
– osigurati da pružene usluge i savjeti ne budu upravljačkog karaktera,
– sačuvati nezavisnost i izbjegavati moguće konflikte ili sukobe interesa, i to tako da ne primaju
darove, zahvalnice niti druge koristi koje bi mogle utjecati na izvještaje ili stručnu procjenu,
– izbjegavati sve odnose s upravljačkim tijelima ili osobljem koji bi mogli štetno uticati na nezavisno
djelovanje,
– izbjegavati korišćenje službenog položaja za ličnu korist i nikada se ne koristiti svojim položajem u
privatne svrhe, te izbjegavati odnose koji uključuju rizik korupcije ili koji mogu izazvati sumnju u
nezavisnost, objektivnost i nepristranost unutrašnjih revizora.
7.Ponašanje i odnosi unutrašnjih revizora s drugima
Međusobni odnosi unutrašnjih revizora i korisnika budžeta temelje se na uzajamnom
poštenju, povjerenju, saradnji, pristojnosti i strpljenju. Unutrašnji revizori svojim bi ponašanjem
trebali podsticati saradnju i dobre odnose između revizora, ali isto tako i dobre odnose sa svim
drugim zaposlenicima.
Unutrašnji revizori moraju se pridržavati sledećih pravila:
– dati podršku i kvalitetno sarađivati s drugim unutrašnjim revizorima,
– uspostaviti pošten, uravnotežen i kolegijalan odnos s drugim zaposlenicima.

5. Zaključak
Savremena ekonomska i poslovna dinamika traži sve veću otvorenost, slobodu i
liberalizam svih ekonomskih subjekata. To podrazumijeva visok stepen povjerenja ili
socijalnog kapitala, odnosno pokreće dilemu o odnosu između poslovne ekonomije i etike.
Novija istraživanja u ovoj oblasti pokazuju da odsustvo etičkih normi u poslovanju nanosi
veliku štetu kako pojedinim kompanijama, javnom sektoru tako i ukupnoj svetskoj
ekonomiji. Zbog toga se ovoj temi posvećuje sve više pažnje u istraživanju i edukaciji.
Pojedinac koji ne poseduje elementarne principe lične poslovne etike i ima deficit
ukupnih moralnih standarda, uvek je spreman da izvrši prevaru, da stavi svoje lične interese
iznad kolektivnih, zakonskih, iznad normi poslovnog morala i ljudskog odnosa, da naruši
poslovnu klimu i atmosferu.
Osnovno pitanje koje se postavlja u analizi poslovne etike i odnosa poslovne
ekonomije i etike jeste: gde je granica koja odredjuje da li je nešto u poslovanju moralno ili
nije? Odrediti granicu poslovne etike predstavlja veliki izazov za svakog rukovodioca i
menadžera, ali i za sve zaposlene ljude. To je pitanje lične odluke, vlastitog doživljaja
situacije, potreba, interesa i motiva, pitanje vlastitog moralnog integriteta, ali i pitanje
kulturnog nasledja, očekivanja i pritisaka koji dolaze iz javnog sektora i okruženja.
Ovaj rad je sačinjen sa namjerom da uz opšti osvrt o poslovnoj ekonomiji i etici
doprinese radu unutrašnje revizije u javnom sektoru.Unutrašnji revizor u obavljanju svojih
zadataka je dužan da se pridržava opšte etike,kodeksa profesionalne etike, načela i pravila
profesionalene etike kao i rješavanju etičkih pitanja. Pridržavanjem ovih etičkih principa
unutrašnji revizor će doprinijeti poboljšanju rada javnog sektora a samim tim i smanjenju
prevara i zloupotreba kako menadžmenta tako i uposlenika u javnom sektoru.
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Ankimi administrativ dhe gjyqësor për vendimet zgjedhore; efektet e tyre
Administrative and judicial appeal for electoral decisions; their effects
Dr.Gasper Kokaj
Universiteti ‘Luigj Gurakuqi” Shkodër, Shqipëri, gkokaj@unishk.edu.al

Dr. Senada Reçi
Universiteti ‘Luigj Gurakuqi” Shkodër, Shqipëri, sreci@unishk.edu.al

Abstrakti
E drejta e përgjithshme e zgjedhjeve është një e drejtë që lidhet në mënyrë ekskluzive me
individin ose shtetasin. Në kuptimin e plotë të së drejtës së përgjithshme të zgjedhjeve duhet
të nisemi nga të kuptuarit e thelbit që është e drejta e votës, e cila është e drejtë e shtetasve
që plotësojnë disa kritere ose përfitojnë nga disa privilegje të caktuara prej ligjvënësit. Në
praktikë ndodh shpesh që ka vendime për zgjedhjet dhe të drejtën e votës të cilat nuk
konsiderohen dhe nuk janë të drejta apo të zbatuara sipas ligjit. Për të kundërshtuar apo
zgjidhur këto situata janë parashikuar ankimet administrative dhe gjyqësore si një mjet
efikas dhe i arritshëm. Ky punim trajton ankimet administrative e gjyqësore duke analizuar
pasojat e tyre tek destinatarët.
Fjalët e rëndësishme: zgjedhjet, ankimet administrative, ankimet gjyqësore, apelimi,
vendimet gjyqësore
1.Hyrja
Sipas nenit 21 pika 17 e Kodit Zgjedhor, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve “shqyrton dhe zgjidh
ankesat e subjekteve zgjedhore për zhvillimin e procesit zgjedhor, në përputhje me rregullat
e këtij Kodi”. Karakteri gjyqësor është një prej tre elementëve të natyrës së KQZ-së. Tek
veprimtaria e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve vihen re tre elementë: gjyqësor, ekzekutiv
dhe legjislativ. Kodi Zgjedhor, pas gjykimit në KQZ iu jep të drejtën palëve për t’i ankimuar
vendimet në Kolegjin Zgjedhor të Apelit, i përbërë nga tetë gjyqtarë të përzgjedhur me short
nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë852.
Në mënyrë që dispozitat e ligjit zgjedhor të mos mbeten te pa implementuara duhet
siguruar mundësia e kundërshtimit në një organ apelimi për rastet e moszbatimit të ligjit
zgjedhor. Kjo ka të bëjë veçanërisht për rezultatet e zgjedhjeve: qytetarët mund t'i
kundërshtojnë ato për parregullsi në proçedurat e votimit. Apelimi mund të zbatohet
gjithashtu për vendimet e marra përpara zgjedhjeve, veçanërisht lidhur me të drejtën për të
votuar, listat e zgjedhesve dhe e drejta për të vënë kandidaturën, vlefshmëria e
kandidaturave, zbatimi i rregullave të fushatës zgjedhore, mbulimi nga media dhe mundësia
për të marrë financime për partitë. Parimet janë fiksuar nga Kodi i praktikës së mirë në
çështjet zgjedhore dhe miratuar nga Asambeja Parlamentare e Këshillit të Evropës në
sesionin e saj të parë të vitit 2003 dhe nga Kongresi i pushteteve lokale dhe vendore të
852

Neni 145 pika 1 e Kodit Zgjedhor: “Subjektet zgjedhore kanë të drejtë të bëjnë ankim në Kolegjin
Zgjedhor të Gjykatës së Apelit, Tiranë kundër vendimeve të KQZ-së, kur ato cënojnë interesat e tyre të
ligjshëm brenda afatit të përcaktuar në nenin 152 të këtij Kodi. Të drejtën e ankimit, sipas këtij neni,
e kanë edhe individët ose partitë politike, të cilëve u është refuzuar kërkesa për regjistrim si subjekt
zgjedhor”
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Evropës në sesionin e tij të pranverës 2003. Gjithashtu, parime te rëndësishme të
reflektuara në Kodin Zgjedhor aktual janë të mbështetura edhe në punën e bërë nga
Komisioni i Venecias në fushën zgjedhore, e cila përshkruhet në mënyrë të përmbledhur në
Dokumentin CDL (2002)853.
2. Ankimet administrative
Kur ka arsye të justifikuara dhe te bazuara në dispozitat e Kodit zgjedhor mund të ketë dy
zgjidhje të mundshme854:
➢ apelimet mund të paraqiten në gjykata të zakonshme, një gjykatë e posaçme, ose në
Gjykatën Kushtetuese;
➢ apelimet mund t'i paraqiten një komisioni elektoral.
Përsa i përket këtij sistemi, duhet thënë se komisionet janë shumë të specializuara, ndërsa
gjykatat janë më pak të kualifikuara për çështjet elektorale. Megjithatë, është e
dëshirueshme që të ketë një sistem kontrolli gjyqësor, në të cilin niveli i pare i apelimit te
jete komisioni, dhe gjykata kompetente të jetë niveli i dytë i apelimit. Në disa raste
parashikohet apelimi në parlament, si gjykatës i zgjedhjeve të veta, por kjo mund të çoje në
vendime politike. Parlamenti është i pranueshëm si instancë e parë në vendet kur kjo
praktikë është konsoliduar, por edhe në këtë rast duhet të krijohet mundësia për apelim
gjyqësor.
Sipat nenit 21 pika 17 të Kodit Zgjedhor, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve “shqyrton dhe
zgjidh ankesat e subjekteve zgjedhore për zhvillimin e procesit zgjedhor, në përputhje me
rregullat e këtij Kodi”. Karakteri gjyqësor është një prej tre elementëve të natyrës së KQZ-së.
Tek veprimtaria e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve vihen re tre elementë: gjyqësor,
ekzekutiv dhe legjislativ. Kodi Zgjedhor, pas gjykimit në KQZ iu jep të drejtën palëve për t’i
ankimuar vendimet në Kolegjin Zgjedhor të Apelit, i përbërë nga tetë gjyqtarë të
përzgjedhur me short nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë855.
Procedurat e apelimit duhet të jenë sa më të shkurtra që të jetë e mundur, dhe kjo vlen
veçanërisht për vendimet e marra para zgjedhjeve. Lidhur me këtë duhen parandaluar dy
mundësi: së pari, proçedurat e apelimit te mos vonojnë procesin elektoral dhe, së dyti,
përshkak se ato nuk kanë efekt pezullues, vendimet për apelime, që mund të ishin marrë
përpara zgjedhjeve, merren pas zgjedhjeve. Përveç kësaj, vendimet për rezultatet e
zgjedhjeve nuk duhet te vonohen, veçanërisht nëse klima politika është e tendosur.
Kjo do të thotë që afatet kohore për apelimet të jenë shumë të shkurtra dhe që organi i
apelit duhet t'a marrë vendimin e tij sa më shpejt të jetë e mundur. Megjithatë, këto afate
kohore duhet të zgjasin aq sa për të garantuar ushtrimin e së drejtës se apelimit si dhe
marrjen e një vendimi të peshuar mirë. Një afat kohor tri deri në pesë ditë në instancën e
parë (duke përfshirë paraqitjen e apelimit dhe marrjen e vendimit) duket se është i
853

Dokumenti CDL (2002) 7. (faqe- 31 - CDL-AD (2002) 23 rev)

854

“Kodi i Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore”, Komisioni i Venecias, viti 2002.

855

Neni 145 pika 1 e Kodit Zgjedhor: “Subjektet zgjedhore kanë të drejtë të bëjnë ankim në Kolegjin
Zgjedhor të Gjykatës së Apelit, Tiranë kundër vendimeve të KQZ-së, kur ato cënojnë interesat e tyre të
ligjshëm brenda afatit të përcaktuar në nenin 152 të këtij Kodi. Të drejtën e ankimit, sipas këtij neni,
e kanë edhe individët ose partitë politike, të cilëve u është refuzuar kërkesa për regjistrim si subjekt
zgjedhor”
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arsyeshëm për vendimet që merren para zgjedhjeve. Megjithatë, është e lejueshme që t'u
jepet pak më shumë kohë Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese për të marrë
vendimet e tyre.
Çdo parti politike, pjesëtare ose jo e një koalicioni, dhe kandidati i propozuar nga zgjedhësit
kanë të drejtë të ankohen në KQZ kundër vendimeve të KZAZ-së, që cenojnë interesat e tyre
të ligjshëm, brenda 3 ditëve nga data e shpalljes së vendimit, sic parashikohet ne nenin 124
të KZ aktual.
Kundër vendimit të KZAZ-së për shpalljen e rezultatit për zgjedhjet e organeve të njësive të
qeverisjes vendore nën juridiksionin e saj, të marrë sipas nenit 122 të KZ, mund të paraqitet
ankim në KQZ jo më vonë se 5 ditë nga shpallja e vendimit për miratimin e Tabelës
Përmbledhëse të Rezultatit të Zonës Zgjedhore.
Ankimi ndaj vendimit mund të përmbajë ndryshimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të
Zonës Zgjedhore ose/dhe pavlefshmërinë e rezultatit në një apo disa qendra votimi, sipas
nenit 160 të këtij Kodi.
Kundër vendimit të KQZ-së për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të Zonës
Zgjedhore, të marrë sipas nenit 123 të këtij Kodi, mund të paraqitet ankim po në KQZ jo më
vonë se 5 ditë nga shpallja e këtij vendimi. Ankimi ndaj vendimit mund të përmbajë
ndryshimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të Zonës Zgjedhore ose/dhe
pavlefshmërinë e rezultatit në një apo disa qendra votimi, sipas nenit 160 të KZ.
Në çdo rast ankimi për pavlefshmëri, sipas nenit 160, dhe ankimi për ndryshimin e tabelës së
rezultatit paraqitet në të njëjtën kërkesë ankimore, sipas pikave 2 dhe 3 të nenit 124. Në
kërkesë përcaktohen qendrat e votimit, për të cilat kërkohet ndryshimi i rezultatit apo
pavlefshmëria. Shqyrtimi i kërkesave ankimore ndaj rezultatit të një zone zgjedhore, sipas
nenit 124, fillon vetëm pas kalimit të afatit të përcaktuar në pikat 2 dhe 3 të nenit 124 të
këtij Kodi. KQZ-ja, përpara ose gjatë shqyrtimit të një kërkese ankimore, vendos shqyrtimin
bashkërisht të saj me një ose më shumë kërkesa të tjera ankimore, të paraqitura nga
subjekte të ndryshme kundër të njëjtit vendim të KZAZ-së, sipas nenit 122 apo, sipas rastit,
të KQZ-së, sipas nenit 123 për rezultatin dhe/ose pavlefshmërinë e votimit. Kur për të
njëjtën zonë zgjedhore janë paraqitur në KQZ disa kërkesa ankimore dhe kur të paktën njëra
prej tyre ka në objekt pavlefshmërinë e zgjedhjeve në një apo më shumë qendra votimi,
sipas nenit 160 të këtij Kodi, KQZ-ja merr në shqyrtim fillimisht pretendimin për
pavlefshmërinë e zgjedhjeve në ato qendra votimi. Vendimi i KQZ-së për pavlefshmërinë e
një apo më shumë qendrave votimi, sipas nenit 160, është vendim i ndërmjetëm dhe mund
të ankohet në Kolegjin Zgjedhor bashkë me vendimin e KQZ-së që zgjidh ankimin e
paraqitur sipas nenit 124 të këtij Kodi. Vendimi i KQZ-së për bashkimin e kërkesave
ankimore është i formës së prerë. Vendimi i KQZ-së për bashkimin e kërkesave ankimore
shpallet për publikun në hyrjen e selisë së KQZ-së jo më vonë se dy orë pas marrjes së tij.
3. Ankimet administrative, procedurat dhe efektet e tyre
Në përfundim të shqyrtimit të ankimit KQZ-ja vendos sipas rastit:
a) pushimin e shqyrtimit;
b) lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së;
c) ndryshimin e vendimit të KZAZ-së;
ç) shpalljen e zgjedhjeve të pavlefshme në një ose disa qendra votimi të zonës zgjedhore ose
në të gjithë njësinë zgjedhore;
d) lënien në fuqi ose ndryshimin e vendimit për miratimin e tabelës përmbledhëse të
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rezultatit të zgjedhjeve, sipas nenit 122 ose nenit 123 të këtij Kodi.
KQZ-ja merr vendim, sipas njërit nga rastet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni,
pavarësisht nga ajo çfarë ankuesi ka kërkuar në ankimin e tij. KQZ-ja merr vendim
përfundimtar, në lidhje me ankimin ndaj vendimit për miratimin e tabelës së rezultateve të
zgjedhjeve, jo më vonë se 10 ditë nga data kur është regjistruar ankimi përkatës. Në çdo rast
tjetër, KQZ-ja merr vendim jo më vonë se dy ditë nga paraqitja e ankimit. Në rastin e
bashkimit të kërkesave ankimore, afatet llogariten nga data e regjistrimit të kërkesës së
fundit ankimore.
4. Rastet per ankime zgjedhore
Ankimi zgjedhor kundër vendimeve të KZAZ-së ose vendimit të KQZ-së, sipas nenit 123 të KZ Kodi,
paraqitet në formën e kërkesës ankimore dhe duhet të përmbajë elementet e mëposhtme:

a) emrin e plotë të subjektit zgjedhor ankues dhe adresën e tij;
b) referimin te vendimi që ankimohet;
c) bazën ligjore;
ç) përshkrimin e shkurtër të shkeljes së pretenduar;
d) përshkrimin e fakteve, argumenteve dhe dispozitave ligjore, tek të cilat ai mbështet
ankimin;
dh) tregimin e provave, të cilat kërkon të marrë gjatë procesit të shqyrtimit të ankimit,
si dhe burimin e tyre; dhe
e) datën dhe firmën e ankuesit.
Procedura duhet të jetë gjithashtu e thjeshtë dhe për këtë ndihmon edhe pajisja e votuesve me
formularë të veçantë apelimi.856
Eshtë e nevojshme të eliminohet formalizmi në mënyrë që të shmangen rastet kur apelimet
refuzohen për gabime në hartimin e tyre. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për rastet me
ndjeshmëri politike.

Eshtë gjithashtu e rëndësishme që procedura e apelimit, veçanërisht kompetencat dhe
pergjegjësitë e organeve të ndryshme që përfshihen në të, të rregullohen qartësisht me ligj
në mënyrë që të shmangen konfliktet e juridiksionit pozitive apo negative. As apeluesit dhe
as autoritetet nuk duhet të lejohen të zgjedhin organin e apelimit857. Rreziku që organet e
apelimit të refuzojnë të marrin vendim rritet në mënyrë serioze në rastet kur është
teorikisht e mundur të apelohet si në gjykata ashtu dhe në komisionin elektoral, ose kur
kompetencat e gjykatave të ndryshme – p.sh.gjykatave të zakonshme dhe gjykatës
kushtetuese – nuk janë të percaktuara në mënyrë të qartë.
Shembull858:
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve → Gjykata e Lartë
↑
Komisioni Rajonal → Gjykata e Apelit
↑
856

CDL (98) 45,f. 1

857
858

“Kodi i Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore”, Komisioni i Venecias, viti 2002.
Dokumenti CDL (2002) 7.(faqe- 31 - CDL-AD (2002) 23 rev)
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Komisioni Zgjedhor Zonal
↑
Qendra e votimit (ditën e votimit)
Mosmarrëveshjet lidhur me listat e zgjedhesve, të cilat janë përgjegjësi, për shembull, e
administratës vendore që vepron nën mbikqyrjen dhe në bashkëpunim me komisionet
zgjedhore, mund të trajtohen në gjykatat e instancës së parë. Tagri për apelim duhet të jetë
sa më i gjerë që të jetë e mundur. Çdo votues në zonën zgjedhore dhe çdo kandidat në
zgjedhje duhet te kete tager për të bërë një apelim. Megjithate për apelime nga votues për
rezultatet e zgjedhjeve mund të vendoset një kuorum i arsyeshem.Procedura e apelimit
duhet të jetë e natyrës gjyqesore, në kuptimin që të garantohet e drejta e apeluesve për
procedura në të cilat të dy palët dëgjohen. Subjektet zgjedhore bazuar në Kodin Zgjedhor
aktual kanë të drejtë të bëjnë ankim në Kolegjin Zgjedhor të Gjykatës së Apelit, Tiranë
kundër vendimeve të KQZ-së, kur ato cenojnë interesat e tyre të ligjshëm brenda afatit të
përcaktuar në nenin 152 të këtij Kodi. Të drejtën e ankimit, sipas këtij neni, e kanë edhe
individët ose partitë politike, të cilëve u është refuzuar kërkesa për regjistrim si subjekt
zgjedhor.Subjektet zgjedhore kanë të drejtë të bëjnë ankim në Kolegjin Zgjedhor për
mosmarrje të vendimit brenda afatit ligjor nga KQZ-ja. Në këtë rast Kolegji Zgjedhor nuk e
gjykon çështjen në themel dhe, kur pranon kërkesën, vendos detyrimin e KQZ-së për të
marrë vendim. Përjashtim nga ky rregull bëjnë vendimet e KQZ-së për rrëzimin e kërkesës
ankimore në lidhje me vendimet të marra në përputhje me shkronjat “a”, “b” “c” dhe “ç” të
nenit 24 të këtij Kodi. Të drejtën e ankimit, sipas këtij neni, e kanë edhe subjektet e
përmendura në nenin 6 të këtij Kodi, të cilëve u është refuzuar kërkesa për akreditimin e
vëzhguesve. Në rastet kur akreditimi i vëzhguesve u delegohet KZAZ-ve, atëherë e drejta e
ankimit, sipas kësaj pike, fillon me ankimin administrativ, në përputhje me nenin 124 të këtij
Kodi.
5.Vendimet gjyqesore per ankesat zgjedhore dhe efektet
Subjektet zgjedhore kanë të drejtë të bëjnë ankim në KQZ, kundër vendimit të KZAZ-së859,
dhe në Kolegjin Zgjedhor të Gjykatës së Apelit, Tiranë kundër vendimeve të KQZ-së860, kur
ato cenojnë interesat e ligjshme të tyre, si dhe në rastet e mosmarrjes së vendimit, brenda
afatit ligjor, prej KQZ-së861.Ankimet, sipas këtij Kodi, paraqiten në Gjykatën e Apelit, Tiranë,
e cila ia kalon ato Kolegjit Zgjedhor.Ankimi për të gjitha vendimet që KQZ-ja merr në
periudhën, e cila fillon 48 orë pas dekretimit të zgjedhjeve të pjesshme ose të përgjithshme
deri në përfundim të shqyrtimit administrativ të ankimeve zgjedhore ose të kalimit të
afateve të ankimit për zgjedhje, bëhet brenda 5 ditëve nga shpallja e tyre. Për vendimet që
KQZ-ja merr jashtë kësaj periudhe, afati i ankimit në Kolegjin Zgjedhor është 30 ditë.
Kompetencat e organeve apeluese janë gjithashtu të rëndësishme. Ato duhet të kenë
859

Neni 124 pika 1 e Ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodit Zgjedhori Republikës së Shqipërisë”.
E drejta e ankimit:
“Çdo parti politike, pjesëtare ose jo e një koalicioni dhe kandidati i propozuar nga zgjedhësit kanë të drejtë të
ankohen në KQZ kundër vendimeve të KZAZ-së, që cenojnë interesat e tyre të ligjshëm, brenda 3 ditëve nga
data e shpalljes së vendimit”.
860
Neni 145 pika 1 “Kodit Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, viti 2008:
“Subjektet zgjedhore kanë të drejtë të bëjnë ankim në Kolegjin Zgjedhor të Gjykatës së Apelit, Tiranë kundër
vendimeve të KQZ-së, kur ato cenojnë interesat e tyre”.
861
Neni 145 pika 2 e “Kodit Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, viti 2008:
“Subjektet zgjedhore kanë të drejtë të bëjnë ankim në Kolegjin Zgjedhor për mosmarrje të vendimit brenda
afatit ligjor nga KQZ-ja”.
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kompetencë të anullojnë zgjedhjet nëqoftëse çrregullimet kanë ndikuar në rezultatet, p.sh.
kanë ndikuar në shpërndarjen e mandateve. Ky është parimi kryesor, por ai duhet të jetë
fleksibël për përshtatje, d.m.th. nuk është e nevojshme që anullimi të ndikojë në rezultatet e
të gjithë vendit ose të zonës zgjedhore – pra, po të jetë e mundur, të anullohen rezultatet
vetëm në një qendër votimi862. Kjo bën të mundur që të shmangen dy ekstreme – anullimi i
të gjitha zgjedhjeve, edhe pse çrregullimet kanë prekur vetëm një zonë, dhe refuzimi për
anullim, sepse zona e prekur është shumë e vogël. Në zona ku rezultatet janë anulluar,
zgjedhjet duhet të përsëriten. Atje ku komisionet e nivelit më të lartë janë organe apelimi,
ato duhet të kenë mundësi të korrigjojnë ose të anullojnë ex officio vendimet e komisioneve
më të ulta zgjedhore863.
Në përfundim të shqyrtimit të ankimit KQZ-ja vendos sipas rastit:
a) pushimin e shqyrtimit;
b) lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së;
c) ndryshimin e vendimit të KZAZ-së;
ç) shpalljen e zgjedhjeve të pavlefshme në një ose disa qendra votimi të zonës zgjedhore ose
në të gjithë njësinë zgjedhore;
d) lënien në fuqi ose ndryshimin e vendimit për miratimin e tabelës përmbledhëse të
rezultatit të zgjedhjeve, sipas nenit 122 ose nenit 123 të këtij Kodi.
Ndërkohë sipas nenit 158 të KZ llojet e vendimeve të Kolegjit Zgjedhor në varësi nga çështjet
në shqyrtim, vendos: a) pushimin e gjykimit; b) gjykimin e çështjes në themel; ose c)
detyrimin e KQZ-së për të marrë vendim.
Në çështjet zgjedhore është e rëndësishme që procedura e apelimit, veçanërisht
kompetencat dhe përgjegjësitë e organeve të ndryshme që përfshihen në të, të rregullohen
qartësisht me ligj në mënyrë që të shmangen konfliktet e juridiksionit pozitiv apo negativ.
As apeluesit dhe as autoritetet nuk duhet të lejohen të zgjedhin organin e apelimit.
Procedura e apelimit duhet të jetë e natyrës gjyqësore, në kuptimin që të garantohet e
drejta e apeluesve për procedura në të cilat të dy palët dëgjohen864.
Vendimi i Kolegjit Zgjedhor është i formës së prerë dhe se ndaj tij nuk bëhet ankim. Ky
vullnet, i miratuar me tri të pestat e anëtarëve të Kuvendit, është në përputhje me
rregullimet kushtetuese. Parashikimi ka si qëllim dhe respektimin e një afati sa më optimal
lidhur me rezultatin e votimit për zgjedhjet lokale. Në kuptim të parimit të subsidiaritetit, e
drejta e partive politike ose e kandidatit për të ankimuar vendimin për rezultatin e
zgjedhjeve lokale në KQZ dhe në Kolegjin Zgjedhor të Gjykatës së Apelit Tiranë, përfshin
edhe detyrimin e këtyre organeve për të verifikuar respektimin e të drejtës për një proces të
rregullt ligjor. Legjitimimi i subjekteve për t’iu drejtuar Gjykatës Kushtetuese për cenim të së
drejtës për një proces të rregullt ligjor, është i lidhur ngushtë me afatin dy-vjeçar, i
parashikuar nga ligji nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës
Kushtetuese”865. Shtrirja për zbatim e kësaj të drejte, edhe në rastin e subjekteve zgjedhore
për organet e qeverisjes lokale, do të sillte tejzgjatje të kohës për nxjerrjen e rezultatit
zgjedhor. Kjo situatë do të ndikonte në mirëfunksionimin e organeve lokale. Duke
respektuar parimet lidhur me zgjedhjet, në Kodin Zgjedhor është përcaktuar qartësisht
procedura e apelimit. Vendimet e KQZ-së apelohen në Kolegjin Zgjedhor të Gjykatës së
“Kodi i Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore”, Komisioni i Venecias, viti 2002.
“Kodi i Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore”, Komisioni i Venecias, viti 2002.
864
“Kodi i Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore”, Komisioni i Venecias, viti 2002.
865
Neni 30 i ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”.
862
863
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Apelit Tiranë, i cili nuk ankimohet. Në nenin 158, pika 5, të Kodit Zgjedhor . E drejta për
proces të rregullt duhet të respektohet ndaj çdo subjekti që konsiderohet palë në një proces
dhe që preket në mënyrë të drejtpërdrejtë prej tij866.
6. Përfundime
Ankimet administrative dhe gjyqesore ndaj vendimeve te ndryshme zgjedhore para, gjate
dhe pas vendimeve te komisoneve zgjedhore apo që lidhen me zgjedhjet janë një mjet
efikas për tu mbrojtur e drejta e zgjedhjeve të lira dhe e së drejtës së votës. Ky parashikim i
Kodit zgjedhor dhe akteve të tjera ligjore është i mundur të shfrytëzohet në ankimin
gjyqësor kur më parë ezaurohet ankimi administrativ në KQZ apo kolegjin zgjedhor të Apelit
që jep vendime finale. Por pas ankimit administrativ shtetasit e interesuar apo subjektet
politike mund ti drejtohen gjykatave. Vendimet gjyqësore jane të formës së prerë dhe
sigurojnë të drejtën për një proçes të rregullt ligjor.
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Abstrakt :
Në këtë punim është trajtuar problemi i terrorizmit ndërkombëtar dhe ndikimin e tij në
sigurinë globale dhe në vendet e Ballkanit në veçanti. Pas viteve 1990 shumica e studiuesve e
866

Shih vendimet nr.22, datë 26.07.2006; nr.14, datë 03.06.2009 të Gjykatës Kushtetuese
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konsiderojnë terrorizmin si një kërcënim në rritje për sigurinë. Çdo vit, vende të ndryshme të
botës preken direkt ose indirekt nga ngjarje të rënda kriminale dhe akte terroriste me pasoja
të rënda dhe dëme të pallogaritshme në jetë njerëzore dhe pasurore, me ndikim serioz në
stabilitetin e shteteve dhe shoqërisë.
Organizata terroriste apo grupe ekstremiste radikale me prapavijë fetare, raciste,
nacionaliste, të ekstremit të majtë apo të djathtë, duke u mbështetur në burime të ndryshme
financiare, të sponsorizuara ose jo nga shtete apo grupe interesi, planifikojnë dhe përpiqen
të realizojnë qëllimet e tyre nëpërmjet veprimeve që ngjallin pasiguri dhe terror në
komunitetet shoqërore të vendeve që preken. Shumë prej këtyre organizatave shfrytëzojnë
aktivitetet e paligjshme të krimit të organizuar, trafikut të drogës, trafikimit të qenieve
njerëzore, krimeve financiare dhe kompjuterike dhe pastrimit të parave për të siguruar
fondet e nevojshme për financimin e akteve terroriste, për të arritur qëllimet e tyre
strategjike.
Aktet terroriste të 11 Shtatorit 2001 në SHBA, së bashku me ngjarje të ngjashme në Evropë
dhe në vende të ndryshme të botës, kanë ndryshuar tërësisht qasjen e politikave globale ndaj
terrorizmit dhe kanë ndikuar në rritjen e masave parandaluese dhe forcimin e kapaciteteve
institucionale dhe ligjore të shumicës së shteteve. Problemet e kohëve të fundit në rajonin e
Ballkanit, si dhe ngjarjet e muajit Maj 2015, në Maqedoni, tregojnë se dhe rajoni ynë
vazhdon të jetë një vatër e nxehtë e problemeve ndëretnike, fetare, nacionaliste e radikale
që përbëjnë në vetvete një shtrat të mundshëm për terrorizmin.
Fjalë kyçe: Aktet terroriste; vatër e nxehtë; grupe interesi; grupe ekstremiste; radikale.

1. PËRKUFIZIMET DHE PËRCAKTIMET PËR TERRORIZMIN
Terrorizmi konsiderohet si një nga kërcënimet kryesore për sigurinë globale. Me qëllim që t’i
përgjigjemi kësaj pyetje, duhet të analizojmë studimet dhe kërkimet e ndryshme të kryera
deri tani nga shumë institucione, studiues dhe organizata. Në këtë figurë duket qartë se në
rreziqet apo rrisqet gjeo-politike janë renditur si më të rëndësishmet: terrorizmi, krimi i
organizuar, shpërhapja e tregtisë së paligjshme, korrupsioni, etj. Me qëllim që të kemi një
qasje më të mirë mbi terrorizmin, duhet të analizojmë përcaktimet e tij që të kuptojmë se
çfarë konsiderohet si terrorizëm dhe a ka një përkufizim të qartë për terrorizmin nga vendet
apo organizatat e ndryshme. Aktualisht, nuk ekziston apo nuk është bërë e mundur të
arrihet një konsensus ndërkombëtar, as akademik, as ligjor, lidhur me përkufizimin e termit
“terrorizëm”. Sistemet e ndryshme ligjore dhe agjencitë qeveritare përdorin përkufizime të
ndryshme mbi “terrorizmin”. Pak a shumë, komuniteti ndërkombëtar ka qenë i ngadalshëm
për të formuluar një përkufizim ligjor të detyrueshëm dhe të rënë dakord në mënyrë
universale për këtë krim.
Që prej vitit 1994, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara i ka dënuar aktet
terroriste duke përdorur përshkrimin politik të mëposhtëm për terrorizmin: "Aktet
kriminale me qëllim apo të përllogaritura për të provokuar gjendjen e terrorit ndaj
publikut në përgjithësi, një grupi personash ose personave të veçantë, për qëllime politike,
janë në çdo rrethanë të pajustifikueshme, pavarësisht konsideratave të një natyre politike,
filozofike, ideologjike, racore, etnike, fetare apo natyre tjetër që mund të ngrihet për t’i
justifikuar ato.867
867

United Nations General Assembly, definition on terrorism (UN, New York, 1994).
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Termi "terrorizëm" vjen nga frëngjishtja, “terrorisme”, nga fjala latine: “terror”, "frikë e
madhe", "tmerr", e lidhur kjo me foljen latine “terrere”, "për të frikësuar". Fjala “terrorizëm
" është regjistruar për herë të parë në fjalorët e gjuhës angleze në vitin 1798, me
domethënien "përdorim sistematik i terrorit si një politikë".868
Përgjatë gjithë viteve të kaluara, ka dalë gjithmonë në dukje nevoja për të përkufizuar
terrorizmin në Ligjin Ndërkombëtar Penal.
Bashkimi Evropian e përkufizon terrorizmin për qëllime ligjore/zyrtare në Nenin 1 të
Vendimit Kuadër për Luftën ndaj Terrorizmit (2002). Ky siguron që veprat terroriste janë disa
vepra penale të vendosura në një listë që konsistojne kryesisht në vepra të rënda kundër
personit dhe pasurisë.
Lidhjet dhe raportet ndërmjet terrorizmit dhe krimit të organizuar.
Pavarësisht përkufizimeve të ndryshme, të gjitha agjencitë ligjzbatuese janë në të njëjtin qëndrim
lidhur me rëndësinë e luftës kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Ka shumë ngjashmëri dhe
disa pika divergjencash ndërmjet grupeve të krimit të organizuar dhe grupeve terroriste. Dallimi
kryesor është motivimi. Ajo çfarë i drejton grupet e krimit të organizuar është thjesht përfitimi
material. Por nuk është njësoj me grupet terroriste, të cilat kanë nevojë për paratë për të arritur
qëllimet e tyre politike apo ideologjike. Përpara fundit të Luftës së Ftohtë, gjatë viteve 90, ka qenë
një ndarje e qartë ndërmjet termave “terrorist” dhe “kriminel”. Me rënien e sponsorizimit të
terrorizmit nga shtetet, disa nga grupet terroriste u përfshinë në aktivitete kriminale të cilat më
përpara i përkisnin grupeve të krimit të organizuar. Studiuesit filluan t’i lidhin së bashku të dyja këto
fenomene midis viteve 1970 dhe 1980, në të njëjtën periudhë kur grupet terroriste të majta në
Amerikën Latine ndërtuan një marrëdhënie me kartelet e drogës, (të ashtuquajturat narkoterrorizëm). Grupet ekstremiste islamike si Hezbollah-et, ishin përfshirë në skema të ndryshme
kriminale në SHBA, si p.sh kondrabandimi i cigareve. Në Evropën Perëndimore, celulat e Al Kaedës
ishin përfshirë në falsifikimin e kartave të kreditit869. Në vitin 2003, nga një hetim i bërë në vende të
ndryshme të botës, (Afrika, ish-Republikat e Bashkimit Sovjetik, Evropa Lindore, Azia e Jugut, Evropa
Perëndimore dhe Italia) u zbuluan lidhje të terrorizmit dhe krimit të organizuar. Hetuesit theksuan se
duke filluar nga mesi i viteve 90-të, ishte e qartë që të dyja organizatat kanë “globalizuar dhe
koordinuar operacionet e tyre"870.
Shumica e grupeve terroriste dhe të krimit të organizuar transnacional veprojnë në mënyrë të
fshehtë dhe të dyja përdorin frikën, shantazhin dhe dhunën kundër shënjestrave civile. Në të dyja
organizatat, kontrolli i grupit mbi individët është shumë i fortë. Të dyja këto grupe në fillim të
© 2001-2013 Douglas Harper “Online Etymology Dictionary” (late 14c., "great fear," from Old French
terreur (14c.), from Latin terrorem (nominative terror) "great fear, dread," from terrere "fill with fear, frighten,"
from PIE root *tre- "shake" (see terrible). Meaning "quality of causing dread" is attested from 1520s; terror
bombing first recorded 1941, with reference to German air attack on Rotterdam. Sense of "a person fancied as a
source of terror" (often with deliberate exaggeration, as of a naughty child) is recorded from 1883. The Reign of
Terror in french history (March 1793-July 1794) so called in English from 1801. Old English words for "terror"
included broga and egesa).
868

869

870

Collins A., “Contemporary Security Studies” UET PRESS, Tirana 2010, page 450
BERRY L., CURTIS G., GIBBS J. HUDSON R. , KARACAN T., KOLLARS N., DHE MIRÓ R., “ Nations hospitable

to organized crime and terrorism” Library of Congress 2003, Washington, d.c.).
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veprimeve të tyre përdorin biznese ligjore apo organizata bamirëse për të mbuluar aktivitetin e tyre
dhe pastrimin e parave. Terroristët përdorin infrastrukturën e rrjeteve kriminale ekzistuese për
burimet logjistike, duke u përfshirë në financimin e krimit të organizuar871. Studiuesit bien dakord se
grupet terroriste dhe grupet e krimit të organizuar kanë adoptuar metoda dhe strategji për njëratjetrën. Terroristëve nuk u pëlqen të angazhohen me pjesëmarrjen e tyre në krimin e organizuar, për
shkak të ekspozimit të tyre ndaj agjensive të zbatimit të ligjit. Megjithatë të dyja grupet vazhdojnë të
adoptojne vetveten me ndryshimet e klimës gjeopolitike, sepse që të dyja ato kanë nevojë për një
shtrat të sigurtë për të operuar dhe në veçanti janë shumë të dhëna ndaj shteteve të dështuara apo
në rënie. Së fundmi, terroristët po kërkojnë për vende ku ata mund të ngrenë bazat e tyre
operacionale jashtë vendeve shënjestra të terrorizmit. Grupet terroriste janë të përfshira
ngushtësisht në rrjetet e trafikimit të armëve dhe drogave, trafikimin e personave, pastrimin e
parave, që janë materiali bruto i grupeve të krimit të organizuar.

Terrorizmi dhe vendet e Ballkanit.
Ballkani ka qenë gjithmonë një shtrat i nxehtë për nacionalizmin, ekstremizmin dhe radikalizmin, të
cilat janë bazat që të çojnë drejt terrorizmit. Historia unike e Ballkanit e konflikteve ndër-etnike dhe
fetare, ka vijuar drejt një sensi persistent të dëshpërimit që e ka lënë rajonin të prekshëm ndaj
ideologjisë terroriste. Kaosi i krijuar nga luftërat e ndryshme për pavarësi në ish-Jugosllavi, solli
ngritjen e më shumë interesave direkte terroriste në këtë hapësirë872. Por duhet thënë se Ballkani
nuk ka qenë kurrë një shtrat tradicional për terrorizmin.
Ajo që është më e çuditshme lidhur me kriminalitetin, është fakti se Ballkani duket të jetë me i
sigurtë se sa pjesët e tjera të Evropës. Kjo reflektohet në raportin e UNODC-it, të publikuar në Mars
2008, “Krimi dhe impakti i tij në Ballkan, dhe vendet e prekura”.
Surprizues është fakti që ndoshta mund të jetë rajoni i Ballkanit një nga më të sigurtët në Evropë. Ky
raport tregon që në nivelin e tanishëm, niveli i krimit kundër personit dhe pasurisë janë më të ulët se
sa kudo në Evropë, dhe numri i vrasjeve është në rënie në secilin prej vendeve ballkanike.873.
Sigurisht, krimi i organizuar është ende problem jo vetëm në Ballkan, por kudo në botë. Janë disa
indikatorë që tregojnë se Ballkani mund të ketë qenë përdorur për financimin e terrorizmit, nga
grupe ekstremiste radikale fetare nga Lindja e Mesme. Organizatat terroriste nuk mund të operojnë
pa burimet financiare. Ka mundësi që terroristët përfshihen në trafikun e narkotikëve, por është
shumë vështirë për ta provuar këtë në rrugë ligjore, dhe në një mënyrë të pranueshme lidhjen
direkte ndërmjet tyre. Këto vështirësi ndikojnë në proçedimet penale të financimit të terrorizmit. Si
konsekuencë, në Evropë ka shumë pak çështje penale për këtë vepër penale.874 Çështjet ligjore më
të pakta janë rregjistruar në vendet e Ballkanit lidhur me financimin e terrorizmit. Në shumicën e
tyre, agjencitë kundër pastrimit të parave kanë sekuestruar apo bllokuar llogari bankare të disa
CARTER, DAVID L. “Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local and Tribal Agencies,” U.S.
Department of Justice. http://www.cops.usdoj.gov/pdf/e09042536.pdf page 45
871

872

Sheila Rom, “Instability and Desperation: The Balkan Link to Terrorism” Global Security Studies, Fall 2010,

Volume I, Issue 3.
873

Antonio Maria Costa, Excecutive Director of UNODC, Balkan Study. Report “Crime and its impact on the

Balkans” and affected countries”. March 2008, page 5.
874

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions (EMCDDA) Report of EMCDDA and Europol

“EU Report on Drugs Markets. Strategic Analyses.” 01.02.2013. www.emcdda.europa.eu .
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organizatave të dyshimta apo OJQ-ve, me origjinë nga vendet arabe, duke u njoftuar nga rezolutat e
OKB-së apo burimet e SHBA-së. Disa ngrirje fondesh dhe llogarish bankare të këtij lloji kanë ndodhur
edhe në Shqipëri, të shoqëruara më pas edhe me largimin e këtyre organizatave dhe mbylljes së
aktivitetit të tyre. Në vitin 2007, në Itali filloi një investigim mbi aktivitetin e një grupi të krimit të
organizuar, i cili ishte aktiv në Afganistan, Pakistan, Rumani, Shqipëri dhe Itali. Qendra e grupit u
lokalizua në Romë dhe Milano, dhe ai ishte i përfshirë në lehtësimin e emigracionit të paligjshëm dhe
në trafikim të drogës me qëllim financimin e terrorizmit me motive fetare. Në vitin 2010, të pestë
organizatorët kryesorë u arrestuan në të njëjtën kohë; të akuzuar dy në Itali, dy në Mbretërinë e
Bashkuar dhe një në Francë. Ekzistojnë shumë keqkuptime dhe abuzime duke krahasuar apo listuar
disa organizata në Kosovë apo Maqedoni apo diku tjetër, si UÇK (Ushtria Çlirimtare e Kosovës) me
grupet terroriste. Nuk duhet ngatërruar terrorizmi me lëvizjet për liri dhe pavarësi. Ngjarjet më të
fundit në Kumanovë, Maqedoni, ku u vranë një numër i konsiderueshëm personash, me inskenime,
me prapaskenë të errët nga autoritetet dhe mungesë të theksuar transparence që çuan në abuzime
etnike, e ilustrojnë më së miri këtë problem. Nuk është hera e parë që në Maqedoni, një shtet
multietnik me probleme të mprehta të ekzistencës së tij, ndodhin ngjarje të tilla të papranueshme
për rajonin dhe Evropën. Pothuajse e njëjta situatë po ndodh edhe në Bosnje. Komuniteti boshnjak
është thellësisht i frustruar me qeverinë e tij dy-funksionale, kushtetutën e papërshtatshme dhe
stanjacionin ekonomik aktual të Bosnje-Hercegovinës (BiH). Nëse analizojmë historikun e terrozimit
në Ballkan, mund të konstatohet se shumica e akteve me natyrë terroriste dhe ekstremiste, kanë
ndodhur kryesisht në periudhën midis viteve 1993 deri 2000, në të njëjtën periudhë që
korrespondon me shpërbërjen e ish-Jugosllavisë dhe konflikteve që gjeneruan nga këto ngjarje.
Sulmi i fundit terrorist që ndodhi në Burgas, Bullgari, tregon se Ballkani akoma mund të jetë një rajon
tërheqës për grupet terroriste. Gjatë vitit 2013 autoritetet bullgare pretenduan se pas këtij sulmi
qëndronte organizata Hezbollah e Lindjes së Mesme. Tsvetan Tsvetanov, Ministri i Brendshëm i
Bullgarisë, tha se kishte prova “të mirë-bazuara” që tregonin se Hezbollah-et ishin pas këtij sulmi. Le
të hedhim një vështrim se cilat janë grupet më radikale në Greqi, disa prej të cilave mund të
konsiderohen si grupe terroriste, dhe që kanë qenë aktive gjatë dhjetë viteve të fundit, si Organizata
17 Nëntori, Berthama Revolucionare (Revolutionary Nuclei), Bashkimi Popullor–Agimi i Artë (Golden
Dawn) etj.
Shumica e vendeve të Ballkanit janë anëtare të NATO-s (Shqipëria, Greqia, Rumania, Bullgaria,
Sllovenia, dhe Kroacia) dhe disa prej tyre kanë mbështetur aktivisht fushatat e NATO-s në Afganistan
dhe Irak. Kjo i bën këto vende shënjestra të mundshme të ardhshme nga grupet radikale terroriste
me bazë në Lindjen e Mesme. Kështu që kërcënimi terrorist për vendet e Ballkanit mund të
konsiderohet influencë e terroristëve nga Lindja e Mesme, të cilët mund të sulmojnë shënjestrat e
tyre në rajonin tonë, ose radikalizmi, ekstremizmi me bazë fetare dhe nacionalizmi që ende ka rrënjë
të forta në Ballkan.
Përpjekjet e vendeve të Ballkanit për t’u përballur me terrorizmin. Sfidat për të ardhmen.
Me pranimin e Kroacisë në BE së fundmi, vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor po shpejtojnë masat
për të përmbushur kërkesat e BE-së me qëllim që të ndjekin të njëjtën rrugë integrimi. Shqipëria,
BiH, Mali i Zi, Serbia, Maqedoni a dhe Kosova kanë ende punë për të bërë në të gjitha fushat dhe
veçanërisht në kapitullin 24, “Drejtesia, Liria dhe Punët e Brendshme” të “acquis comminitaire”
(legjislacioni i BE-së). Forcimi i kapaciteteve të tyre institucionale dhe rritja e përpjekjeve të tyre për
t’u përballur me krimin e organizuar, korrupsionin dhe radikalizmin që çon në terrorizëm, janë sfidat
e ardhshme për këto vende të Ballkanit. Konventa e OKB-së kundër Krimit të Organizuar
Transnacional, miratuar nga Asambleja e Përgjithshme me rezolutën 55/25 të 15 Nëntorit 2000,
është instrumenti kryesor ndërkombëtar në luftë kundër KO Transnacional. Të gjitha vendet e rajonit
kanë ratifikuar këtë Konventë si dhe konventat e tjera që lidhen me fusha të ndryshme të
kriminalitetit. Gjithashtu ato kanë miratuar e ratifikuar shumicën prej 16 instrumentash
844

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

ndërkombëtare që lidhen me luftën kundër terrorizmit, po ashtu edhe tre marrëveshjet kryesore për
kontrollin e drogave. Të gjitha vendet e rajonit kanë miratuar legjislacionin mbi pastrimin e parave
dhe financimin e terrorizmit në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar dhe evropian në këtë
fushë. Madje gjatë 5 viteve të fundit, shumica prej tyre kanë miratuar ose janë në proçes miratimi të
legjislacioneve të reja kombëtare mbi sekuestrimet dhe konfiskimet e aseteve që rrjedhin nga krimi.
Shumica e vendeve kanë prezantuar hetimin pasuror, jo penal të aseteve kriminale. Shqipëria, Serbia
and Maqedonia kanë krijuar edhe njësi specifike dhe akte normative të veçanta për trajtimin dhe
menaxhimin e aseteve të konfiskuara. Kapacitetet operacionale, standartet dhe bashkëpunimi
rajonal për të implementuar këto ligje për të mundësuar më mirë proçedimet, tashmë duhet të
përmirësohen. Për më tepër, përmirësimi i efektivitetit të punës së Njësive të Inteligjencës
Financiare (FIU) dhe bashkëpunimi i tyre me njësitë homologe, mund të kontribuojnë direkt në
luftën kundër krimit transnacional dhe financimit të terrorizmit. Vendet e Ballkanit kanë zhvilluar
strategji dhe plane veprimi në fushën e terrorizmit, krimit të organizuar, korrupsionit dhe sigurisë.
Edhe në Shqipëri, strategjia kundër terrorizmit bazohet në katër shtyllat kryesore: Parandalim,
Mbrojtje, Ndjekje dhe Përgjigje. Të gjitha vendet e Ballkanit po përdorin me sukses instrumentat e
bashkëpunimit ndërkombëtar në luftë kundër terrorizmit. Përveç Kosovës, të gjitha vendet janë
anëtare të Interpol-it dhe shumica e tyre janë edhe anëtare të Europol-it. Vendet e Ballkanit
Perëndimor që janë në proçesin e kandidimit për në BE, kanë nënshkruar marrëveshje strategjike
apo operacionale me Europol-in dhe të gjitha kanë dërguar oficerë ndërlidhës në Hagë. Të gjitha
vendet e Ballkanit janë anëtare me të drejta të plota në qendrën SELEC (ish-qendra SECI) dhe kanë
caktuar oficerë ndërlidhës në zyrat qendrore në Bukuresht, Rumani, që lehtësojnë shkëmbimin e
informacioneve dhe operacionet e përbashkëta në fushën e policise dhe në fushën e doganave. Një
mjet shumë i efektshëm bashkëpunimi, është edhe rrjeti i oficerëve ndërlidhës të vendeve të BE-së
në vendet e Ballkanit dhe anasjelltas, që bën të mundur shkëmbimin e shpejtë dhe efikas të
informacionit operacional në fushën e terrorizmit dhe krimit. Të gjitha vendet e Ballkanit janë
anëtare të PCC SEE (Konventa e Vienës) ku Shqipëria është vendi iniciator për këtë Konventë të
Bashkëpunimit Policor në rajon. Kjo konventë është një mjet i rëndësishëm i bashkëpunimit policor
rajonal edhe në fushën e terrorizmit. RCC me qendër në Odessa, Ukrahinë, kontribuon duke siguruar
harmonizimin e të gjitha projekteve të vendeve të Evropës Juglindore në fushën e sigurisë dhe
reformave në drejtësi. BE dhe Komisioni Evropian, përmes instrumenteve të tij të përfitimit, IPA,
CARDS, TIAEX etj, jep ndikimin e tij në rritjen dhe forcimin e kapaciteteve institucionale dhe
legjislative të RSH-së dhe vendeve të tjera përmes investimeve dhe projekteve të shumta, si dhe
aktiviteteve trajnuese. UNODC dhe OSBE me projektet e tyre në të gjitha vendet, zhvillojnë në
mënyrë të vazhdueshme aktivitete të përbashkëta në fushën e parandalimit të terrorizmit dhe krimit
transnacional e ndërkufitar.
Nënshkrimi i marrëveshjeve dhe protokolleve të reja dypalëshe dhe multi-laterale të bashkëpunimit
policor dhe drejtësisë penale, janë instrumenta shumë të rëndësishme në forcimin e bashkëpunimit
për parandalimin e terrorizmit dhe financimit të tij në rajon.
Një element tjetër që ndikon pozitivisht në parandalimin e terrorizmit, është edhe aplikimi i
programeve të moderuara të mësimit në institucionet arsimore, pasi në këtë mënyrë bëhet e
mundur edukimi i brezave të rinj me një frymë tolerante, duke shmangur prirjet ekstremiste.
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Në ditët e sotme, terrorizmi është një nga kërcënimet më të mëdha me të cilat
përballet siguria globale. Aktivitetet terroriste dhe problemet e lidhura me të, si
nacionalizmi, radikalizmi dhe ekstremizmi, sot janë fenomene që ndikojnë tregjet
financiare, tregtinë globale, dhe përbëjnë një kërcënim për publikun, mjedisin dhe
autoritetin e shteteve.
Me zhvillimet e ekonomisë globale, demokratizimin dhe liberalizimin ekonomik, janë
krijuar hapësira të reja për shpërhapjen e krimit transnacional.875
Terrorizmi dhe grupet kriminale që e ushqejnë atë, do të vazhdojnë të adoptojnë
metoda të reja dhe të gjejnë shtigje të reja në aktivitetet e tyre në Ballkan.
Organizatat terroriste do të vazhdojnë të përdorin disa prej përfitimeve nga
aktivitetet e paligjshme të krimit të organizuar, me qëllim që të sponsorizojnë sulmet
e tyre të ardhshme terroriste në rajonin tonë apo kudo në botë.
Organizatat kriminale dhe terroriste do të vazhdojnë të shfrytëzojnë krizën financiare
rajonale dhe globale, si dhe të gjitha mundësitë dhe boshllëqet që ekzistojnë në
sistemet aktuale ligjore dhe institucionale të vendeve të Ballkanit.
Globalizimi dhe proçesi i liberalizimit të vizave në Ballkan, lehtësojnë si grupet
terroriste, ashtu dhe ato të krimit të organizuar, duke rritur lëvizshmërinë dhe
mbulimin e veprimeve të tyre.
Vendet e Ballkanit i kanë përmirësuar përpjekjet e tyre për t’u përballur me
terrorizmin dhe krimin transnacional, duke rritur kapacitetet dhe aftësitë e tyre, duke
miratuar ligje të reja në përputhje me të gjitha Konventat e Kombeve të Bashkuara, si
dhe Konventat dhe Direktivat e BE-së dhe ajo që ështe më e rëndësishmja, të gjitha
vendet kanë përmirësuar bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar në këtë drejtim.
Pavarësisht faktit se si po zhvillohet bota në ditët e sotme, nuk ka dyshim se
terrorizmi ndërkombëtar do të mbetet një çështje shumë e rëndësishme për të gjithë
botën, dhe në veçanti edhe për vendet e Ballkanit. Për këtë arsye, të gjitha vendet
kanë nevojë të ndërmarrin masa të mëtejshme parandaluese për t’u përballur me
sfidat e ardhshme në këtë fushë të rëndësishme të sigurisë.

COLLINS A., mentioned work, cited in page 455.
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Формулирање на ефективни маркетинг стратегии како
предуслов за развој на музеите и културниот туризам
Академик проф .д-р Софронија Миладиноски
Факултет за туризам и угостителство-Охрид

M-р Фитим Мачани (Phd candidate)
Колеџ ,, Пјетер Буди,, Приштина
Апстракт
Активностите кои ги преземаат дрзавите за зголемување на туристичкиот промет
се сведуваат на изнајдување на нови решенија и структури кои ќе доведат до вклучување
на нови елементи кои во досегашниот период или не биле застапени или биле во недоволна
мера застапени во целокупното организирање на туристичката политика. Во тој
контекст несомнено место завзема културниот туризам како значаен сегмент во
креирањето на интегралниот туристички производ. Меѓутоа овој вид на туризам само по
себе на може да ги остварува своите вредности бидеќи истите не се достапни до
потернцијалната туристичка популација која е заинтересирана за користење на овој вид
на производ. Покрај структуираното и перманентно одржување, организирајне и
унапредување културниот туризам треба да биде достапен со својата целокупност до
туристичката публика. За да се пствари ваквата потреба треба да се изгради посебна
стратегија која ќе одговара на современите пазарни достигнувања кои ќе бидат засновани
врз основа на маркетинг концепција. Формулирањето на посебен и ефективен вид на
стратегија е предизвикан од потребата брз основа на современ пазарен пристап да се
изгради достапност кој ќе може да се препознае и биде достапен за различната
структура на посетители. Ваквиод вид на услуги однапред ги одредува потенцијалните
туристи кои имаат свои индивидуални потреби кои можат да се пронајдат во областа на
културниот туризам. Со ваквата политика се остваруваат и целите на туристичката
политика преку кои се остваруваат и профитабилни ефекти а при тоа користеќи ги
музеите како форма за остварување на таа политика.
Кључни зборови: маркетинг, стратегија, културен туризам, музеи, туристички
потрошувачи идр.
1 Формулирање и имплементација на маркетинг стратегија во
Музеите
Без маркетинг план институцијата е како брод без кормило бидејќи смислата на планот
е да го дефинира односот меѓу музејот и средината во која постои. Но во литературата и во
практиката е креирана забуна за односот меѓу маркетинг планот и маркетинг стратегијата.
Поедноставено и за потребите на музејот може да се каже дека се работи за иста работа со
исти очекувани ефекти. Планот никогаш не ја занемарува практиката и секогаш ги зема
предвид механизмите кои треба да доведат до остварување на планираното. и добриот план,
и добрата стратегија, се визија која е применета на конкретните околности и ограничувања.
Но, стратегијата повеќе се занимава со различните можности и покажува како може да
се следи планираниот пат.( Котлер Филип, Андреасен Алан, Стратегиски маркетинг за
непрофитни организации(превод), Аламина, 2011, стр. 83) Кај Котлер, пак, често има
терминолошко преклопување. Тој, под стратешко пазарно планирање (strategic market
planning) објаснува некој вид маркетинг план кој е шема по која музејската органзација ги
обликува, планира, имплементира и контролира работите кои ги обликуваат програмите,
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производите и услугите кои таа ги нуди.(Runyard Sue, The museum marketing handbook, London,
1994, стр.11)
Маркетинг стратегијата е постапка на планирање на делувањето на музејот чијашто
смисла е да се обиде да гледа подалеку од рамките, а не само во нив. Се работи за преглед и
детална оценка на ситуацијата со која се соочува музејот и ги опфаќа сите подрачја на
делување (производ, способности, корисници).
Котлер смета дека маркетинг стратегијата е дел од маркетинг планот кој зборува за
општото позиционирање на организацијата, но и за планираните акции кои организацијата
планира да ги преземе.
Маркетинг стратегијата им помага на музеите да одредат каков вид институција сакаат
да станат и како сакаат да бидат перципирани од страна на публиката за да станат она што
сметаат дека е потребно. Маркетинг стратегијата има за задача да ги усогласи потребите на
струката со потребите на корисниците. Многу е важнопроценките да не бидат донесени врз
основа на мерилата на кустосите, туку според мерилата на оние кои се надвор и кои го
користат музејот и неговите услуги. Маркетинг стратегија го опфаќа основниот притисок кој
организацијата сака да
го преземе за одреден период за да ги постигне маркетиншките цели кои си ги има поставено.
Маркетинг стратегијата го сочинува „скелетот“ на целата маркетинг програма
Основната маркетинг стратегија има три елементи48:
• избор на еден или повеќе специфични целни пазари;
• јасно дефинирана конкурентска позиција и
• внимателно дизајниран и координиран маркетиг микс за да се излезе во пресрет
на потребите на целните пазари со стратегија на позиционирање по која маркетинг
експертот ќе се разликува од поголемите конкуренти, вклучувајќи ги и генеричките и
желбените конкуренти.
Основната маркетинг стратегија на организацијата треба природно да тече од претходните
фази на процесот на планирање на стратегискиот маркетинг и евентуално би упатувала на
специфично кампањско планирање. Претходно би била направена внимателна процена на
мисиите и задачите на организацијата, пазарните трендови, каратеристиките на целната
публика и моменталните предности и слабости на организацијата. Маркетинг менаџментот
веќе би ги дефинирал целите и задачите на самиот маркетинг. Тешкиот дел е да се пренесат
сите овие информации и сето ова знаење во една основна стратегија која ќе го води
маркетиншкиот напор преку 3,5 или 10 години.
Обично, во работи кои припаѓаат во изработката на маркетинг стратегијата
спаѓаат следните:
1. јасна визија за работењето на музејот, идеални цели и филозофија на установата;
2. анализа на ситуацијата во која се наоѓа музејот и анализа на контекстот,
СВОТ-анализа;
3. Анализа на социокултурните и економските карактеристики на популацијата
за која музјот постои и работи;
4. изработка на подлога за маркетингот осносно предлог-листа на барања и
очекувања од кои со одредени цели во популацијата (таргетирање,
сегментација) следи потребната стратегија со цели;
5. креирање маркетинг микс осносно создавање производ и услови за негов успех на пазарот.
Сите наведени работи заедно ја сочинуваат стратегијата и мораат да бидат завршени со
извлекување на заклучоци. Смислата на заклучоците е да набројат сѐ што е потребно за да се
остварат целите во смисла на методи, опрема, временски распоред и цени. Најчесто
креирањето на маркетинг стратегијата се прави по налог на управата на музејот, а во улога на
извршител најчесто се јавуваат надворешни лица.
Денес е мал бројот на музеи кои можат да си дозволат да платат посебни
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елаборати како што се маркетинг план, корпоративен план, стратешки маркетинг план и сл.
Маркетинг стратегијата мора да води сметка за потребниот стручен тим кој ќе биде задолжен
за реализација на планираното и, притоа, може да се земат нови стручњаци или, пак, да се
користат веќепостоечките кои, секако, треба дополнително да се обучат.
Оние, пак, кои стапуваат во директен контакт со корисниците, мораат да бидат дополнително
обучени. Маркетинг стратегијата е труд и документ кој секој музеј треба да го изработи
одвреме навреме, можеби на секои пет години.
Станува збор за ефикасно планирање кое содржи елементи од планот за напредок, планот
на институцијата (корпоративниот план) и маркетинг планот со изразена намера да помогне во
подоброто позиционирање на институцијата. Како и секое планирање, и оваа постапка се
состои од неколку фази:
1 Фаза: Цел
-Намена на музејот: Каде се наоѓавме на почетокот?
-Состојба на музејот: Каде сме сега?
2 Фаза: Стратегија
-Цели: Каде би можеле или би требало да бидеме?
-Начини: Како ќе стигнеме до таму?
3 Фаза: Управување
-Прилагодување и корекција: Дали одиме кон она што сме го наумиле?
Постои и мислење според кое маркетинг стратегијата е продолжение на промотивната
стратегија и нејзини клучни елементи се: обликување на производот, огласување, одредување
на цени, дистрибуција, продажба.
Во својата книга „Конкурентска стратегија“ ( Porter Michael, Competitive Strategy: Techniques for
analyzing industries and competitors, Free Press, New
York, 1980) Мајкл Портер предложи три основни стратегии кои една организација може да ги
усвои:
1. Диференцијација
Овој пристап значи нудење на нешто што никој или само некои од другите конкуренти можат
да го понудат. Диференцијацијата може да биде во смисла на вистински разлики во
понудените продукти и/или услуги, или во донаторските пакети, или во понудените
волонтерски програми, или во согледаните разлики главно создадени преку промоција.
2. Лидерство на трошоците
Овој пристап вклучува рекламирање на најевтините нуди на пазарот.
3. Фокус
Овој пристап вклучува одбирање одреден сегмент од пазарот (вообичаено оној што не е
одбран од некој друг) и единствено се концентрира на тоа да му служи.
Секој од овие пристапи вклучува единствена комбинација од трите основни елементи на
основната маркетинг стратегија: избор на дел од пазарот, позиционирање и маркетинг микс.
Портер вели дека организациите не треба да се обидуваат да вршат повеќе од една основна
стратегија истовремено. Исто така, изборот на основна стратегија треба да се базира на
оценувањата на внатрешната и надворешната околина на организацијата и треба да се
признае дека секој тип основна стратегија бара различен вид организација и, често, различна
организациска култура и стил на лидерство.
Опсежните маркетинг стратегии треба да се преведат во специфични кампањи за да се
постигнат специфични бихевиористички задачи.( Andreasen Alan, Marketing Social Change, Jossy
Bass Publisher, San Francisko, 1995) Овие задачи можат да целат на клиентите, волонтерите,
комерцијалните партнери, донаторите или владините агенции, но, во крајна линија,
маркетингот на ниво на кампања секогаш мора да влијание на однесувањето. Затоа процесот
на ефективно планирање на маркетинг кампањи мора константно да ја држи целната група во
централното место на напорот.
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Структурата на процесот на планирање на маркетинг кампањи е прикажана како што
следува Процесот започнува со целната публика (слушање) и постојано се навраќа на таа
целна публика за да процени како би требало да се прими кампањата (предтестирање) и потоа
како е, всушност, примена (следење). Ова претставува постојан рециклирачки процес, кој
повторно и повторно ќе се навраќа на луѓето кои ќе владеат со успехот на кампањата. За
реализација на ваквиот процес се прават одредени чекори Шесте чекори се следниве:
1. Слушање
Кампањите мора да започнат со темелно разбирање на целната публика на која треба да се
влијае. Планирањето на ефективна кампања мора да започне со темелно разбирање на тоа
„од каде доаѓа публиката“,што мислат за имлицитната понуда на кампањата, кои се за нив
бенефициите и трошоците, што мислат нивните пријатели и дали мислат дека ќе можат да го
издржат однесувањето кое им е препорачано?
Ваквиот вид на истражување често се нарекува информативно истражување.
( Котлер Филип, Андреасен Алан, Стратегиски маркетинг за непрофитни организации(превод),
Аламина, 2011, стр. 85)
2. Планирање
Во оваа фаза планерите на кампањата мора да ги пренесат своите учења за целната публика во
конкретни програми за акција. Овие програми вообичаено вклучуваат изработка на „вреден
исказ“ кој ќе содржи мотивирачки бенефиции привлечни за целната публика, чувство на
намалени трошоци (и парични и непарични) кои можат да го спречат однесувањето,
комуникација која ефективно „ќе зборува“ со целната публика за понудата и контакт систем
кој ќе направи дејствувањето на публиката да биде поизводливо и полесно. Планирањето,
исто така, вклучува поставување цели, распореди и одговорности и сигурност дека системите
се на место, а коалициите се формирани за да го издржат напорот.
3. Предтестирање
Најверојатно втората најголема грешка во планирање на кампањите и имплементација е тоа
што не вршат предтестирање на клучните елементи на планот со целната публика. Планерите
често мислат дека научиле доволно со фазата на слушање и дека се доволно паметни да ги
пренесат тие сознанија во ефективна програма Но, целните групи се оние коишто ќе ја решат
судбината на програмата, а тие многу често не ги исполнуваат реакциите за програмските
елементи кои планерите ги очекувале.
4. Имплементација
Штом еднаш се направат приспособувања според резултатите од предтестирањето, следниот
чекор е да се лансира кампањата, собирајќи ги сите влијателни елементи (понуда, промоција,
расположливи можности) кои се нагласени од маркетинг експертите од приватниот сектор.
5. Надгледување Кампањите (како и маркетинг програмите на организациско ниво) никогаш
не
излегуваат според планираното. Конкуренцијата не седи мирна. Целните групи се менуваат,
честопати, како резултат на раните елементи на кампањата. Околината има тенденција да
уфрли неочекувани пречки како економски пад или страв за здравјето. Поради овие причини,
важно е кампањите да имаат јасен систем за следење за да ја надгледуваат изведбата на
програмата за време на клучните димензии. Дали е допрено до вистинската публика? Дали сѐ
се одвива како што треба или барем се движи кон дејство? Дали се опфатени со програмата?
Како реагираат на елементите на програмата, дали понудата е сфатена и вреднувана?
Одговорите на сите овие прашања нудат значајни индиции кои го информираат менаџерот на
кампањата што треба да се направи како следен чекор.
6. Рециклирање и ревизија
Податоците од надгледувањето можат да укажуваат на враќање кон фазите слушање или
планирање. Можеби податоците покажуваат дека клучните делови на целните групи не ја
„добиваат“ пораката - тие не ги гледаат бенефициите кои кампањата имаше намера да бидат
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вреднувани. Тие мислат дека однесувањето е прескапо. Кога еднаш кампањата ќе тргне по
добар пат, постои природна тенденција за вработените во кампањата
да мислат дека
навистина добро ја познаваат целната публика и дека „се сигурни“ како тие ќе реагираат.
За да се осигури дека стратегискиот маркетинг ги постигнува неговите задачи навремено и
ефикасно и на организациско и на кампањско ниво, менаџерот на непрофитната организација
како што е музејот, мора да развие и да оствари ефективни контролни системи за овие
планови. Податоците од ваквите системи се важни за стратегиските цели и, исто така, се важни
за обезбедувањето податоци за надворешните оценувачи и основачи. Втората улога е многу
поважна во дваесет и првиот век што се должи на зголеменото вклучување на „инвестициски
филантропи“ во непрофитното собирање донации.
2 Карактеристики и дефинирање на маркетинг микс стратегијата
на музеите
Маркетингот во музеите е комбинација на методи со кои музејот ги усогласува
различните ресурси со желбите и потребите на своите посетители.53 Целта е корисниците да
станат свесни за музејскиот производ и со маркетинг истражување да се одреди дали истиот ги
задоволува барањата во однос на цената и перформансите. Во рамките на теоријата на
маркетингот се користи 4П формулата како формула за т.н. маркетинг микс кој ја претставува
комбинацијата од производот, неговата цена, промоција и дистрибуција чија внатрешна
рамнотежа е предуслов за успех на која било 53 Ambrose Timothy, Managing new museums: a
guide to good practice, Scottish Museum Council, стр 7 институција на пазарот. Маркетинг миксот
е најдобра комбинација на расположливите средства која може да донесе посетители,
членови и донатори.
Производот на музејот ја опфаќа целосната посета на музејот и секој дел од посетата,
но и она што се случува зад кулисите, како што е истражувачката работа. Во овој контекст, кога
би се разговарало за квалитетот на производот, тоа би се изедначило со квалитетот на музејот,
а најголема заслуга во потенцирањето на значењето на квалитетот има маркетингот.
За разлика од комерцијалниот сектор, каде што цената на производите/услугите има
едно значење, кај музеите има поинакво значење и не треба да биде само профит.
Висината на цената на влезниците не смее да биде одредена поаѓајќи од
комерцијалните критериуми.
Формирањето на цената на влезниците не е едноставна работа и во одредени музеи се
дефинираат и од пет до шест категории на влезници наменети за различни сегменти од
публиката. Целта на тоа е музејот да ѝ биде што подостапен на општата јавност и да биде дел
од туристичките аранжмани. Со цената треба да се воспостави рамнотежа меѓу потребата за
максимален финансиски ефект и потребата да се овозможи работењето и треба истата да го
исполни предусловот „вредност за парите“.
Промоцијата е поинаква, бидејќи не е насочена кон остварување на профит и полесно се
повикува на општествено корисното работење. Промоцијата започнува од самиот музеј и се
движи сѐ до онаму до каде што аргументите на квалитет и иновација ѝ овозможуваат.
Дистрибуцијата, пак, од аспект на музејот, го нема истото значење како кај
комерцијалните институции и се однесува на достапноста на музејските понуди во вистинско
време и на вистинско место. Целта на квалитетната дистрибуција е да овозможи музејот да
биде подеднакво посетен во текот на целата година и посетата да биде подеднаква на сите
поставки во музејот.
И кај музеите постои каталошка продажба, дислоцирана продажба на влезниците или
предметите кои се дел од понудата на музејската продавница. Постои дистрибуција и
продажба на подвижните изложби, видеодискови, емисии од образовните телевизии и сл.
Како резултат на тоа дистрибуцијата на музејот значи допирање надвор од ѕидовите на
852

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

музејот како можност за градење на побројна публика. Доколку дефинираниот маркетинг
микс на музејот е неприлагоден на потребите на самиот музеј, причините за тоа треба да се
бараат во несогласувањето во областа на маркетингот меѓу маркетинг и музејските стручњаци.
Причина за ваквите несогласувања е тоа што само мал дел од музејските стручњаци имаат
добро познавање на целокупната понуда на музејот. Доколку понудата е комплексна
мешавина, тогаш квалитетот на дистрибуцијата се однесува на брзината и ефикасноста во
циркулирањето на истата до што е можно поголем број корисници. Според Влутен,
дистрибуцијата е вредност на презентацијата (секако, во потесна смисла) и самата достапност
на музејот при што и двете се сфатени во вистинска и во фигуративна смисла.
Според одредени автори, на овие четири елементи на маркетинг миксот треба да се
додадат уште три: луѓето, физичките докази и процесот. Првиот елемент се однесува на
влијанието на вработените на корисниците, второто на опипливите мерила, а третото на
маркетиншката култура како начин на размислување кој се применува во целата организација.
Други автори, пак, сметаат дека на маркетинг миксот треба да му се додадат уште две
состојки: односите со јавноста и моќта. Односите со јавноста работат на јавната слика и
репутацијата на музејот. Моќта, пак, се однесува на сликата на музејот кон партнерите и
администрацијата од кои истиот зависи и подразбира управување со односите со
финансиските авторитети и останатите стејкхолдери бидејќи од овие односи зависи
автономијата на музејот. Без автономија не може да се очекува да се работи на зачувување на
културното наследство.
Целта е маретингот да биде одреден од користа која ја добиваат потрошувачите
(посетителите), а не производителот (во овој случај музејот). Ова е важно да се забележи
разликата кога веќе маркетингот кој има комерцијална провениенција се применува во
културните институции.
Доколку односите со јавноста, како дел од маркетинг миксот, се водени на правилен
начин, можат да му помогнат на музејот да влезе во свеста на посетителите и да стане
пријатно и атрактивно место кое со задоволство се посетува. Тука маркетингот има за цел
посетителите да добијат информации за добрите работи што можат да ги добијат од музејот
кој се грижи за нив и за нивните потреби.
Во наредниот сегмент ќе бидат подетално обработени цената, дистрибуцијата и
промоцијата како елементи на маркетинг миксот на музеите и ќе бидат разгледани нивните
специфичности и разлики во однос на субјектите кои работат во други сектори.
3 Специфики и улога на цената и дистрибуцијата како
елементи на маркетинг миксот на музеите
Цената е еден од најзначајните елементи на маркетинг миксот на секој субјект. Кога се
работи за профитните субјекти, цената е значајна за обезбедување опстанок и поради тоа е
потребен сеопфатен и комплексен пристап при нејзиното одредување,додека, пак, кај
непрофитните субјекти во кои спаѓаат музеите, цената се разгледува од сосема друг аспект.
Кога се дискутира за цената, кај музеите се истакнува, пред сѐ, цената на влезницата за
поставката или изложбата, но во последно време се повеќе се дискутира и за цената на
предметите во сувенирницата и на придружните услуги кои се нудат во музејот. Ова прашање
е доста значајно бидејќи, кај голем дел од музеите, трошоците за одржување и
осовременување на понудата ги надминуваат финансиските средства кои институциите ги
добиваат од државниот буџет.
При посетата на музејот, посетителот, за уплатените средства треба да добие добро
осмислен и реализиран пакет на информации, искуства и знаења кои треба да му овозможат
уникатно доживување и од сите музејски, стручни и дополнителни работи кои се преземаат за
подобрување на неговото доживување, посетителот се соочува само со еден дел. Како
853

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

резултат на тоа, цената која ја плаќа е симболична и е далеку под вистинската цена на чинење
која најчесто се зема како критериум при одредувањето на финалната цена.
Но, од друга страна, се покренува прашањето за оправданоста на наплатата на влез во
музеите и другите културни институции поради нивното државно финансирање. Средствата со
кои се финансира музејската дејност доаѓаат од трансферите на даночните обврзници кои во
овој контекст се јавуваат како корисници на музејските услуги и не може, а да не се постави
прашањето дали е етички и праведно лицата да плаќаат двапати за една иста работа.
Но, имајќи предвид дека денешното општество е материјалистичко, голем број автори
сметаат дека бесплатниот влез во музеите може да биде интерпретиран како доказ за нискиот
квалитет на поставката и тоа да доведе до обезвреднување на неговото значење во новите
општествени околности во кои вредноста на работите се гледа низ призмата на парите. Во
светот постојат различни примери за тоа како се разрешува прашањето за цената. Така, во
познатиот американски музеј Гети, влезот е слободен, но се наплаќа паркингот кој има доста
висока цена од 8$. Други музеи нудат различни пакети за посета прилагодени на потребите на
различните посетители. Во Лувр постои можност за целосна и редуцирана посета, а разликата
во цена е 4 евра, а за лицата до 18 години секоја недела посетата е бесплатна.
Висината на цената нa влезницата во музеите и останатите културни институции е
многу значајна поради делувањето на познатите Енгелови закони, кои укажуваат дека
издатоците за храна се обратнопропорционални со големината на доходот (колку е помал
доходот, толку поголем процент се издвојува за исхрана на семејството), а со зголемување на
доходот и економската моќ на населението се зголемува износот кој луѓето можат да го
потрошат на уметност, образование и туризам.
При одредувањето на цената на влезниците треба да се земат предвид трошоците за
печатење на истите и на бесплатниот информативен материјал како и другите погодности кои
ги добива публиката, трошоците за одржување на хигиената и потрошокот на енергенси кои се
потребни за нормално работење на институцијата.
Лицата кои во рамките на музејот имаат задача да ја одредат цената, мора да се
потрудат висината на цената да биде компатибилна со перципираната вредност од страна на
корисникот. Според Гералд Мат,( 55 Mat Gerald, Flak Tomas, Lederer Judita, Menadzment muzeja
–umetnost i ekonomija, Beograd, CLIO, 2002, стр.110) како стандард при одредувањето на цената
на влезницата во музеите треба да се зема цената на влезницата во киносалите.
Истовремено, земајќи предвид дека правото на култура е неотуѓиво човечко право,
музеите мора да овозможат задоволувањето на оваа потреба да не биде доведена во
прашање поради финансиски причини, а оние лица кои имаат многу поголеми материјални
средства преку
директна инволвираност во работата на музејот треба да овозможат
негова достапност за сите општествени слоеви.
Поради тоа е потребно, покрај прифатливата цена која укажува на вредноста на понудата, да
се одредат и низа погодности наменети за специјални групи посетители.
Во практика постои широк спектар на специјални групи посетители како што се:
бесплатен влез за деца, бесплатен влез во одредени денови, разни видови попусти за
семејства и групи, за одредени социјални категории, пакети на врзани влезници за повеќе
настани, пониска цена надвор од туристичката сезона итн. Само на овој начин може да се
овозможи посеопфатно задоволување на културните потреби и во услови на транзиција, кога
редовното и активно конзумирање на културните содржини изостанува на сметка на
физичкото преживување.
За групни посети постојат посебни попусти и вообичаено истите се нудат при саемските
претставувања на туристичките агенции како дел од целокупната туристичка понуда на нашата
држава. Многу често посетата на НУ Завод и музеј - Битола се нуди во пакет со посета на музеи
во други градови во нашата држава и на тој начин се добиваат голем број посетители.
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Ниската цена за децата и студентите е поради нивно привлекување и едуцирање во
правилна насока, за во најраниот период од животот да ги стекнат потребните знаења и
навики за посета на културните институции. Во рамките на истата ценовна група се ставени и
пензионерите кои имаат многу слободно време и бараат најразлични начини да го исполнат
истото при што, некои го посетуваат музејот самостојно, некои доаѓаат со своите врсници и
пријатели, а голем дел со своите внуци. (http://republika.mk/?p=4609)
При формулирањето на ефективни и ефикасни маркетинг стратегии, музеите мораат
прецизно да ја дефинираат висината на цената на влезницата, но и самиот изглед на
влезницата. Тоа не е само парче хартија, туку и финансиски документ кој служи како потврда
за намената на уплатените средства, но и маркетиншко средство кое преку привлечниот
изглед и корисните информации може да служи за градење на имиџот и брендот на музеите.
3.1 Дистрибуција на музејскиот производ (услуга)
Еден од најбитните предуслови за остварување успех во работата на музејот е истиот да
им биде достапен на потенцијалните посетители и тоа на начин и во време кои одговараат на
нивните потреби. Широката и диференцирана дистрибуција на музејската понуда е
препорачлива поради големиот број лица кои поради различни причини не можат да го
посетат музејот.
Музејските ресурси во многу земји се сместени во урбаните центри и не им се достапни
на лицата кои живеат во предградијата и руралните средини што е проблем имајќи предвид
дека најголем дел од населението не живее во урбаните центри. За да се надминат бариерите
раководните лица на музеите, пред сѐ, во развиените западни земји, преземаат најразлични
мерки за да ги направат музејските ресурси достапни на местата на живеење и работење на
што е можно поголем број на лица.
Музеите се под сѐ поголем притисок да ја подобрат дистрибуцијата на своите понуди поради
сѐ поголемата финансиска поддршка од страна на јавниот сектор кој за дадените финансиски
средства бара конкретни бројки на лица кои бенефицирале од нивната донација.
Тука особено се значајни корпоративните спонзори кои одлуките ги носат врз база на
маркетиншките фактори како што се: број на посетители, состав на посетителите (нивни
карактеристики), процент на семејства со деца, имиџот на музејот во окружувањето и сл. Една
изложба или поставка која е поставена во еден музеј, а потоа патува и се презентира во
музеите во различни градови, многу полесно ќе добие поддршка од страна на компаниите кои
даваат придонес во областа на културата.104
Поставките кои се презентираат во различни градови исто така полесно добиваат
поддршка од страна на локалните власти. Во однос на дистрибуцијата на музејската понуда
постојат шест различни начини на кои истата може да се изведе:( Kotler Neil, Kotler Philip,
Museum Strategy and Marketing, Jassey Bass, A Wiley Imprint,1998, стр. 196)
1. дистрибуција во главниот објект на музејот;
2. дистрибуција во ограноците на музејот;
3. поставки кои патуваат на различни локации;
4. програми кои се на друга локација од музејската зграда;
5. публикации;
6. електронска дистрибуција.
3.1.1 Дистрибуција во главниот објект на музејот
Најголемиот дел од музејските понуди се презентираат и дистрибуираат во главниот
објект на музејот. Зградата на музејот може да биде различна од аспект на нејзината
достапност, атрактивност и атмосфера. Најголемиот дел од музеите настануваат на еден од
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следните три начини. Прво, некое лице од заедницата поседува вредна колекција на предмети
(слики, антиквитети и сл.) кои вреди да бидат презентирани во музеј кој може да биде
постоечки или нов. Второ, некое лице или група одлучува дека заедницата има потреба од
музеј кој треба да даде став, видливост или гордост на заедницата. Така, на пример, најголем
дел од американските музеи беа создадени како симболи на високиот квалитет на живот и
служеа за привлекување нови жители и бизниси. Третата причина за основање музеј е
поседувањето уметничка колекција, историски артефакти или научни и технолошки предмети
или достигнувања кои ги возвишуваат достигнувањата на одредена култура или нација и се во
согласност со целите на владата. Така, музејот Лувр во Париз е пример за институција која е
спонзорирана од страна на владата заради идеолошки и националнистички цели.
Зградата на музејот многу често не е добро дизајнирана и, како резултат на проблемите кои
се јавуваат при работата, се вршат промени, проширувања и модернизирања. Истата треба да
биде удобна и репрезентативна и да придонесува за градење добар имиџ во окружувањето.
3.1.2. Дистрибуција во ограноците на музејот
За да допрат до побројна публика, сѐ поголем број музеи отвораат свои ограноци во
различни делови од земјата и светот. Еден од најпознатите музеи во светот, Гугенхајм има
отворено свои ограноци во Венеција, Билбао и Берлин и во сите објекти во овие различни
градови се зачувуваат препознатливата архитектура, стил и престиж и се гради универзален
идентитет на брендот на овој музеј.
4. Поставки кои патуваат на различни локации
Во музејскиот свет, еден од најзначајните начини на дистрибуција на поставките и колекциите
е преку нивно приспособување за преместување и патување на различни локации или преку
позајмување на одредени предмети од еден на друг музеј. Ваквата практика во последно
време доживува голем пораст поради зголемената видливост на музеите и атрактивноста и
привлечноста на нивните поставки и како резултат на огромниот број предмети и артефакти
кои, поради лимитираниот простор, не можат во целост да се прикажат поради што голем дел
од нив остануваат во музејските складови. Како резултат на тоа, музеите кои располагаат со
големи збирки имаат интерес да ги споделат истите со други музеи за да го намалат хаосот во
своите изложбени и складишни простории.
Но, голем проблем е што голем дел од музеите немаат целосен увид на сите предмети со
кои располагаат поради што не можат да одредат кои предмети можат да ги отстапат на некој
друг музеј и од тоа да заработат одреден износ или некоја друга бенефиција. Во овој контекст
не може, а да не се споменат трансакциските трошоци кои се доста високи особено за многу
чувствителни предмети. При соработката, музеите прво мора да ги одредат овие трошоци и да
дефинираат дали целокупната соработка ќе им донесе бенефиции или само соработка со
училиштата и одржуваат предавања како составен дел од едукативниот процес кој потоа треба
да резултира со физичка посета на музејот.
Голем број музеи имаат развиено обемни едукативни материјали кои за време на
предавањата им се дистрибуираат на учениците во физичка форма, но и преку електронски
пат. Друга форма на доближување на музеите до пошироката јавност е преку воспоставување
на сувенирници и продавници за подароци во големите трговски центри, аеродромите и
другите јавни места.
Така, Метрополитен музејот има вакви продавници во голем број трговски центри и
предметите кои се продаваат таму, во голема мера се исти со оние кои ги има во
продавницата која е сместена во зградата на музејот. Но, сепак, некои од поексклузивните
предмети не се достапни на таа локација за да се поттикнат луѓето да го посетат музејот. Овие
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продавници можат да бидат многу ефективни за привлекување лица кои немаат навика да
одат во музеј, но привлечени од предметите и визуелните средства поставени во нивниот
омилен шопинг центар можат да одлучат да го посетат музејот.
5. Публикации
Традиционален и често користен начин за доставување на понудата на музеите се
публикациите. Постојат седум видови печатени публикации.
Првиот вид се состои од книги кои често се оставаат на масите за кафе и во нив се опишува
историјата на музејот и се дава илустрација на неговите колекции и оддели. Обично се работи
за мали книги кои се атрактивно изработени за да го привлечат вниманието на потенцијалните
посетители.
Вториот вид се состои од книги, памфлети и каталози кои се користат за промоција на
специјалните изложби.107
Третиот вид се состои од развивање на забавни групни игри кои се базирани на
музејската колекција при што најмногу се користат интерактивните сложувалки каде како
резултат се добива слика од некој познат предмет кој го има во музејот.
Четвртиот вид се состои од публикување на посебен информативен весник на музејот во кој се
презентираат сите активности на музејот.
Петтиот вид се состои од публикување на списание каде што, освен активностите на музејот се
дискутираат и голем број други прашања од музејската дејност.
Шестиот вид се состои од развивање на детски водич низ музејот. Самиот водич треба да биде
интерактивен и илустративен и на забавен начин да го доближи музејот до посетителите.
Седмиот вид ги опфаќа годишните извештаи за работата на музејот кои се
доставуваат до надлежните органи и спонзорите кои донираат средства за
финансирање на активностите на музејот.
6. Електронска дистрибуција
Како резултат на сѐ поголемата дигитализација и сѐ позначајната улога на компјутерите
во секојдневниот живот и работа, неизбежно е присуството и на музеите во интернет
просторот. Сѐ поголем број светски музеи, но и дел од нашите музеи нудат виртуелна посета
на музејските простории и поставки за определен надомест.
Така, Метрополитен музејот, за годишен надомест од 50 долари, нуди пристап за сите негови
изложби и настани што го зголемува спектарот на потенцијални посетители.
Наместо потенцијалните посетители да патуваат до другиот крај на светот и да
потрошат илјадници долари на авионски билети, хотелско сместување и други активности, тие
од удобноста на својот дом можат да ги видат работите кои ги сакаат. Многу луѓе не
располагаат со големи буџети за патување и задоволување на нивните културни потреби и со
електронската дистрибуција се опфаќаат и оние лица кои немаат многу голема платежна моќ.
Електронската дистрибуција создава милиони нови потенцијални посетители што,
секако, може да придонесе за развој на музејот. Но, за да се направи тоа, потребно е
виртуелната посета и другите електронски содржини да бидат атрактивни и од вистински агол
да ги презентираат сите предмети, така што посетителот ќе има чувство како да е физички
присутен во оригиналната зграда на музејот и одблиску ужива во нејзината поставка и
ентериер. Исто така, електронската дистрибуција му овозможува на музејот да ја контролира
сликата која посетителот ја добива за музејот, бидејќи истиот не може да ги види евентуалните
недостатоци кои постојат во него.
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Електронската посета треба да биде добро испланирана, со логичен редослед на
движењата, да постои можност за задржување на одредени делови и нивно доловување од
различни агли за да се задоволат вкусовите и на попребирливите посетители.
Исто така, електронската дистрибуција на музејската понуда нуди големи маркетиншки
можности, бидејќи дел од просторот во кој е сместен прозорецот на кој се презентира музејот
може да биде искористен за рекламни цели и да се промовираат други културни настани или
спонзори
на електронската дистрибуција што, секако, ќе придонесе за дополнителни
финансиски средства во рамките на музејската каса.
Друг начин за електронска дистрибуција на музејската понуда е преку креирање на филмови и
видеа кои најчесто се користат за едукативни цели во училиштата.
Од сите наведени форми на дистрибуција на музејската понуда во наредниот период
најзначајна ќе биде електронската дистрибуција, како за странските, така и за нашите музеи.
Во рамките на дел од нашите музеи овој вид на дистрибуција е составен дел од
дистрибутивниот пакет, но е доволно развиен или она што се нуди не е изработено на врвно
техничко ниво. Во тој контекст треба многу да се поработи за да се постигне задоволително
ниво на понуда која треба да допре до огромен број потенцијални посетители. Трошоците за
одржување на квалитетна веб-страница која нуди можност за виртуелна посета на музејот не
се многу големи и се многу помали од субвенциите кои им се даваат на странските туристи за
посета на нашата држава и нејзините културни содржини.
7 Градење и улога на промотивниот микс како дел од маркетинг
миксот на музеите
Одредувањето на основните сегменти на публиката на постојаните музејски поставки е
само преодна основа за активностите насочени кон зголемување на бројот на посетители со
посредство на насочената маркетиншка промоција и перманентните стручни програмски
активности, кои мораат да бидат адекватно поткрепени од страна на маркетингот.
Стручните програмски активности имаат за цел оддржување на континуитет на работата на
музејот, но и нудење нови содржини со цел музејот да биде актуелен кај јавноста. Тие
придонесуваат за зголемување на актуелноста на музејот, а тоа на постојаната поставка ѝ носи
дополнителен број посетители кои, сепак, не се доволни.
Задоволителната посетеност на постојаната поставка може да се обезбеди само преку
понатамошна промотивна активност која е целно насочена кон познатите сегменти на пазарот.
Начините на целно ориентираното делување се разликуваат од сегмент до сегмент, но ефектот
од секоја активност е поголем ако потенцијалните посетители веќе го познаваат производот и
неговите карактеристики. Маркетиншката практика во функција на промоцијата користи
различни методи и техники кои постојано се менуваат бидејќи методите кои во минатото
давале резултати, сега може да не го прават тоа.
Промотивните техники можат да се класифицираат на различни начини. Една поделба е
на промотивни медиуми над и под линијата. Над линијата се наоѓаат различни видови
презентации (пред сѐ од сферата на огласувањето) преку печатените медиуми, радио,
телевизија, кино и на отворен простор, а под линијата се наоѓаат дополнителните медиуми
(директна пошта, изложби, брошури, реклами на продажните места, примероци и сл.).
Според друга поделба постојат унапредување на продажбата, лична продажба,
директен маркетинг, огласување и односи со јавноста, но комбинираните методи секогаш
даваат поголеми ефекти. Потенцијалните посетители кои ќе видат плакати или огласи за нова
поставка или програма, а во исто време се пренатрупани и со безброј други информации, ќе
реагираат во релативно мал број. Но, ако на овие методи се додадат и обраќањата преку
покани, известувања, електронска пошта, СМС-пораки или репортажи, одзивот секако ќе биде
поголем. Но, треба да се има предвид дека во нивното комбинирање не треба да се
претерува, туку треба да се користи најмал број медиуми кои се потребни за да се оствари
најголем впечаток и одзив.(Dzefkins Frenk, Oglasavanje, Beograd, CLIO, 2003, стр.107)
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Snobbism and vanity: features of hierarchical Victorian society presented in Victorian
novels
Suzana Ibraimi Memeti,
State University of Tetovo, Macedonia, suzana.ibraimi@gmail.com

Abstarct:
English Literature of Victorian era refers to the literary work that was written and published
from 1837 until 1901, a period that coincides with the 64-year reign of Queen Victoria. Victorian era
writers were influenced by different changes arising out of Industrial Revolution and created themes
criticizing the increased industrialization, differences between social class lives, in fact the imbalance
of power in society.
Disappointed by the reality, English realist novelists of the Victorian period present their social
criticism against leading class laws and institutions. The most prominent representative writers of the
nineteenth century literature, as Dickens, Thackeray, Gaskell, Ch. Bronte, Eliot, etc., through
characters created by real-life contemporary events, presented the lowest vices of the leaders
showing their aggression, hypocrisy, vanity and snobbism. But the key to all the negative attitudes,
discrimination, and class contrasts occurring between fellow citizens was money.
Keywords: Victorian era, literature, snobbism, vanity, social and political issues, social classes.

1. Introduction

Disappointed by bourgeois reality, English realist novelists of the Victorian period
present their social criticism against bourgeois laws and institutions. They openly criticize,
disclose vices and damaging behavior of corruptive bourgeois government, and in a way
expose with irony and satire the most hypocritical features of that power. With tireless
commitment, critical realists in their works reflect real everyday social life, who opposed
the bourgeois power and aristocratic class due to unfair guidance, and because of the
oppression and hardships done to the working class society. The most prominent
representative writers of the nineteenth century literature, as Dickens, Thackeray, Gaskell,
Ch. Bronte, Eliot, etc., through characters created by real-life contemporary events,
presented the lowest vices of the leaders showing their aggression, hypocrisy, vanity and
snobbism, and fake "role" in order to be moral, which often was not part of the character
of the members of that group. But the key to all the negative attitudes, discrimination, and
class contrasts occurring between fellow citizens was money (Kadija,1988,195) .
2. Main text
One of the critical realist works unsparingly presenting negative properties opposing English
aristocracy and bourgeoisie is the novel of Victorian writer William Makepeace Thackeray, "Vanity
Fair". In this work, Thackeray uses satire to present the high class life and with deep irony presents
numerous negative immoral features, such as vanity and snobbism. The author creates high society
snobs who do not look under the stair they are walking, i.e. the working class people, and not to
endure to be accompanied by them, to sit on a table with them, or even to have marriages between
them (Kadija:1988“155-156). This phenomenon is shown by Thackeray with the scene when Sir Pitt
Crawley, senator and a member of Parliament, married for the second time the daughter of a
merchant, where citizens of the country were disappointed by their friend’s unworthy marriage
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(Thackeray, Vanity Fair). Even Pitt Crawley’s sister- in- law, miss Crawley, had refused to go and visit
sometimes and had said that she will never open the door to a merchant’s daughter (Thackeray,
Vanity Fair). With these examples, Thackeray reveals high society snobbism humbling other lower
classes.
Thackeray, throughout his work emphasizes useless Victorian aristocratic snobs, who bend down
in front of the power of money, where “money for them is the key that opens all the doors of
Vanity Fair" (Kadija, 1988:157). This is understood in the presentation of scenes with Miss Matilda
Crawley, a rich old aunt, that all family members accept her unfavorable behaviors due to their
desire to inherit her wealth, where the author himself shows this with irony: “what dignity give
money in the bank to one old lady!” On the question of money, in the novel, Thackeray presents
another scene, when Amelia complains about relations with her fiancé’s sisters, George Osborne,
who do not have close relations with her compared to Miss Swartz, a wealthy aristocrat. However,
G. Osborne replies saying that if she was wealthy as Miss Swartz was, they would love her, because
they are used to love people who have money.
To reveal low virtues and behavior that aristocratic and bourgeois society had, and to show
his negative attitudes towards those behaviors, Thackeray proves this at the start of the work,
which ironically says: “Vanity Fair is a very vain, wicked, foolish place, full of all sorts of humbugs
and falsenesses and pretensions.” (Thackeray, Vanity Fair). In his work, Thackeray uses satire and
shows his own clear beliefs and attitudes towards leading class to his readers. From the above
quotation of the novel, readers and critics realize that life of bourgeois and aristocrat people was
full of snobbism and vanity, a fake life where actually dominates mate deception and distrust in the
luxury rooms and overfilled family tables, as well as balls and other parties. These particular traits of
human features are present within the character of Lord Steyne, an immoral and arrogant
character, typical personality of aristocracy class who has secret relation with Rebecca. Although he
makes precious gifts to Rebecca, the day when their relation is understood Lord Steyne sends
Rebecca’s mate, Rawdon, as a governor on the Coventry island. Nevertheless, with arrogance, he
threatens Rebecca to disappear from the city. By this scene, it is clearly understood the marital
betrayal and deception to be ethical, habits which were part of many aristocrat personalities.
The great desire to increase wealth and titles was irreplaceable occurrence of Victorian
aristocratic bourgeois society. They harmed their close friends, friends, even family members, in
order to achieve their snob aspirations. This issue is clearly shown when Thackeray involves old
Osborne. Old snob Osborne, with virtues of cunning and deception, presented himself in front of
others, actually in front of miss Swartz, a rich heiress, saying: "I’m a plain, simple, humble British
merchant — an honest one, as my respected friends Hulker and Bullock” (Thackeray, Vanity Fair).
The purpose of old snob Osborne was the marriage of his son George to Miss Swartz because of
property. However, George does not agree with this proposal, the case when it pops the arrogance
and true character of the old Osborne. Since George was in love with the daughter of a merchant,
snob Osborne says: "there shall be no beggar-marriages in my family” and drives the boy out of the
house. In this way, Thackeray presents mercilessly vanity and snobbism of Victorian aristocratic
people who are concentrated only to achieve their goals, without turning their heads to see what
was the state of working class people, and no chance of friendship, which was so far from them.
Vanity and snobbery features are also present in the work of many other authors, where one
of them is the realistic novelist Charlotte Brontë and her very popular novel “Jane Eyre”. The author
in this work presents its criticism mainly against English provincial aristocracy. Through the
characters in the novel and creating dialogues and conversation, Brontë, presents the snobbish
attitudes of aristocratic people to the lower classes. In the novel Jane Eyre, at the same time,
submitted the idle life of aristocratic class where everyone thinks only for picnics, hunting,
horseback riding, or when it was cold for billiards games, gathering around chimneys being taken
with gossip, etc. But on the other hand, the author presents lives of poor servants and governors
also poor, which were seen by aristocratic ladies with snobbery eyes and behaviors. In different
860

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

situations, Brontë presents realistically abomination, vanity, ignorance, hypocrite, arrogance as well
as snobbery of aristocratic society.
Disclosure of snobbery is presented by Brontë, showing abomination to lower social classes,
for example, when Jane Eyre is present in the hall during a ceremony, aristocratic ladies, Mrs.
Ingram and her daughter loudly express contempt for the lower class telling other aristocratic
ladies “…is she gone? Oh, no! There she is still behind the window-curtain. You pay her, of course: I
should think it quite as expensive, - more so; for you have them both to keep in addition...You
should hear mama on the chapter of governesses: Mary and I have had, I should think, a dozen at
least in our day; half of them detestable and the rest ridiculous, and all incubi - were they not,
mama? “(Miss Ingram). Aristocratic women openly offended the contrast of other social classes,
using offensive words without thinking about their spiritual condition. This is evident when Mrs.
Ingram supports her daughter with even greater pride: "My dearest, don't mention governesses;
the word makes me nervous. I have suffered martyrdom from their incompetency and caprice. I
thank Heaven I have now done with them!” Thus, through Ingram, Brontë presents a typical snob
personality of the snob of real time, with characteristics of vanity, haughty and arrogance. It shows
dual behavior or personality, where with Mr. Rochester is polite as he belongs to the highest class,
and with all who belong to her class down, it behaves like arrogant snob. Vanity of Miss Ingram
appears when she mocks Mrs. Dent, as she has good knowledge on botany, where Mrs. Dent just
likes flowers "especially wild ones". However, the author shows this scene with irony, claiming that
Ms. Ingram did not use her wisdom with positivity, but with pride: “Miss Ingram had, and she ran
over its vocabulary with an air. I presently perceived she was (what is vernacularly termed) trailing
Mrs. Dent: that is, playing on her ignorance--her trail might be clever, but it was decidedly not
good-natured”
Moreover, for snobbery, realist writer Bronte, shows that snobbery is a trait that is inherited
from one generation to another. It is understood from Jane’s words who says that it was in her
cruelly nature to hurt her and that she has fed her children with snobbery since at bay (Brontë, Jane
Eyre). So, Jane was the victim of Ms. Reed who demonstrated her snobbery since Jane was child,
who was an orphan and a poor child. Eventhough Jane's late uncle had left his wife, Mrs. Reed, a
testament to take care of Jane, Mrs. Reed did the opposite, even planted deep snobbery to her
children who saw and treated Jane as poor cleaner with no rights to speak in the house and no
chance to have dinner or to discuss with them. Therefore, snobbery was cultivated to children in a
very early age and this phenomenon is observed when Jane’s cousin, John Reed, did not allow her
to touch their books:
"You have no business to take our books; you are a dependent, mama says:
you have no money; your father left you none; you ought to beg, and not
to live here with gentlemen's children like us, and eat the same meals we
do, and wear clothes at our mama's expense. Now, I'll teach you to rummage
my bookshelves: for they are mine; all the house belongs to me, or will do
in a few years.You do not work tit received our books; You are a
subordinate slave mother says, you do not have money, your father has not
left any bean, you need to become a beggar and undeclared children
live here with gentlemen's sin and eat the same foods that we eat, and the
wear clothes cost our mother. " (Brontë, Jane Eyre)
From these scenes, it is understood that Brontë clearly rejects such behaviors which are very
humiliating in a healthy society, which encourages snobbery and vain conceit since childhood.
Vanity and snobbery are also seen with other characters in the novel. There is shown vanity
with Miss Oliver, the daughter of a manufacturer, presenting her through behaviors and acting on
her desire, being entertained by officers until late at night. Miss Oliver, is described by Brontë as
conceited but not haughty. Even the character of Edward Rochester behaves with the behavior of a
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snob, the son of an old provincial family bringing snobbery in relation to Jane, but also in many
other scenes.
Furthermore, besides the main topic which was discrimination and social class differences,
another part of the scenes of the novel "Mary Barton" by the well-known author Elizabeth Gaskell,
are concentrated on boring and wasteful ruling class features. It presents the industrial city life of
Manchester, an extremely hard life for the working class who were extremely oppressed by factory
chiefs who exploit workers to the maximum, where there were cases of trouble, which were seen
as normal. Her concern about the current situation, Gaskell presents revealing snobbism habits of
aristocratic bourgeois class.
Harry Carson was a character that Gaskell used him to disclose the ignorant snob habits of
most people of the ruling class. Harry was the big manufacturer's son, John Carson, who did not let
a minute to think about discriminating workers in factories, and not even for suffering and hunger
that had those miserable people. This is clearly understood when the author presents the scene
during the strike of factory workers, and Harry Carson with great hatred took out his silver pen and
drew a cartoon of their poor, ragged, desperate faces of hunger. (Gaskell, May Barton). Snobbery of
Harry Carson is also understood through the relationship with Mary, the heroine of the novel, who
prefers to entertain Mary, without taking consideration that it violates morality, only because she
belongs to a lower social class. He admits class differences between them saying that his father
would never accept such relationship.
Snobbery is also noticed in the scene when Mary's father, John Burton, meets Harry Carson.
Harry did not stop to talk at all because he sees John vain words that opposes their relationship,
and ignores his position. To stop Harry not to leave and listen to him, John Barton puts his hand on
Harry's shoulders, which emphasizes Gaskell, removed his hand and with his glove acted like he
cleaned his light colored coat sleeve.
Gaskell presents vanity and snobbism of real social activities through aristocratic female
characters, which satisfied themselves with their vanity. This criticism is shown by characterizing
Carson sisters who spent their time in parties, balls, preparing dresses loosing time messing around,
always showing low behavior towards other women of lower classes. In fact, Gaskell portrays the
family of Carsons and uses them to show the behavior of a larger mass of people who were just as
Carsons, with undue snobbery and ignorance against any person under their degree.
Gaskell does not hesitate to present snobbery and vanity through her heroine, Mary Barton.
The author establishes Mary's character, the girl who belongs to lower class snobbery behavior that
was referred by those people or lower class girls who sympathized with flatulence lives of women
or aristocratic ladies. Vanity features and snobbery of Mary's behavior was driven by her beauty,
where Gaskell says that she had decided earlier to use her beauty to become a lady. However,
vanity and snobbery of the lower classes, Gaskell does not present so arrogantly, but covers this
characteristic from the desire that every women wants to experience life with flatulence and luxury,
and such characters as Mary become quickly self consciousness from their mistakes.
3. Conclusion

In general, realist authors of the nineteenth century, openly denounce their
positions against aristocratic and bourgeois upper classes, for whom, as it emphasizes
Kadija (1988: 185) money was the main reason of life. So, money was what it was
promoting social class differences and encourages negative behaviors such as impudence,
ignorance, immorality, vanity and snobbery. These features were part of the habits of the
characters of many well-known Victorian novelists using those characters to show the
harsh reality opposed to the aspirations for change in society.
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Abstrakti:
Sot, ekonomia e vendit ndodhet përballë sfidave të reja. Në kushtet kur dy burimet kryesore
të zhvillimit në vitet e fundit siç ishin remitancat dhe sektori i ndërtimit janë ezauruar, kur partnerët
tanë më të mëdhenj tregtarë si Italia dhe Greqia u përballën me krizën e borxheve sovrane, kur rritja
ekonomike e niveleve të 6% pësoi rënie drastike, ekonomia shqiptare do të duhet t'i rikthehet
potencialit të saj përmes zgjidhjeve të reja. Sektori fason është shembulli më përfaqësues në këtë
drejtim. Për herë të parë biznesi dhe qeveria ishin aktorë të barabartë në një proçes dinamik
konsultimesh, që u finalizua me sukses brenda një kohe të shkurtër, në një paketë të plotë masash
mbështetëse për këtë industri, paketë e cila reflekton plotësisht propozimet dhe sugjerimet e vetë
biznesit. Ky sektor ka qenë dhe është i rëndësishëm për ekonominë e vendit në terma të eksporteve
dhe punësimit.
Fjalët e rëndësishme: fasonet, vendet patnere, eksportet, industria tekstile
JEL Klasifikimi: F100, F230.

1. Hyrja

Sektori fason ka patur një rritje shumë domethënëse vitet e fundit, sidomos në vitin
2013 ku ka arritur pikën e tij më të lartë. Ky është një sektor mjaft i rëndësishëm për
ekonominë shqiptare, i cili zë peshën kryesore mbas grupit të lëndëve minerale, lëndëve
djegëse dhe energjisë. Vlen për tu theksuar se në këtë sektor janë të punësuar dhe po
punësohen një numër shumë i madh, i popullsisë, sidomos i gjinisë femërore. Gjithashtu
reformat e ndërmarra së fundmi, duke i dhënë përparësi kësaj industrie dhe bashkëpunimi
shumë, i ngushtë, i qeverisë me këtë sektor, i japin atij një avantazh shumë të madh.
Ndryshimet që po pësojnë kompanitë fason (tekstile dhe këpucë), duke kaluar nga një fason
i mirëfilltë, me material porositësi 100 % për eksport tek një paketë e plotë, ku shumica e
proceseve kryhen në Shqipëri po rritin vlerën e shtuar të produkteve “Made in Albania”,
duke tërhequr vëmendjen e kompanive të huaja, të cilat po investojnë këtu duke u
zhvendosur nga Kina dhe India në Shqiperi.
Të gjitha këto ndryshime janë të ndërlidhura shumë fort me integrimin e zinxhirit te
ofertes dhe me manaxhimin e tij në mënyrën korrekte dhe efikase. Në mjedisin aktual të
biznesit, të karakterizuar nga një konkurrencë e fuqishme dhe dinamizëm i lartë, fitimi dhe
ruajtja e përparësisë konkurruese kërkon bashkëpunim dhe bashkërendim të vazhdueshem
ndërmjet të gjitha hallkave të zinxhirit te ofertes. Në dukje gjithnjë po vihet koncepti i
integrimit te zinxhirit te ofertes dhe është duke u konsideruar shumë i rëndësishëm për
krijimin, sigurimin dhe ruajtjen e një përparësie konkurruese të sigurtë për mbarvajtjen e
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kompanisë (Cooper & Ellram, 1993). Menaxherët po bëhen sot gjithnjë e më tepër të
vetëdijshëm se maksimizimi i performancës së një kompanie individuale mund të çojë në një
performancë jo optimale për zinxhirin e ofertes si një i tërë për komaninë dhe kjo ka
shkaktuar rritje theksi dhe vëmendje më të lartë ndaj integrimit te zinxhirit te ofertes (Trent
& Monczka, 1998).
Industria fason mjaft premtuese për vendin tonë dhe po tërheq shumë kompani të
huaja, duke e rritur numrin dhe vlerën e produkteve “Made in Albania” dhe po ndihmon për
zbutjen e një problemi shumë serioz dhe aktual siç është papunësia dhe per kete arsye po i
jepet nje rendesi shume e madhe.
2. Eksportet sipas grupmallrave të sistemit të harmonizuar (HS)
Gjatë periudhës pesëvjeçare nga viti 2009 deri më 2014 vërehet një rritje e eksportit të produkteve
sipas sistemit të harmonizuar. Grupmallrat që dominojnë më tepër eksportin shqiptar për vitet 20092015 janë grupi “Minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” si dhe grupi “Tekstile e këpucë”.
Grupi“Minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike”ka patur një rritje galopante të
eksporteve në vitin 2013, krahasuarme vitin 2009. Rritja e eksporteve për këtë sektor në vitin 2013
ishte 382.33%, krahasuar me vitin 2009. Ndërsa krahasuar me vitin 2012 rritja ishte me 30.56 %.
Ndersa persa i perket vitit 2015 ka pasur nje renie krahasuar me 2013 prej 35%.
Edhe pse përqindja ndaj totalit ka ardhur duke u ulur, rritja e eksporteve për sektorin e
"tekstile dhe këpucë" në vitin 2013 ka qenë 161.94% krahasuar me vitin 2009. Ndërsa krahasuar me
vitin 2012, rritja për këtë sektor ka qenë 11.69%. Ndersa krahasuar me vitin 2013 ne 2015 rritja ka
qene mjaft e madhe prej 30%.
Kategoria“Ushqime, pije dhe duhan”, rritja e eksporteve për këtë sektor në vitin 2013 ishte
95% krahasuar me vitin 2009, ndërsa krahasuar me vitin 2012, rritja ishte 14.29%. Përqindja ndaj
totalit për produktet ushqime, pije dhe duhan nga viti në vit ka patur luhatje të vazhdueshme, por
peshën më të madhe e ka patur në vitin 2009 (7.19%). Krahasuar me 2013 viti 2015 ka pasur nje
rritje prej 43%.
Sektori“Produkte kimike dhe plastike”në vitet 2009-2010 ka patur rritje pothuajse konstante.
Nga viti 2011 deri në vitin 2013 rritja ka qenë e konsiderueshme. Krahasuar me vitin 2009, kjo rritje
është 62.46%, ndërsa krahasuar me vitin 2012 rritja ka qenë 42.49%. Pavarësisht vlerës së ulët të
vitit 2009, përqindja ndaj totalit është në nivelin më të lartë krahasuar me vitet e tjera (1.7%), ndërsa
përqindja më e ulët ndaj totalit ka qenë në vitin 2012 (0.95%). Ndersa persa i perket vitit 2015 ka
pasur nje rritje te konsiderueshme krahasuar me 2013 prej 37%.
Grupi “Lëkurë dhe artikuj prej lëkure” ka ardhur në rritje çdo vit. Krahasuar me vitin 2009,
rritja në vitin 2013 është 108.69%, ndërsa me vitin paraardhës rritja ka qenë 15.14%. Përqindja ndaj
totalit, rritjen pozitive apo ndryshe vlerën më të lartë e ka në vitin 2010 (1.59%), ndërsa më e ulëta
është ajo e 2 viteve të fundit, përkatësisht 2012 dhe 2013 me 1.30% secili vit. Persa i perket vitit
2015 ka pasur nje renie prej 10%.
Grupi “Prodhime druri dhe letre”, ka patur një rritje të lartë në vitin 2013, krahasuar me vitin
2009 përkatësisht me 132.55%, ndërsa krahasuar me vitin 2012 rritja ka qenë 49.44%. Vitet me
përqindjen më të lartë ndaj totalit, janë 2009 (3.29%) dhe 2013 (3.25%), ndërsa përqindja më e ulët
ndaj totalit është në vitin 2011 (2.31%). Ne vitin 2015 ka pasur nje rritje te vogel prej 4% krahasuar
me 2013.
Produktet “Materiale ndërtimi dhe metale”, kanë patur pothuajse një rritje të qëndrueshme
përgjatë dy viteve 2011 dhe 2012, ndërsa në vitin 2013 eksportet për këtë grup kanë patur rënie. Në
vitin 2013 krahasuar me vitin 2009, rritja ka qenë 178.75%, ndërsa krahasuar me vitin 2012, rritja ka
qenë e papërfillshme 0.1%. Përqindjen më të madhe ndaj totalit, e ka patur në vitin 2011 (20.98%),
ndërsa nivelin më të ulët në vitin 2009 (12.42%). Ndersa ne 2015 ka pesuar nje renie prej 3%
krahasuar me 2013.
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Grupi “Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi”, ka patur një rritje prej 48.87% në vitin 2013,
krahasuar me vitin 2009 rritja ka qenë 7.94%. Përsa i përket përqindjes ndaj totalit, vlera më e lartë
ka qenë në vitin 2009 (5.30%), ndërsa më e ulët në vitin 2013 (3.35%). Ne vitin 2015 ka pasur nje
rritje prej 31%.
Grafiku 1. Eksportet (FOB) për produktet sipas HS për 2015
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Burimi: INSTAT
Grupi “Të tjera”, ka patur një rritje prej 58.90% në vitin 2013, ndërsa krahasuar me vitin
2012 rritja ka qenë 11.96%. Përqindja më e lartë ndaj totalit e këtij grupi është në vitin 2009 (2.67%).
Ky grup ka shenuar nje rritje prej 41% ne vitin 2015.
Gjithsesi viti 2014 konsiderohet një vit me i suksesshëm për eksportet, ndersa viti 2015 ka shenuar
renie ne krahasim me 2013 dhe 2014.

3. Industria tekstile & veshjeve dhe lëkurë–këpucëve
Industria e tekstilit & veshjeve si dhe ajo e lëkurë-këpucëve deri në vitin 1990 ishin dy
industritë kryesore të ekonomisë shqiptare, dhe ishin të natyrës së ekonomisë socialiste të
centralizuar. Prodhimi përfshinte një shumëllojshmëri të produkteve të zinxhirit të vlerës së shtuar
duke filluar nga lënda e parë (fibrat) deri në produktet e gatshme (pëlhura, veshje, qilima, tapiceri).
Pas viteve ‘90 pas privatizimit të ndërmarrjeve, ky sektor u fokusua në prodhimin me material
porositës. Kjo industri dhe sot pozicionohet si një nga sektorët më të fuqishëm dhe potencialë që
prej 1990.
Tranzicioni ekonomik i viteve 90 për Shqipërinë ka qenë një periudhë e vështirë e
ristrukturimit të sektorëve dhe industrive tradicionale prodhuese, për arsye të vështirësive të
përshtatjes komerciale të tregut shqiptar ndaj tregjeve rajonale, europiane e më gjere. Për arsye të
ndryshme, Shqipëria, gjatë kësaj periudhe, nuk u orientua drejt një politike të re industriale. Vitet e
fundit ka marrë një rëndësi të veçantë politika e specializimit të industrive që kanë shanse
konkurruese. Industria tekstile & veshjeve dhe e këpucëve është konsideruar edhe nga analistët
ndërkombëtarë, si mundësi reale për të zhvilluar, kapacitete prodhuese me orientim drejt tregjeve
ndërkombëtare. Por që ky sektor i industrise perpunuese të materializojnë kthimin e kësaj industrie
nga forma e prodhimit të tipit fasone në një industri me cikël të plotë prodhimi, duhet të ndërmerren
disa masa të nevojshme dhe politika specifike ekonomike. Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe
Industrisë së Shqipërisë pohojnë se në treg operojnë 300 deri në 400 sipërmarrje të vogla, të mesme
dhe të mëdha në të dy sektorët, atë të këpucëve dhe veshjeve, shumica prej të cilave janë të
përqëndruara në produktet e veshjeve dhe tekstileve. Shqipëria ka një sektor të veshjeve tekstile në
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më shumë se 50 kompani të huaja. Secila prej këtyre kompanive kanë më shumë se 60 të punësuar.
Këta investitorë janë të vendosur kryesisht në Itali, Greqi, dhe Gjermani. Qytetet më të përfshira në
industrinë fasone janë: Durrësi, Shkodra, Vlora, Gjirokastra, Elbasani, Berati dhe Korça.
Për të përforcuar dhe rritur më tej shkëmbimet tregtare për industrinë e regjimit të
përpunimit aktiv (fason), disa nga nismat e ndërmarra nga Qeveria në përgjigje të kërkesave të kësaj
industrie janë:
• Miratimi i VKM-së për qiratë 1€/kontrata për bizneset fason, nismë e cila llogarit një impakt
financiar rreth 24 milionë lekë në vit që i mbeten biznesit.
• Zgjidhja e problemit të mbetjeve teknologjike përmes miratimit të Udhëzimit të ri në janar 2014,
i cili mundëson uljen e kostos administrative dhe reduktimin e kohës për bizneset.
• Shkurtim kohe në rimbursimin e TVSH-së. Rimbursimi i TVSH-së bëhet menjëherë në rastin e
tatimpaguesve me risk zero, kategori në të cilën janë klasifikuar bizneset fason, dhe brenda 30
ditëve në rastin e tatimpaguesve eksportues.
• Thjeshtimi i procedurave në Zyrat e Punës dhe stimulimi për sigurimet shoqërore. Kjo zgjidhje
vjen nga ana e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, përmes miratimit të ndryshimeve në
katër VKM dhe krijimit të portalit online për aplikim nga subjektet.
Nga te dhenat e publikuara ne Anketën e fundit strukturore të ndërmarrjeve ekonomike në
vend për vitin 2014 (Instituti Statistikave në shkurt të vitit 2016), ndërmarrjet që operojnë në
industrine e perpunimit si pjese e sektorit Prodhim i te mirava perbejne rreth 8% te totalit te
nderrmarrjeve qe operojne gjithsej ne vendin tone (prodhues te mirash dhe sherbimesh), dhe 60%
te nderrmarrjeve qe operojne ne Prodhuesit e te mirave. Ndersa Industri tekstile dhe lekure
kepuceve perben 13% te Prodhuesve te te mirave.
Numri i shumtë i ndërmarrjeve që operojnë në këtë industri karakterizohet dhe nga numri
më i lartë i të punësuarve në vend. Në vitin 2014, numri i të punësuarve gjithsej është rritur me
26.359 të punësuar ose 7,7% krahasuar me 2013. Prodhuesit e shërbimeve kanë kontribuar me
5,4%, ndërkaq prodhuesit e të mirave kanë kontribuar me 2,3%. Keshtu Industria e perpunimit
punëson 20% të të punësuarve gjithsej ne rang vendi dhe 53% te te punesuarve ne sektorin e
Prodhimit te te mirave, duke u renditur si sektori i dytë për nivelin e të punësuarve. Ndersa Tekstilet
dhe lekure kepucet perbejne rreth 49% te punesimit ne Industrine e perpunmit.
Shitjet neto në 2014 arritën vlerën 1.739 miliardë lekë, duke shënuar një rritje prej 6,3
përqind ndaj vitit 2013. Ndërmarrjet e prodhimit të të mirave ku përfshihen sektorët e industrisë
nxjerrëse, përpunuese, energjisë elektrike, gazit, ujit dhe menaxhimit të mbetjeve si edhe ndërtimi,
kanë kontribuar me rreth 34% përqind në realizimin e shitjeve neto. Sektori me ndikimin më të
madh në prodhuesit e të mirave, pothuajse në të gjithë treguesit, e ka sektori i industrisë
përpunuese për numrin e ndërmarrjeve aktive (8%), numrin e të punësuarve (20%) dhe shitjeve neto
(11,2%).
Përsa i përket investimeve dallohet një rritje e tyre prej 11,3 përqind në vitin 2014, ku
investimet nga ndërmarrjet kapën vlerën 181 miliardë lekë, në krahasim me 163 miliardë lekë që u
investuan në 2013. Ndryshe nga treguesit e tjerë, prodhuesit e të mirave dhanë kontributin më të
madh në rritje duke përbërë 71% të investimeve gjithsej për 2014 nga 57% që përbënin në 2013.
Industria perpunuese krijon 35% te te ardhurave dhe 8% te investimeve ne sektorin e
Prodhimit te te mirave. Ndersa tekstilet dhe lekure kepucet krijojne perkatesisht 19% dhe 22% te te
ardhurave dhe investimeve ne Industrine perpunuese.
Tabela 1, Të dhënat bazë per industrinë përpunuese, tekstile e veshje dhe lëkurë e këpucë, 2014

Viti 2014

Numri i ndërmarrjeve

Prodhuesit
Industria
Tekstile e Lekure
E
te
Perpunuese veshje
këpucë
mirave
11,660
7,015
691
210

867
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(TV+LK)
901

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Të punësuar gjithsej nr. mes. Vjet. 138,008

73,386

18,986

16,662

35,648

Të ardhurat gjithsej
584,219
201,635
17,767
19,593
37,360
Investimet gjithsej
126,432
9,842
1188
1009
2,197
Burimi: INSTAT, Rezultate të anketës strukturore të ndërmarrjeve ekonomike
Prodhimi është aktivitet i ushtruar nën kontrollin dhe përgjegjësinë e një ndërmarrjeje që
kombinon burimet në fuqi punëtore, kapital dhe produkte e shërbime për të prodhuar produkte ose
kryer shërbime. Për të studiuar efektin e fuqisë punëtore tek ky tregues, llogaritet vlera e prodhimit
për të punësuar. Ky tregues për 2014 është 2.793 mijë lekë për të punësuar nga 2.851 mijë lekë për
të punësuar rezultuar në 2013. Vlera e prodhimit për të punësuar është më i lartë tek prodhuesit e
të mirave (4.100 mijë lekë për të punësuar) në krahasim me prodhuesit e shërbimeve (2.019 mijë
lekë për të punësuar).
Vlera e shtuar është treguesi makroekonomik më i rëndësishëm i cili llogaritet si diferencë e
prodhimit të realizuar nga ndërmarrja me konsumin ndërmjetës. Nga analiza sektoriale e këtij
treguesi vihet re se kontributin më të madh e ka dhënë sektori i tregtisë me 18,6% të vlerës së shtuar
gjithsej. Për sa i përket prodhuesve të të mirave, kontributin më të madh e ka dhënë industria
përpunuese me 15,2%.
Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, shprehin se shitjet neto për të punësuar,
për vitin 2014 kanë pësuar rënie me 1,3%, si rezultat i rritjes së numrit të të punësuarve (7,7%) me
një ritëm më të lartë sesa shitjet neto (6,3%). Situata paraqitet e njëjtë për prodhuesit e të mirave
dhe shërbimeve. Rritja e punësimit me përkatësisht 6,1 përqind dhe 8,6 përqind përkundrejt rritjes
së shitjeve neto me 2,7 përqind dhe 8,1 përqind rezultoi në rënie të shitjeve neto për të punësuar
për prodhuesit e të mirave dhe shërbimeve përkatësisht me 0,4 përqind dhe 3,2 përqind.
Tabela 2. Treguesit makroekonomik, për Prodhuesit e te mirava, Industrine Perpunuese dhe
tekstilet e veshjet & lëkurë e këpucët 2014

Viti 2014
Treguesit

Prodhuesit e Industria
te mirave
perpunuese

Tekstile
e veshje

Lëkurë e
Totali
këpucë

Prodhimi
565,779
190,846
17,494
19396
36,890
Vlera e shtuar
217,059
65,540
11,290
10,176
21,466
Paga
mesatare
vjetore
për
të
458
336
277
282
279.5
punësuarit
me
pagesë
Prodhimi për të
4,100
2,601
921
1164
1042.5
punësuar
Burimi: INSTAT, Rezultate të anketës strukturore të ndërmarrjeve ekonomike
Grafik 2,Prodhimi dhe vlera e shtuar për prodhuesit e te mirave industrine perpunuese, tekstike &
veshje, lëkurë këpucë viti 2014
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Burimi: INSTAT, Rezultate të anketës strukturore të ndërmarrjeve ekonomike

4. Import, eksport dhe bilanci tregtar ndër vite.
Viti 2013 mund të mbahet si një vit me luhatje të dukshme në performancën e sektorit të
regjimit të përpunimit aktiv fasone. Në tre mujorin e parë të vitit pati një shenjë ngritjeje të këtij
sektori. Një numër ndërmarrjesh që kishin ndërprerë kontratat me kontraktorët e huaj po jepnin
shenja riaktivizimi, dhe pikerisht shenja pozitive vinin nga kompani italiane, të cilat kishin qenë më
parë në Shqipëri dhe ishin larguar për shkak të krizës, ose kishin veprimtari ekonomike në vendet e
“Pranverës arabe”. Keto kompani për shkaqe të njohura kishin filluar të transferonin projektet e tyre
të biznesit. Gjithnje e me shume verehej një rigjallërim të kërkesës per riaktivizimin dhe per
investime te reja sidomos ne industrine perpunuese tekstile & veshje nga kompanite e huaja ne
vendin tone. Rritja e porosive ndaj kompanive shqiptare bëri që treguesit e rieksportit të ndryshonin
në rritje, pavarësisht se ky ndryshim përfshin një numër relativisht të vogël kompanish.
Gjatë vitit 2013, sektori i veshjeve ka pesuar rënie, ndërsa sipas të dhënave paraprake të
Dhomës Kombëtare të Prodhuesve të Veshjeve, ecuri më të mirë ka pasur sektori i veshjeve të
poshtme si (këpucët), i cili ka tregues më të mirë.
Gjate viteve eksportet kane pesuar pergjithesisht rritje duke shenuar vleren maksimale ne
vitit 2014 nje rritje prej 230.4% krahasuar vitin 2006. Eksportet kane pesuar rritje dinamike duke
arritur maksimalen që prej vitit 1993. Në fund të vitit 2013, raporti eksporteve kundrejt importeve
shënoi vlerën më të madhe, 47%, duke konfirmuar një rikuperim të industrisë vendase dhe
eksporteve të saj drejt tregjeve të huaja rritje e cila vazhdoi edhe ne vitin 2014 me po te njejtin
raport. Ndersa ne vitin 2015 eksportet shenojne nje renie te dukshme prej 44% krahasuar me vitin
2014.
Sektori i tekstileve e këpucëve ka shënuar rritje në 2013 krahasuar me vitet paraardhese.
Eksportet e këtij grupmalli arritën në rreth 69 miliardë lekë në fund të 2013-s, një rritje vjetore prej
11.4% duke u rikuperuar nga periudha e vështirë e krizës, që çoi në rënien e porosive nga tregjet
europiane. Pesha e këtij grupi në totalin eksporteve ishte 28% në fund të vitit 2013. Kjo rritje ka
vazhduar e dukshme edhe ne vitet 2014 dhe 2015. Ne vitin 2015 rritja ka qene 30% krahasuar me
vitin 2013.
Tabela 3, Importe, eksporte, lëkurë dhe artikuj prej lëkure & tekstile dhe këpucë nga viti 2006-2015
(Mln/lek)
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Burimi: INSTAT
Grafiku 3, Eksporti lëkurë dhe artikuj prej lëkure, tekstile dhe këpuc ne 10 vite
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Burimi: INSTAT,Tregtia e Jashtme
Vendet kryesore partnere per sa i perket eksportit te tekstileve dhe lekure kepuceve jane
Gjermania, Italia, Greqia dhe Spanja. Eksporti ne keto vende ka ardhur duke u rritur nga viti ne vit
dhe kjo perben nje shenje te mire por vendin e pare e mban Italia persa i perket eksporteve duke
perbere rreth 88% te totalit. Ndersa persa i perket importit vendet kryesore partnere jane Italia, Kina
Turqia, Gjermania dhe Greqia. Edhe Importi ka pasur rritje nga viti ne vit dhe perseri partneri kryesor
i Shqiperise edhe persa i peket importeve te tekstileve dhe lekure kepuceve eshte Italia e ndjekur
nga Turqia dhe Kina. 63% e importeve vijne nga vendi fqinj Italia.
Tabela 4, Eksporti tekstile dhe këpucë me partnerët kryesorë, 2011-2015 (Mln/lek.)
Vendet partnere
2011
2012
2013
2014
2015
Gjermania
3,700
2,822
3,376
3,908
4,850
Spanja
789
1,269
1,137
1,148
1,674
Greqia
3,174
2,303
2,552
3,298
3,851
Italia
56,077
55,480
61,900 74,128 75,321
Totali
63,740
61,874
68,965 82,482 85,696
Burimi: INSTAT, Tregtia e Jashtme
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Grafik 4, Eksporti tekstile dhe këpucë me partnerët kryesorë 20011-2015
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Tregtia e Jashtme
Tabela 5, Importi tekstile dhe këpucë me partnerët kryesorë, 2011-2015 (Mln/lek.)
Vendet partnere
2011
2012
2013
2014
2015
Kina
7,335
6,828
7,543
8,419
9,836
Gjermania
1,594
1,642
1,691
2,164
2,365
Greqia
3,198
2,280
2,371
2,413
3,117
Italia
39,336
36,983
41,114
46,453
47,865
Turqia
5,079
6,129
7,935
10,435
12,762
Totali
56,542
53,862
60,654
69,884
75,945
Burimi: INSTAT, Tregtia e Jashtme
Grafik 5, Importi tekstile dhe këpucë me partnerët kryesorë 2011-2015.
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5. Përfundimet
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• Industria e konfeksioneve dhe e këpucëve konsiderohet nga analistët ndërkombëtarë, si mundësi
reale për të zhvilluar, kapacitete prodhuese me orientim drejt tregjeve ndërkombëtare.
• Investimet e huaja në sektorin e tekstilit, veshjeve e këpucëve avantazhohen përveçse nga pozita
gjeografike e Shqipërisë, qasja që ky vend ka me pjesën tjetër të Ballkanit, stafi i kualifikuar si
dhe cilësia e produkteve finale.
• Për të përforcuar dhe rritur më tej shkëmbimet tregtare për industrinë e regjimit të përpunimit
aktiv (fason), në muajin prill 2014, u prezantua para medias paketa për biznesin fason.
• Gjate viteve eksportet kane pesuar pergjithesisht rritje duke shenuar vleren maksimale ne vitit
2014 nje rritje prej 230.4% krahasuar vitin 2006. Eksportet kane pesuar rritje dinamike duke
arritur maksimalen që prej vitit 1993 ne vitin 2013. Ndersa ne vitin 2015 eksportet shenojne nje
renie te dukshme prej 44% krahasuar me vitin 2014.
• Sektori i tekstileve e këpucëve ka shënuar rritje në 2013 krahasuar me vitet paraardhese.
Eksportet e këtij grupmalli arritën në rreth 69 miliardë lekë në fund të 2013-s, një rritje vjetore
prej 11.4% duke u rikuperuar nga periudha e vështirë e krizës, që çoi në rënien e porosive nga
tregjet europiane. Pesha e këtij grupi në totalin eksporteve ishte 28% në fund të vitit 2013. Kjo
rritje ka vazhduar e dukshme edhe ne vitet 2014 dhe 2015. Ne vitin 2015 rritja ka qene 30%
krahasuar me vitin 2013.
• Vendi me i rendesishme partner per sektorin e tekstileve dhe lekure kepuceve eshte vendi fqinj
Italia.
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Implementation of the Convention in Albania conditions for persons with disabilities and
their inclusion in society
Eriklida Shpori, University Of Shkoder, Albania
Kilda Gusha (ÇELA), University Of Shkoder,Faculty of science education
Abstract
Persons with disabilities were invisible in the international system of human rights.
Theoretically, equal right. The virtual, existing international treaties do not apply to persons with
disabilities. Agencies monitoring human rights almost did not cover the rights of persons with
disabilities. The Convention makes no definition. Disability is an evolving concept, disability results
from the interaction between persons with disabilities and barriers of attitude / mentality and
environment that hinder their full and effective in society on an equal basis with others.
The objectives of this study are mainly theoretical materials and basic knowledge on:
• Familiarity with state obligations in the Convention
• Making basic skills for advocacy
• Consolidation of management skills training for human rights
Other documents of the UN as the 1993 Standards had no legal force. The process began by
Mexico in December 2001. 8 sessions of an ad hoc committee of the General Assembly at the
headquarters of the United Nations in New York from 2002-2006 guiding principles - full involvement
of all stakeholders process).
Keywords: Inclusion, Disability, Ratification, Ad Hoc.
Law "On inclusion and accessibility of persons with disabilities " is the key legal text,that will
guide changes in all Albanian legislation in order transposing Convention on the Rights of Persons
with Disabilities ( CRPD ),ratified by Law no.108 / 2012 , " On the ratification of the UN convention
on the rights of persons with disabilities " in the legislation of the Republic of Albania.
The draft was consulted and discussed with civil society organizations , including associations
of people with disabilities and organizations that operate in the field of disability.
Consultations were held in three important moments of legal drafting.
Currently , a person with disabilities is described in the law "On social assistance and services "
as: “an individual who has lost a skill due to a physical impairment , sensory , intellectual , psychomental , whether born either caused throughout the life cycle , as a result of an accident and illness,
permanent or temporary , which not related to employment”.
This definition does not coincide with that of the CRPD and, therefore , should be changed :
I. To ensure the Convention, in particular to reflect the factors and social barriers , they stay and
environmental , which exclude persons with disabilities
II . To be consistent with the injuries biopsikosocial model , for which the World Health Organization
bases its estimates respectively for injuries and disabilities.
Such a law that would provide a basic and unique definition of a person with disabilities , to be used
throughout the Albanian legislation that tackles issues of disability
State obligations in the Convention ( Article 4 )
1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and
fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind due to
disability .
• Legislative measures for new legislation and to abolish legislation that contradicts .
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• The inclusion of disability in all policies and programs .
• Measures to eliminate discrimination by private persons and organizations .
• Promote research on universal design and new technologies .
• Access information
• Training of professionals and staff
2. Use the maximum mass of national and international resources for the progressive realization of
economic , social and cultural.
3. Consultation with the representative organizations of persons with disabilities
4. Safeguarding existing provisions more favorable for the persons with disabilities that are
expressed in the Convention
State obligations in the Convention ( Article 33 )
1. Designate a responsible person in the government and the establishment of a coordination
mechanism .
2. Appointment of an independent Mechanism took place to promote, protect and monitor
implementation of the Convention .
3. Civil society should participate in the monitoring process .
Preparation of reports for the Committee for Human Rights for Persons with Disabilities .
Advocacy
Advocacy is organized action to bring about change , which requires cooperation with a
common vision . Also requires empowerment and inclusion of people with disabilities , rights
awareness and training to acquire rights .
Advocacy techniques
• Obedience to arguments
• Appeal to the competent authorities
• The process of official complains ( ombudsman , etc . )
• Disgrace to the media responsible organizations
• Political Pressure

Conclusions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lack of full statistics
Education , vocational training and employment
Health and habilitation and rehabilitation services
Media presentation
Inclusion in the social, artistic , sports
Participation in political life
Equality before the law , equality in family
Violence and abuse
Women with disabilities in Albanian areas less developed ( rural areas )
Roma and Egyptian Women with disabilities

Recommendations:
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•
•

Provide minimum standards for buildings
Ensure that buildings and other public facilities contain language signs in Braille and
in easy to read and understandable

•
•
•
•

Provide for sign language interpretation
Providing simplified text
Ensure to make new technology ( including the Internet ) accessible
Ensure to promote and distribute accessibility technology with low cost.
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Luftëtarët e huaj në konfliktin në Siri dhe Irak, ri-integrimi i tyre dhe siguria
Msc, Drejtues i Parë: Tonin VOCAJ
Akademia e Sigurisë, Tiranë-Shqipëri,tonin.vocaj@asp.gov.al
Msc, Drejtues i Parë: Ilia NASI
Akademia e Sigurisë, Tiranë-Shqipëri, ilia.nasi@asp.gov.al

Abstrakti
Pjesëmarrja e luftëtarëve të huaj në konfliktin në Siri dhe Irak si dhe rreshtimi i këtyre
luftëtareve në krah të Organizatave terroriste si Al Nusra dhe ISIS jo vetëm që ka përshkallëzuar
konfliktin por ka përkeqësuar në mënyrë të ndjeshme Sigurinë ndërkombëtare. Krimet e shëmtuara të
kryera prej tyre në territoret e Sirisë dhe Irakut kanë tronditur mbarë opinioni botërore. Sulmet
terroriste në Paris, Ankara dhe së fundmi në Bruksel kanë ngritur një sërë pikëpyetjesh në lidhje me
sigurinë në mbarë botën. Çdo ditë e më shumë po bëhet evidente forcimi i mëtejshëm i strukturave të
sigurisë dhe i shërbimeve inteligjente për parandalimin e këtyre sulmeve dhe vënien para drejtësisë
së autorëve të tyre. Shumë vende evropiane po analizojnë mangësitë e punës parandaluese kundër
ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm dhe po hartojnë strategji dhe plane veprimi për një
trajtim me afatgjatë të këtij fenomeni. Në këtë kuadër edhe Shqipëria është në fazën e
implementimit të Strategjisë Kombëtare për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe për këtë po
zbaton masat e parashikuara në planin e saj të veprimit.
Rikthimi i luftëtarëve të huaj në Shqipëri, proces i cili ka filluar, dhe ulja e ndjeshme e fluksit
të rekrutimeve të luftëtarëve të rinj ka bërë evidente domosdoshmërinë e marrjes së masave të
gjithanshme për ri integrimin e tyre dhe për de-radikalizmin e individëve të evidentuar. Krahas
masave shtrënguese që po marrin organet e zbatimit të ligjit, janë bërë evidente edhe organizimi i
një pune të gjerë parandaluese kundër ekstremizmit të dhunshëm. Është e qartë se kjo fazë ri
integruese për luftëtarët e huaj është një sfidë për sigurinë në të gjitha vendet e prekura nga ky
fenomen dhe këtë sfidë në mënyrë të pashmangshme do e përballojë edhe Shqipëria. Aktet e fundit
terroriste në Paris, Ankara dhe Bruksel duhet të na ndërgjegjësojnë të gjithëve se kjo luftë do jetë
afatgjatë dhe kërkon angazhimin e të gjithë aktorëve të shoqërisë.
Fjalë kyçe: Luftëtarë të huaj, ISIS, Al Nusra, radikalizëm, ekstremizëm i dhunshëm, harmonia fetare, ide
tekfiriste, ri integrim, agjenci të zbatimit të ligjit.

1. Hyrje
Shqipëria është vend anëtar i NATO-s dhe kandidat për në Bashkimin Evropian. Vendi po ecën në
rrugën drejt anëtarësimit në BE duke trajtuar sfidat e zhvillimit dhe forcimit të shtetit ligjor, si dhe
duke kontribuar në rritjen e bashkëpunimit rajonal në përputhje me vlerat evropiane. Harmonia
fetare ka qenë dhe mbetet një ndër vlerat e rëndësishme të shoqërisë, ku pjesëtarët e komunitetit
mysliman, katolik, ortodoks dhe komuniteteve të tjera fetare kanë bashkëjetuar në paqe në të gjithë
historinë e kombit shqiptarë.
Kohët e fundit, veçanërisht me lindjen dhe zhvillimin e konfliktit në Siri dhe Irak, edhe në debatin
publik në Shqipëri u futën koncepte të tilla si radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm, si dhe
janë evidentuar raste të pjesëmarrjes së shtetasve shqiptar në këtë konflikt. Reagimi i Shqipërisë
ndaj këtij fenomeni ka synuar në zvogëlimin e numrit të shtetasve shqiptarë të përfshirë në këtë
konflikt. Këto masa kanë konsistuar në përgatitjen dhe bërjen efektive të ndryshimeve në Kodin
Penal (2014) për të mundësuar ndjekjen penale të individëve që marrin pjesë në konflikte të
armatosura jashtë vendit; në intensifikimin e veprimtarisë të shërbimeve të inteligjencës dhe
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policisë për parandalimin dhe goditjen e kësaj veprimtarie kriminale; në forcimin e bashkëpunimit
me agjencitë e zbatimit të ligjit në rajon; me ndjekjen penale të një numri individësh që rekrutonin
qytetarët shqiptarë për të marrë pjesë në konfliktin sirian; në përmirësimin e punës parandaluese në
drejtim të ndërgjegjësimit të qytetarëve shqiptarë për t’ju shmangur këtij konflikti; etj. Puna e
agjencive të zbatimit të ligjit çdo ditë e më shumë po fokusohet drejt parandalimit të këtij fenomeni
brenda kufijve kombëtare, pa neglizhuar masat me strategjike dhe bashkëpunimin ndërkombëtare
kundër terrorizmit. Fenomeni i përfshirjes së luftëtarëve të huaj në konfliktin në Siri dhe Irak, ka
lindur që në fillimet e konfliktit dhe në këtë punim do të paraqesim disa nga shkaqet dhe arsyet e
pjesëmarrjes së shtetasve shqiptare në këtë konflikt. Po kështu do të paraqesim edhe disa mendime
për parandalimin e fenomenit dhe për përmirësimin e punës së strukturave të zbatimit të ligjit në
këtë drejtim.

2. Tradita islame dhe harmonia fetare
Islami në Shqipëri i ka fillimet e veta në shekullin e XIII, por zhvillimin dhe përhapjen me të gjerë e ka
pas pushtimit otoman të vendit. Konvertimet më të mëdha kanë ndodhur në shekullin e XV-XVI dhe
në këtë konvertim kanë ndikuar një sërë faktorësh social – politik të cilët nuk janë objekt i kësaj
kumtese. Që në fillim duhet të evidentohet fakti se edhe pse Shqipëria i përket traditës hanefi të
Islamit, një pjesë e konsiderueshme e klerikëve të KMSH-së në xhami vijnë nga shkolla të tjera të
mendimit islam. Ndryshe nga pjesa më e madhe e këtyre klerikëve, disa prej tyre nuk janë përshtatur
me traditën hanefi të Islamit, duke propaganduar kështu një traditë më konservatore.
Vlera e harmonisë dhe bashkëjetesës fetare prej shumë kohësh është marrë si e mirëqenë
në Shqipëri. Kjo harmoni dhe bashkëjetesë ka zhvillimin e vetë historik i cili karakterizohet nga një
unitet dhe bashkëveprim i bashkësive fetare dhe i drejtuesve të tyre në çështjet më të rëndësishme
që kanë preokupuar kombin shqiptar. Në mënyrë të veçante kjo harmoni është shfaqur dhe
kristalizuar në periudhën e rilindjes kombëtare dhe në përpjekjet e jashtëzakonshme që bënë
shqiptarët pa dallim feje për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Po të analizojmë pjesëmarrësit e
kuvendit kombëtar do të shohim që të gjitha komunitetet fetare në vend kanë përfaqësues të
shquar të tyre dhe se veprimtaria e tyre ka qenë në unitet dhe harmoni të plotë në interes të kombit
për themelimin e shtetit shqiptarë të pavarur.
Pothuajse asnjëherë nuk është bërë një debat publik gjithëpërfshirës dhe i informuar për
marrëdhëniet mes shtetit, bashkësive fetare dhe shoqërisë në tërësi si dhe për kërcënimet ndaj
bashkëjetesës fetare në vend. Nga ana tjetër, mbi-mediatizimi i rasteve të përfshirjes së qytetarëve
shqiptar në konfliktin Sirian rrezikon të dëmtojë këtë vlerë nëse nuk shoqërohet me “veprime të
informuara” nga të gjithë aktorët. Harmonia fetare do të goditet rëndë nëse radikalizmi fetar apo
ekstremizmi i dhunshëm i “fshihen” debatit dhe vëmendjes së aktorëve kryesor, apo edhe më keq,
nëse identifikohen si "simptoma kalimtare" dhe trajtohen vetëm në aspektin e sigurisë.

3. Havarixhet dhe idetë tekfiriste
Rrënjët e ideve të dhunshme ekstremiste që promovon ISIS-i, që një grup jo i vogël njerëzish nga
shumë vende të botës përfshirë edhe Shqipërinë të gjenden në Egjiptin modern dhe në burgjet e tij.
Kjo fillon me një politikë të organizuar islame në Egjipt, dhe me themelimin e Vëllazërisë Myslimane
në 1928. Duke parë rënien e kalifatit islam (perandoria Osmane) dhe një fare tërheqje të vlerave të
fesë islame në tokat arabe, ideologët fetare të kohës filluan të predikojnë një version më
konservator të islamit.
Si rezultat, pas dy dekadave që nga themelimi i saj, historia e Vëllazërisë Myslimane ishte e
lidhur me dhunën politike deri në një masë të kufizuar, edhe pse, siç pohon Katerina Dalacoura,
dhuna politike “nuk ishte unike në trendin islamik, por pjesë e një fenomeni më të gjerë në politikën
egjiptiane”. Kjo ishte periudha kur ideologu kryesor politik i Vëllazërisë Myslimane, Sayyid Qutb (Said
Kutbi), përfundoi arsimimin e tij në socializëm dhe letërsi në një sistem laik gjatë viteve 1920 dhe
1930. Kutbi ishte një hafiz (dinte Kuranin përmendësh) nga mosha dhjetë vjeçare. Ai më vonë kaloi
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disa kohë për studimet e tij në Shtetet e Bashkuara gjatë viteve 1940, ku mori diplomen e mastërit.
Pas kthimit të tij në Egjipt, ai u kthye me ide me radikale, duke dashur të krijojë një mënyrë të re të
jetesës në bazë të Kuranit dhe mësimeve islame, që ishte koncepti fillestar i Vëllazërisë Myslimane
që nga themelimi i saj.
Ideologu më i rëndësishëm politik i Vëllazërisë Myslimane Said Kutbi, ka pasur një ndikim të
madh në lindjen e ideve dhe praktikave më radikale dhe më të dhunshme islame në Egjipt dhe në të
gjithë Lindjen e Mesme. Në këtë fazë u vërejt një rritje shumë e madhe e xhamive private të
pavarura që nuk ishin të kontrolluara nga autoritetet. Këto xhami siguronin pika të sigurta takimi për
militantët dhe për personat e rekrutuar.
Ri interpretimi radikal i Kutbit për disa koncepte kyçe të tilla si Xhahilieti dhe Xhihadi, kanë
frymëzuar disa nga grupet e dhunshme që lindën gjatë kësaj periudhe, si Xhihadin Egjiptian Islamik,
të udhëhequr nga Ajman al-Zavahiri, i cili më vonë bashkoi organizatën e tij me Al-Kaida-n e Osama
Bin Ladenit. Një tjetër organizatë që kishte të njëjtën mbështetje ideologjike, Tekfir Ual Hixhra e
udhëhequr nga Mustafa Shukri, u bë hambari radikal ideologjik nga e cila u shfaqen më vonë shumë
grupe ekstremiste përfshirë edhe Al Kaidan.
Tekfiret e kanë bazën ideologjike nga Havarixhët, që ishte një grup që ka devijuar në periudhën e
hershme të historisë në shekullin e 7-të. Havarixh në shqip do të thotë “dalësit” apo “separatistet”.
Ata kanë dalë kundër rrymës së kohës pasi kanë kërkuar hakmarrje të armatosur kundër një grupimi
që nuk i nënshtrohej rregullave islame të kohës. Edhe pse gjatë historisë së zhvillimit të islamit
Havarixhët nuk u rritën në numër, devijimet e tyre teologjike dhe ideologjike nga Islami (sidomos
interpretimet e dhunshme dhe trajtimi i të tjerëve në mënyrë të dhunshme që nuk janë si ata) kanë
vazhduar deri në ditët e sotme.
Havarixhët i konsiderojnë të gjithë myslimanët që bëjnë qoftë edhe një gabim të vetëm, si të pa
fe dhe i trajtojnë ata si kundërshtarë. Ata kanë tendencë ti kundërvihen udhëheqjes ekzistuese dhe
tu referohen teksteve të vjetra islame me qellim për të kundërshtuar paraardhësit dhe për të luftuar
të tjerët që nuk mendojnë si ata. Gjithashtu havarixhet paraqiten si njerëz të përkushtuar ndaj fesë
por pa e kuptuar në thelm atë, pasi kanë njohuri të pakta për fenë islame. Nuk kanë dijetarë islam të
cilëve u referohen dhe kanë një sjellje arrogante me dijetarët islam të kohës. Ata bazohen në ajete
kuranorë që kanë të bëjnë me ndëshkimin dhe anashkalojnë ajetet kuranore që kanë të bëjnë me
mëshirën. Po kështu ata injorojnë traditën e pasur të mendimit islam dhe kanë tendencë që të
referohen drejtpërdrejt në ajtet kuranore.
Ashtu si Havarixhët e hershëm, ideologjia tekfiriste kryesisht përhapet në mesin e të rinjve me
pak njohuri dhe përvojë, dhe në mesin e disa dijetareve fetarë me specialitete të ndryshme
shkencore dhe letrare, të cilët janë të angazhuar për Islamin, por kuptojnë shumë pak për të.
Parimet themelore të ideologjisë radikale tekfiriste, në shekullin e 20 dhe 21 proklamojnë,
mandati që u është “dhënë” nga profeti ishte për të luftuar të gjithë njerëzit derisa të konvertohen
në islam. Pas krijimit të shtetit të tyre do u bëjnë thirrje të gjithë njerëzve për tu bashkuar me islamin
dhe ti nënshtrohen Sheriatit dhe ata që nuk i përgjigjen thirrjes duhet të luftohen. Synojnë që Shteti
islamik do të jetë superfuqia e tretë dhe do të shtrijë sundimin e vet mbi të gjithë boten. Hedhin
poshtë katër shkollat juridike të mendimit islam dhe i konsiderojnë themeluesit e tyre si kukulla të
sundimtarëve të kohës. Janë kundër të gjitha simboleve dhe praktikave që legjitimojnë shtetin qoftë
edhe mysliman, nuk njohin arsimi shtetëror, uniformat, martesat apo sistemin shtetëror. E
konsiderojnë veten si i vetmi komunitet mysliman dhe gjithë të tjerët si të pafe.
Vendosin si qëllimin më të rëndësishme të tyre, Xhihadin për të përmbysur sundimtarët e pafe,
për të bashkuar Komunitetin Islamik, për të rivendosur Kalifatin, për të garantuar lirinë e Shteti
Islam, për të çliruar territoret e pushtuara myslimane dhe për të vendosur sundimin e Sheriatit në
botë. Janë në kundërshtim me pikëpamjen tradicionaliste për hebrenjtë dhe të krishterët si “popuj
të mbrojtur të Kuranit” dhe e shohin perëndimin e krishtere dhe sionizmin hebrej, si plan për të
përçarë dhe shkatërruar islamin.
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Është e provuar tashmë se këto ide tekfiriste kanë frymëzuar luftëtaret e huaj nga shumë vende
të botës që janë bërë pjesë e luftës në Siri dhe Irak në përkrahje të ISIS-it. Po kështu shumë nga këto
ide kanë frymëzuar edhe luftëtarët shqiptarë që janë bërë pjesë e kësaj lufte.

4. Rekrutimi i Luftëtareve të Huaj
Është realitet përfshirja në radhët e luftëtarëve të huaj edhe i shtetasve nga Republika e
Shqipërisë. Sipas burimeve të ndryshme numri i vullnetarëve Shqiptarë nga Kosova, Shqipëria,
Maqedonia dhe vendet tjera Evropiane besohet se varion mes 400 - 500 personave dhe se një
numër i konsiderueshëm i tyre janë shtetas të Republikës së Shqipërisë. Sipas analizave të
deritanishme rezulton se drejt Sirisë e më pas në Irak kanë shkuar për Xhihad si luftëtarë aktivë rreth
83 shtetas Shqiptarë ku nga këta : 30 shtetas Shqiptarë vazhdojnë të jenë të angazhuar; 13 shtetas
Shqiptarë dyshohet se janë vrarë gjatë konfliktit; 7 shtetas Shqiptarë janë plagosur; 40 shtetas
Shqiptarë janë kthyer nga konflikti Sirian; 31 shtetas janë familjar (gra e fëmijë) të cilat janë bashkuar
me familjarët e tyre në Siri/Irak.
Ndër nxitësit kryesorë të luftëtareve shqiptar për të marrë pjesë në përkrahje të shtetit Islamik,
evidentohen ato sociale ekonomike që shoqërohen me mundësitë e ulëta për punësim dhe arsimim.
Privimi nga mundësitë social ekonomike shoqërohet me ndjesinë e të qenit i përjashtuar dhe i
diskriminuar. Zonat periferike dhe rurale shfaqin treguesit më shqetësues të nxitësve socialekonomikë ku grupet më të cenueshëm ndaj radikalizmit janë individë dhe familje në nevojë, të rinj
të papunë dhe persona të cilët besojnë se janë të diskriminuar për shkak të besimit të tyre. Po
kështu nxitës të rëndësishëm për radikalizëm dhe për pjesëmarrje në këtë konflikt janë edhe shkaqe
të tjera, si pamundësia për të ndikuar në vendimmarrje, korrupsioni në nivel qendror dhe vendore.
Po kështu disa të rinj besimtar të fesë islame besojnë se mbrojtja me çdo mjet, brenda apo jashtë
kufijve, e vlerave dhe dinjitetit fetar është detyrë e çdo besimtari. Ndër nxitësit kulturor mund të
veçojmë mendimin tek disa të rinj se traditat dhe dinjiteti i komunitetit të tyre fetar është në
kërcënim të vazhdueshëm dhe se perëndimi shihet si armiqësorë ndaj kulturës dhe vendeve me
popullsi Islame.
Pas vitit 1990 me fillimin e proceseve demokratike, duke përfituar nga liria fetare dhe nevoja e
ringritjes se institucioneve te kultit, ne Shqipëri u futen shume organizata humanitare nga lindja e
mesme te cilat dhanë një ndihmese te çmuar ne ndërtimin e xhamive ne shume zona te vendit.
Krahas ndihmave te ofruar shume prej tyre kane propaganduar edhe ide radikale te islamit dhe kane
financuar studimet e shume te rinjve ne Arabinë Saudite, Siri, Egjipt, etj. Radikalizmi i disa prej këtyre
te rinjve dhe propagandimi i ideve te tyre kryesisht ne xhamitë jashtë ndikimit te komunitetit
Mysliman ka ndikuar ne shtimin e numrit te shtetasve shqiptare ne ketë konflikt.
Analiza e rasteve të shtetasve shqiptare që marrin pjesë në luftën në Siri dhe Irak ka treguar se në
shumë raste ata kanë rëne pre e propagandës për një luftë të shenjtë dhe se realiteti që ata kanë
gjetur atje ka qenë krejt tjetër. Fakti se 40 shtetas shqiptarë janë kthyer nga ky konflikt tregon më së
miri se ka një mospërputhje të realitet me propagandën e bërë kryesisht në rrjetet sociale apo nga
rekrutuesit e drejtpërdrejtë të këtyre luftëtareve. Procesi gjyqësor që po zhvillohet në gjykatën për
krime të rënda, kundër disa të arrestuarve për rekrutim dhe nxitje të shqiptarëve për të marrë pjesë
në konfliktin në Sirian ka treguar se kanë ekzistuar skema të mirëfillta për rekrutimin dhe dërgimin e
luftëtareve shqiptare në konfliktin Sirian. Në këtë proces gjyqësor është evidentuar fakti se disa
imam nga xhami jashtë autoritetit të Komitetit Mysliman të Shqipërisë kanë qenë nxitësit kryesorë
të këtyre shtetasve për pjesëmarrjen në këtë konflikt.
Intenerari i lëvizjes nga Shqipëria me destinacion Sirinë, është kryesisht nëpërmjet rrugës ajrore
nga, Tirana apo Prishtina për në Stamboll, ku më pas udhëtojnë për në zonën kufitare turko – sirianë.
Kufiri kalohet në këmbë me ndihmën e vendasve kundrejt pagesës. Pasi mbërrijnë në Siri rekrutët
ndjekin trajnimet ushtarake dhe më pas futen në zonën e luftës. Një rol të veçantë për inkurajimin
e të rinjve po luajnë edhe websitet e ndryshme islamike në gjuhën shqipe kryesisht në Shqipëri e
Kosovë, të cilët përveç se postojnë video të ndryshme propagandistike, bëjnë thirrje të
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drejtpërdrejta për të rinjtë që të kontribuojnë në Siri dhe po ashtu publikojnë video me heroizmat e
luftëtarëve dhe udhëheqësve Shqiptarë në konfliktin në Siri. Një rol të rëndësishëm në sensibilizimin
dhe propagandimin e “Xhihadit” luajnë edhe forumet e ndryshme, rrjetet sociale, si dhe vullnetarët
që kthehen nga konflikti, të cilët me pas fillojnë një fushatë sensibilizimi me qëllimin rekrutimin e
personave të tjerë. Sipas të dhënave në dispozicion dyshohet se shumica e Shqiptarëve vullnetarë në
Siri janë duke luftuar në grupe të ndryshme Islamiste kryesisht “Jahbat Al Nusra” dhe “ISIS”.

5. Masat e marra për parandalimin e përfshirjes se luftëtareve të huaj në Siri dhe Irak
Një ndër masat më të rëndësishme ligjore që ka marrë Republika e Shqipërisë për parandalimin
e pjesëmarrjes së shtetasve shqiptar në konfliktin Sirian, është ndryshimi i bërë në Kodin penal me
ligjin nr. 98/2014. Në këto ndryshime parashikohet si vepër penale pjesëmarrja në veprime luftarake
në një shtet të huaj; Organizimi për pjesëmarrje në veprime luftarake në një shtet të huaj; thirrja për
pjesëmarrje në veprime luftarake të dhunshme në një shtet të huaj. Neni 265/a parashikon
“Pjesëmarrja në formacione luftarake, organizata ushtarake ose paraushtarake në një konflikt të
armatosur që zhvillohet në territorin e një shteti të huaj ose pjesëmarrja në çdo lloj trajnimi të
zhvilluar nga këto struktura, pa qenë shtetas në shtetin e huaj, pa qenë pjesëtar i forcave të
armatosura të njërës prej palëve në konflikt ose misioneve ushtarake zyrtare të forcave të
armatosura të një shteti, që nuk është palë në konflikt ose misioneve ushtarake zyrtare të një
organizate ndërkombëtare, dënohet me burgim nga tre deri në tetë vjet. Kur kjo vepër penale kryhet
me qëllim përmbysjen e rendit kushtetues ose shkeljen e integritetit territorial të një shteti të huaj,
dënohet me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet”. Neni 265/b parashikon “Nxitja, rekrutimi,
organizimi, drejtimi, stërvitja, vënia në dispozicion e pajisjeve, krijimi ose përdorimi i fondeve ose
mjeteve të tjera për financimin, mbështetjen materiale të personave, në çdo lloj forme dhe mënyre,
për të kryer veprën penale të parashikuar nga neni 265/a dënohet me burgim nga tetë deri në
pesëmbëdhjetë vjet”. Neni 265/c parashikon “Thirrja në mënyrë publike me çdo lloj forme, mjeti dhe
mënyre për të kryer veprën penale të parashikuar nga neni 265/a ose 265/b, dënohet me burgim deri
në tre vjet".
Këto ndryshime janë të rëndësishme pasi kanë një ndikim të drejtpërdrejtë parandalues por
edhe u japin hapësirën e nevojshme ligjore organeve të zbatimit të ligjit për parandalimin dhe
goditjen e kësaj veprimtarie kriminale.
Hetimet pro-aktive të kryera nga organet e zbatimit të ligjit që merren me luftën kundër
terrorizmit dhe procedimet penale të filluara kanë treguar se ka një intensifikim të punës së këtyre
organeve për parandalimin e terrorizmit në tërësi dhe parandalimin e pjesëmarrjes së luftëtareve të
huaj nga Shqipëria në veçanti.
Një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në këtë drejtim mund të luaj shoqëria civile e cila
për hirë të së vërtetës deri kohët e fundit ka qenë e pa përfshirë në këtë fushë. Përfshirja e saj në
debatin publik informues për radikalizmin dhe ekstremizmin fetar dhe rreziqet që vijnë prej tij duhen
parë si masa të rëndësishme parandaluese që merr shoqëria ndaj këtyre fenomeneve. Shtrirja e
organizatave të shoqërisë civile edhe në zonat rurale dhe fokusimi i tyre tek rinia, gratë dhe
komunitetet e cenueshme nga radikalizmi, duke u bërë zëdhënës të sfidave me të cilat këto grupime
përballen, mendojmë se ndikojnë drejtpërsëdrejti në zvogëlimin e fenomenit të radikalizmit dhe si
rezultat edhe në uljen e numrit të luftëtarëve të huaj në konfliktet e armatosura jashtë vendit.
Një rol të rëndësishëm në parandalimin e pjesëmarrjes së luftëtarëve shqiptarë në konfliktin në Siri
ka luajtur dhe luan Komuniteti Mysliman i Shqipërisë. Qëndrimi zyrtar i tij ka qenë kundër përfshirjes
së luftëtarëve të huaj në konfliktin në Siri dhe Irak. Argumentimet teologjike që përfaqësues të këtij
Komuniteti kanë bërë nëpër të gjitha xhamitë e vendit por edhe në media ka ndikuar në stopimin e
fenomenit dhe ndërgjegjësimin e besimtarëve të gënjyer nga propaganda tekfiriste dhe ekstremiste.
Duhet theksuar se Komuniteti Mysliman Shqiptar nuk e ka edhe sot të shtrirë autoritetin e tij në disa
xhami periferike të cilat në jo pak raste janë evidentuar si nxitëse të rekrutimit të luftëtarëve
shqiptarë. Shtrirja e plotë e autoritetit të Komunitetit Mysliman Shqiptarë në të gjitha xhamitë e
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vendit dhe emërimi i imamëve të këtyre xhamive mendojmë se do të forcojë unitetin e këtij
komuniteti, si dhe do të jetë një faktor mjaft i rëndësishëm për luftën kundër radikalizmit dhe
përfshirjes së luftëtarëve shqiptare në konfliktin në Siri dhe Irak.

6. Kthimi i luftëtareve të huaj, ri integrimi i tyre dhe siguria
Siç evidentuam edhe me lart rreth 40 shtetas Shqiptarë janë kthyer nga konflikti Sirian, 13 shtetas
shqiptarë dyshohet se janë vrarë gjatë konfliktit dhe 7 shtetas shqiptarë janë plagosur.
Puna për kthimin edhe të luftëtarëve të tjerë nga Siria mbetet një prekupacion mjaft i rëndësishëm i
shoqërisë shqiptare. Në këtë drejtim një rol veçanërisht të rëndësishëm luajnë familja, institucionet
fetare, teologët e shquar por edhe i gjithë opinioni shoqëror. Shoqëria shqiptare është bërë
dëshmitare e skenave të dhimbshme në rastet e vrasjes së shtetasve shqiptar në konfliktin Sirian dhe
është ballafaquar me një qëndrim kritik të familjarëve të të vrarëve, si për institucionet fetare por
edhe për përgjegjësinë e institucioneve shtetërore.
Hartimi dhe zbatimi me rigorozitet i programe të ri integrimit të tyre dhe vazhdimi i punës
parandaluese kundër radikalizmit nuk mund të bëhet pa një bashkëpunim të institucioneve
shtetërore në nivel qendror dhe vendor me drejtues të komuniteteve fetare, me teologe dhe klerikë
të shquar si dhe me përfaqësues të shoqërisë civile.
Një vëmendje e veçantë u duhet kushtuar programeve më specifike, të cilat synojnë
parandalimin e radikalizmit dhe de-radikalizmin në nivel individual. Identifikimi i individëve të
rrezikuar nga radikalizmi apo përfshirja në ekstremizëm të dhunshëm është një çështje që kërkon
informacionin dhe përgatitjen e duhur të personave që kanë mundësitë të zbulojnë elementë të
caktuar të prirjeve apo bindjeve radikale dhe ekstreme tek të afërmit e tyre, nxënësit apo përfituesit
e shërbimeve të tjera sociale dhe ekonomike. Aktorët e ashtuquajtur të linjës së parë, si, p.sh., të
afërmit, mësuesit, punonjësit socialë, duhet të jenë në gjendje të kuptojnë rrezikun që vjen prej
radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe faktorët që favorizojnë kushtet e shfaqjes së tyre.
Programet me individët e rrezikuar nga radikalizmi apo të radikalizuar duhet të përfshijnë forma të
ndryshme monitorimi dhe mbështetjeje, si ofrimi i hapësirave të sigurta, këshillimi psikologjik si dhe
nxitja e individëve drejt mendimit kritik dhe të pavarur, dhe angazhimit të tyre pozitiv. Është e
rëndësishme që këta individë të vetë reflektojnë dhe të zhvillojnë mendim kritik ndaj ideologjive
ekstreme që mund t’i tërheqin. Kontestimi i historive dhe propagandës radikale fetare duhet të
mbështetet përmes zërave të besueshëm dhe kompetentë nga pikëpamja fetare. Hartimi i
programeve të tilla duhet bërë sipas një vlerësimi të nevojave specifike duke garantuar liritë dhe të
drejtat themelore, në veçanti konfidencialitetin e të dhënave personale.
Programe për nxitjen e punësimit, barazinë gjinore, ndërgjegjësimi kundër diskriminimit,
vullnetarizmin, mbrojtjen e çështjeve me interes për të rinjtë, pjesëmarrja dhe aktivizimi qytetar,
përfshirja në politike-bërje dhe nxitja e forumeve të diskutimit mbi fenë, shoqërinë, shtetin dhe
vlerave demokratike përbëjnë disa prej nismave të tilla që kërkojnë përfshirje të komuniteteve
fetare dhe veprim konkret nga aktorët shtetërorë.
Miratimi i ndryshimeve në Kodin Penal, që penalizon pjesëmarrjen në konflikte të
armatosura jashtë vendit krahas ndikimit pozitiv që ka në drejtim të parandalimit të luftëtareve të
rinj për t’ju bashkuar konfliktit, ka ndikim negativ në kthimin e personave që janë pjesë e këtij
konflikti. Ndryshimet në Kodin Penal për këta luftëtarë mund të ndikojë në një radikalizim të
mëtejshëm të tyre për faktin se kthimin në atdhe do i penalizojë për shkak të pjesëmarrjes në
konflikt. Në lidhje me sa më sipër kemi mendimin se vazhdimi i programeve për de-radikalizmin e
tyre duhet të vazhdojë pavarësisht nga ndjekja penale.
Evidentohet fakti se dokumentimi ligjor i veprimtarisë kriminale për veprën penale të
“Pjesëmarrjes në veprime luftarake në një shtet të huaj” të parashikuar nga neni 265/a i Kodit Penal,
është mjaft i vështirë për vetë faktin e pamundësisë së sigurimit të provave të mjaftueshme për
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penalizmin e tyre. Eksperienca e disa vendeve evropiane ka treguar për efektshmerinë e programeve
të de-radikalizmit edhe në fazën e vuajtjes së dënimit penal, në të ardhmen këto programe e
praktika mund të zhvillohen e praktikohen edhe në vendin tonë. Procesi gjyqësor që po zhvillohet në
Gjykatën për Krime të Rënda kundër 9 shtetasve shqiptarë që akuzohen për rekrutimin e mjaft
shtetasve shqiptarë për dërgimin e tyre në Siri për të luftuar përkrah organizatave terroriste si “Al
Nusra” apo së fundmi ISIS, ka treguar për një radikalizim ekstrem të këtyre të arrestuarve por edhe
të disa përkrahësve të cilët ndjekin procesin gjyqësor. Edhe me këta të paraburgosur është e mundur
që të ndërtohen dhe të zhvillohen programe të de-radikalizmit të tyre.
Ri- integrimi dhe de-radikalizmi i luftëtareve të kthyer por edhe i individëve të radikalizuar është
në fillimet e tij dhe kërkon një vëmendje të shpejtë të gjithë shoqërisë shqiptarë. Hartimi i
programeve të posaçme në këtë drejtim, duke shfrytëzuar edhe eksperiencën e vendeve evropiane,
mbetet një detyrim i shpejtë i strukturave shtetërore. Përfshirja në këto programe i Komuniteti
Mysliman, i teologeve të shquar por edhe i shoqërisë civile janë garanci për suksesin dhe
efektivitetin e tyre.

7. Përfundime:
1. Shqipëria vazhdon të konsiderohet si një vend simbol i harmonisë fetare. Mbrojtja e kësaj
bashkëjetesë dhe harmoni nga çdo cenim sado i vogël duhet të mbetet përparësi për gjithë
shoqërinë shqiptare. Organet shtetërore, qendrore dhe vendore, komunitetet fetare,
shoqëria civile, etj. duhet të programojnë punën për ruajtjen e vlerave të bashkëjetesës,
tolerancës dhe respektit.
2. Megjithëse numri i rekrutimeve për tu përfshirë në konfliktin në Siri e Irak ka rënë ndjeshëm,
puna e organeve të zbatimit të ligjit për parandalimin dhe penalizmin e organizatoreve
duhet të vazhdojë. Programet ndërgjegjësuese për parandalimin e përfshirjes së shtetasve
shqiptarë në këtë konflikt duhet të formalizohen dhe të ndiqen me përparësi nga strukturat
shtetërore dhe nga shoqëria civile. Partneriteti me Komunitetin Mysliman, me teolog të
shquar dhe me shoqërinë civile është garancia më e madhe për suksesin e këtyre
programeve.
3. Programet për de-radikalizmin e individëve të evidentuar, duhen formalizuar dhe ndjekur
me përparësi nga strukturat shtetërore të ngarkuara në partneritet me të gjithë aktorët e
nevojshëm për të garantuar suksesin e tyre. Komunitetet fetare dhe shoqëria civile duhet të
marrin rol të rëndësishëm në zhvillimin e këtyre programeve. Shtrirja e këtyre programeve
në burgje duhet studiuar dhe planifikuar me qellim de-radikalizmin e personave të dënuar.
4. Bashkëpunimi rajonal për hartimin dhe ndjekjen e programeve të de-radikalizmit, e në
mënyrë të veçantë me Kosovën dhe Maqedoninë mbetet një hap në drejtimin e duhur.
Përfshirja në këto programe i personaliteteve të shquara të rajonit dhe i Komuniteteve
Fetare do të maksimizojë suksesin e punës parandaluese.

882

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

8. Referencat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Konventa Ndërkombëtare për Shtypjen e Bombardimeve Terroriste. New York, më 15.12.1997.
Konventa Ndërkombëtare për Shtypjen e Financimit të Terrorizimit. New York, më 9.12.1999.
Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit. Varshave, 16.05.2005.
Strategjia Kombëtare për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe plani i veprimit. Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr.930 datë 18.11.2015.
Sajmir TAHIRI. “Kundërvënia ndaj radikalizmit, do të përfshijë gjithë aspektet parandaluese”.
OSCE. Parandalimi i terrorizmit dhe lufta kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm që
favorizojnë terrorizmin: qasja e policimit në komunitet
IDM, Tiranë 2015. Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Raport për shkaqet dhe pasojat e përfshirjes së
qytetarëve të Kosovës si Luftëtarë të Huaj në Siri dhe Irak. Prill 2015
Rregullore për funksionimin e strukturave kundër terrorizmit.
Qendra UET dhe Instituti i Studimeve të Sigurisë dhe Strategjisë pranë

Universitetit Evropian të Tiranës, 2012. Siguria Njerëzore në kontekstin rajonal.
11. Dr. Mimoza XHARO. Ekstremizmi i dhunshëm kërcënim potencial afatgjatë. Revista Policimi dhe
Siguria. Nr. 1 2015.
12. Xhavit SHALA. Kumtesë. Çështjet fetare në hapësirat shqiptare dhe siguria jonë kombëtare.
Realiteti dhe sfidat.

883

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

PERSPEKTIVA EKZISTUES E ZGJERIMIT TË BE-SË NË BALLKANIN PERËNDIMOR
Valbona Hyseni,
Kolegji ISPE , Prishtinë, Kosovë
valbona.hyseni@kolegji-ispe.org

Abstrakti:
Në sytë e Ballkanit Perëndimor, zgjerimi është një nga problemet më të vështirë në aspektin e
politikës së jashtme të BE-së, dhe në të njëjtën kohë zgjerimi është bërë një instrument dominuese i
politikës së jashtme të BE-së në Ballkanin Perëndimor. çështjet e Bashkimit evropianë janë të prekur
nga çdo ngjarje e mëdhe që ndodhin në të gjithë botën, dhe të ketë pasoje vjen rezultati për shkak të
rrjetit të saj politik dhe partneritetit ekonomik.
Aktualisht, agjenda e zgjerimit të BE-së synon vende nga e Ballkanit Perëndimor, Islandën
dhe Turqinë. Në raportin e fundit vjetor paketë adresuar në vendet e BE-së me shpresë të Ballkanit
Perëndimor lëshuar më 8 tetor 2014, asnjë hap i ri nuk është rekomanduar më tej per zgjerimin e
Ballkanit Perëndimor, të paktën, për vitin e ardhshëm që vijnë. Duke pasur parasysh progresi i
ngadalshëm i zgjerimit, është theksuar vlefshëm se agjenda e zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor
duhet të shihet si proces të pandalshëm ndonëse me ritëm të ngadaltë.
Fjalët kyçe: Zgjerim, Ballkani Perendimor, Bashkim Evropian, Strategjia, Zhvillimi

1.Hyrje
Qëllimi e kësaj teme është që analizon natyrën e zgjerimit Evropian drejt Ballkanit
Perëndimor në përgjithësi dhe në fokus integrimin evropian në dritën e agjendës së re të Komisionit
Evropian, si dhe thithjen e kapacitetit të BE-së për të përfshirë Ballkanin Perëndimor. Përveç kësaj,
gazeta kërkon ndërveprimin mes vendeve të mundshme për t'u bashkuar me BE dhe BE-ja vazhdon
mbështetje në përpjekjet e tyre për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor për të arritur
standardet e kërkuara përpara se të bashkohet me bllokun, pyetja kryesore mbetet nëse agjenda e
lidhur me zgjerimin e ri Komisioni Evropian po shkon në një periudhë të ftohtë.
Të gjitha, duke analizuar fitimet dhe përfitimet e Ballkanit Perëndimor dhe interesin e BE-së
për të përfshirë më shumë vende në kuadër ombrellë e saj është një fushë tjetër e këtij projekti.
Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet perspektivën BP në kuadër të procesit të zgjerimit në krahasim
me një ekonomi të brishtë dhe komplekse për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit, ekonomisë
joformale, dhe sundimi i dobët i ligjit, administratës dobët publike dhe mangësi të tjera që e
karakterizon sistemin . Në këtë mënyrë, duke u fokusuar në çështjet e theksuara më lartë, pyetjet
më themelore për diskutim gjatë gjithë kësaj teme do të jenë: çështjet e politikës, në mënyrë
specifike se çfarë rregullime të politikave duhet të bëhen nga ana e BE-së për të mundësuar
zgjerimin e qetë drejt Ballkanit Perëndimor? Nëse ndryshimet e reja në agjendën e BE-së në lidhje
me zgjerimin e de facto kanë ngrirë apo të ngecur zgjerimin?
Në fund, vazhdimi i procesit të zgjerimit është e një rëndësie të veçantë në dritën e një të
qëndrueshme, të sigurt dhe të begatë Ballkanit, nga njëra anë dhe një BE të suksesshëm si një aktor
ndërkombëtar sa i përket politikës së jashtme dhe të fuqisë ekonomike, ne anen tjeter.
2. Metodologjia e hulumtimit
Eksplorimi në pyetjet dhe në mënyrë që të jetë në gjendje për të analizuar për çështje të
ndryshme, pa dyshim, strategjia e duhur kërkimore duhet të vihet në vend. Kështu, qasje të
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ndryshme metodologjike do të jetë i zbatueshëm në të gjithë temën. Përveç kësaj, ajo është shumë e
rëndësishme materialet dhe të dhënat e mbledhura janë analizuar dhe shqyrtuar duke u përpjekur
për të gjetur më të mirë.
3. Rishikimi i literaturës
Rishikimi i literaturës së temës se sotme është diskutuar nga kënde të ndryshme. Shumë
diskutime në lidhje me procesin e zgjerimit u zhvillua, dhe referencat janë shqyrtuar në dritën e
agjendës komisioneve evropiane në lidhje me zgjerimin e bllokut drejt Ballkanit Perëndimor.
Referencat në këtë projekt përfshijnë lokale dhe ndërkombëtare që kanë të bëjnë me
literaturë mbi këtë temë. Kështu, një rishikim të plotë përbëhet një pjesë integrale në një përpjekje
për të dhënë një ide në lidhje me punën e bërë në të kaluarën, duke ruajtur rrymën, ndërsa
formimin e të ardhmes në bazë interpretimin e gjetjeve. Literatura tjetër përkatës në dispozicion
duke diskutuar për këtë çështje është konsultuar në lidhje me interesin e BE-së për vendet e
Ballkanit, si dhe në lidhje perëndimore interes vendet e Ballkanit për t'u bashkuar me bllokun
evropian.
3.1.Aspektet Teorike të koncepteve të Bashkimit Evropian për Zgjerimin
Kjo temë fillon diskutimin duke theksuar problemet thelbësore rreth Zgjerimit të Bashkimit
Evropian. Kështu, para se të shkojmë më tej duhet të pranohet se anëtarësimit në Bashkimin
Evropian "në tekstin e mëtejmë të BE-së" është një objektiv i artë për çdo qeveri e Ballkanit
Perëndimor. Kjo lë të kuptohet, se stabilizimi i vendeve te Ballkanit Perëndimor nuk ka zgjidhje tjetër
plotësues se çdo qeveri kombëtare dhe lokale duhet të synojë anëtarësimin evropiane.
Në të njëjtën kohë, gjeopolitika e Ballkanit Perëndimor ka fyer rëndësinë e zgjerimit të BE-së.
Gjithashtu, mundesit që BE- ofron kryesisht për anëtarët e rinj të mundshëm mbetet tërheqës dhe
kjo inkurajon qe në axhendën e çdo qeverie të vendeve të Ballkanit Perëndimor të reflektoj
pozitivisht. Për këtë arsye, është e domosdoshme për përpjekur qe perspektivën e tejkalimit te
zgjerimit evropian të vendoset në agjendën e Komisionit të ri Evropian në njërën anë, dhe duke
eksploruar agjendën ardhshëm të qeverive nga Evropa juglindore. Në fakt, kjo është arsyeja më e
vërtetë që çoi autorin për hulumtim në këtë fushë.
Kabineti i sapoemëruar i Komisionit Evropian "tani e tutje EC" ka komisioneri i zgjerimit. Kjo
qasje e re të KE-së, të paktën aludon në fokus të qartë strategjinë Evropian për zgjerimin e
mëtejshëm. Në këtë drejtim, për këtë arsye është thelbësore për të matur efektin e mundshëm të
kësaj qasjeje dhe për të gjetur se deri në çfarë shkallë zgjerimi i BE-së mund të shihet si proces i
ngrirë. Duke pasur parasysh sfidat me të cilat përballen vendet perëndimore sot, një tjetër anë e
medaljes do të hulumtohen nëse qëndrimi i KE rishtazi mund të shihet si një dështim i qeverive të
Ballkanit Perëndimor për të përmbushur kriteret e pranimit edhe në pesë vjet të tjera.
3.2 Struktura teorik e projektit të BE-së
Kjo pjesë përcakton sfond teorik për këtë temë duke shqyrtuar teoritë e integrimit evropian
në dritën e politikave të drejta të qeverisjes së Komisionit Evropian. Kjo qasje më pas do të
qëndrojnë jashtë që diskutohet se ideja integrimi evropian është e ndërtuar mbi një lloj të teorive
dhe teorive më bindëse në këtë jane : neo-funksionalizmi, intergovernmentalism, institucionalizimit
dhe konstuktivizmi.
Në fillim duhet të theksohet se procesi i integrimit evropian bazohet kryesisht, në diskutimin
e teorive të marrëdhënieve ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, i tërë procesi i integrimit evropian
është i politizuar. Kjo do të thotë, ashtu si në procesin e integrimit në BE vullneti i mirë politik është
e nevojshme dhe gjithë ideja e zgjerimit para së gjithash kërkon vullnet të mirë politik.
Megjithatë, për hir të të kuptuarit më të mirë të integrimit evropian dhe procesin e zgjerimit kuptim
bazë i disa teorive mbi këtë çështje është e domosdoshme duke marrë parasysh se integrimit dhe
zgjerimit proceset e BE-së po shkon dorë për dore.
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Teoria neo-funksionalizmi thekson një efekt të drejtuar-përmes " functional spill-over’ ".
Roli i kësaj teorie përpiqet për të zgjeruar bashkëpunimin në mes të lojtarëve mbikombëtare në nivel
evropian dhe lojtarët nën-nacionale në nivel të shteteve anëtare. Aspekti tjetër i rëndësishëm i
kësaj teorie është reflektimi nga ndërveprimi mes grupeve të interesit në nivel shtetëror që veprojnë
në një sektor të caktuar me menaxhimin në nivel evropian.
Teoria qeveritare mbi integrimin shfaqur si rezultat i zhvillimeve në 1970, sidomos me
pranimin e vendeve të reja përkatësisht në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandës dhe Danimarkës në 1973
kryesisht shtetet e reja kundërshtuan mjaft fuqishëm transferimim e sovranitetit tek institucionet
supranacionale. Prandaj, teoria qeveritare pohon se anëtarët e qeverisë janë forca prapa integrimit
në BE. Një tjetër teori Integrimi dominuese me ndikim të madh në kuadër të Integrimit Europian
është intergovernmentalism liberal. Pjesa më e madhe e diskutimit të kësaj teorie erdhi si një "fillim"
i procesit të integrimit në mes të viteve 1980. Në të njëjtën kohë, pjesa më e madhe e diskutimit
teorik është përtërirë në atë kohë. Teoria e mobiluar nga Andreë Moravcsik është tre-hap "(1) një
teori liberale e formimit kombëtar preferencë me (2) një model ndërqeveritare në nivel të
BE-së, dhe (3) një model i zgjedhjes institucionale duke theksuar rolin e institucioneve
ndërkombëtare në sigurimin e 'angazhimeve të besueshme "për qeveritë e vendeve anëtare".
Elementi kryesor i kësaj teorie është rreth fajësisë dhe preferencat e shteteve anëtare për të fituar
interes më të favorshme për zonat e tyre.
3.3 Institucionet, Aktorët dhe proceset e politikave në kuadër të BE-së
Qasja e analizuar ne proceset e integrimit në BE si një sistem politik në vend buron nga
studimi i sistemeve politike të brendshme përkrahur nga Simons Hix të cilët pretendonin se BE-ja do
të mund të portretizohet si një 'sistem politik'.
Zhvillimi i komunitetit evropian si një platformë politike si ajo që qëndron sot i ka rrënjët
në tri komunitete të veçanta të ECSC, EEC dhe Euratom në 1950. Të tre institucionet janë shkrirë së
bashku zyrtarisht në 1976. Për këtë arsye, duke marrë parasysh karakteristikat e sistemit politik të
proceseve vendimmarrëse ne BE ndikojnë veprimet e institucioneve të Bashkimit Evropian .
Diskutimi në vijim i këtij seksioni do të fokusohet ngushtësisht në institucionet kryesore të BE-së dhe
rolin e tyre në politikëbërje ditur se Bashkimi Evropian përdor qasje të bazuar në Traktatin që kanë
aktorët e saj kryesore që çojnë bllok të gjithë BE-së (Këshillin Evropian, Komisionin, Këshillin , dhe
Parlamenti Evropian).
Duke u kthyer për herë të parë për të diskutuar institucionin e Komisionit Evropian, duke
theksuar se ajo është konsideruar të ketë funksionin ekzekutiv, edhe pse, nuk ka një përkufizim të
vetëm të saktë të pushtetit ekzekutiv të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian është një institucion
mbikombëtare i BE-së që përcakton agjendën e BE-së, megjithatë, institucionet e edhe të tjera të BEsë mund të sugjerojnë të Komisionit Evropian për çështje të veçanta. Autori i këtij punimi nuk është
pretenduar se Komisioni Evropian ka pozicionin monopol në drejtim të hartimit të politikave
evropiane, sepse Këshilli Evropian dhe Këshilli janë aktorë të rëndësishëm institucional edhe në këtë
drejtim, ajo përfshin në vetvete një gamë të gjerë të detyrave dhe obligimeve të përcaktuara në këtë
institucion të trupit drejtues. Traktati i Lisbonës ka ruajtur të ashtuquajturën 'standard të artë "për
të drejtën e Komisionit Evropian për fillimin rregullat dhe rregulloret për gjithë vendet anëtare të
BE-së janë të përcaktuar në nenin 17 (2) të TFBE. Gjithashtu, ajo gëzon të drejtën për të negociuar
marrëveshje ndërkombëtare në emër të Shteteve Anëtare, dhe është i mishëruar me të drejtën për
të mbikëqyrur zbatimin e politikave të ndryshme në Shtetet Anëtare. shprehet ndryshe, vetëm
Komisioni Evropian ka të drejtë të propozojë ose të inicoj dhe hartoj përmbajtjen e çdo rregull apo
rregullore në lidhje me çështjet e BE-së. Natyrisht qëllimi i vetëm i ardhur në ekzistencë e Komisionit
Evropian është që të shërbejë në interes të shteteve anëtare në nivel mbikombëtar siç përcaktohet
në Traktatin e Bashkimit Evropian. Komisioni i BE-së ushtron funksionet e veta në mënyrë të pavarur
dhe autonome nga çdo ndërhyrje nga qeveritë kombëtare. Komisioni Evropian e ka branched me
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sukses në shumë çështje të tilla si koncept të vetëm të tregut, politikat e emigracionit, lëvizjes së lirë,
të konsumit dhe të mjedisit mbrojtjen, dhe drejtësisë dhe punëve të brendshme.
Duhet pranuar, Komisioni Evropian është institucioni kryesor i BE-së ku 24.000 punonjësit
që vijnë nga e gjithë Shtetet Anëtare. Përveç që ka të drejtën e fillimit, Komisioni i BE-së gëzon fuqi
ekzekutive për të vendosur sanksione kundër kompanive që shkel rregullat që do të zbatohen në
nivel mbikombëtar dhe nivel kombëtar.
Kur ne flasim për Komisionin Evropian pyetjen se kush është drejtuesi kryesor, luan rol të
rëndësishëm dhe kjo thotë shumë për zgjerimin Evropian ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Presidenti i Komisionit Evropian duhet të zgjidhet nga Parlamenti Evropian siç përcaktohet në nenin
14 (1) të TFEU dhe ky fakt është argumentuar për të legjitimuar pozitën e Presidentit të zgjedhur. Për
këtë arsye, duke bërë të mundur Parlamentin Evropian për të zgjedhur Presidentin e Komisionit të
vijë në ekzistencë vetëm pasi Këshilli Europian ka kaluar emrin e kandidatit me shumicë të cilësuar
dhe konsultimit të duhur me Parlamentin Evropian. Më pas, kandidati i zgjedhur duhet të marrë
votat e anëtarëve shumicë të Parlamentit Evropian në mënyrë që të zgjidhet President i Komisionit.
E njëjta procedurë do të përsëritet duhet i pari të propozojë kandidat nuk arrin të marrë votat e
anëtarëve shumicë të Parlamentit Evropian. Me fjalë të tjera, në qoftë se kandidati i parë nuk merr
shumicën e votave në Parlamentin Evropian, atëherë Këshilli i Evropës është i detyruar të japë
kandidatin e ri për Kryesisë së Komisionit të BE-së. Me pak fjalë, në qendër të vëmendjes në rolin e
Komisionit Evropian do të mund të përmblidhen në katër matje ", Komisioni fillon politikën e BE-së,
duke propozuar legjislacion të ri për Këshillin dhe Parlamentin Evropian. Ajo shërben si krahu
ekzekutiv të BE-së me administrimin dhe zbatimin e politikave të BE-së. Së bashku, me GJED, ajo
vepron si mbrojtës i traktateve të BE-së duke zbatuar ligjin e BE-së. Dhe ajo vepron si zëdhënës dhe
negociator të marrëveshjeve ndërkombëtare të BE-së, veçanërisht në lidhje me tregtinë dhe
bashkëpunimin. "
Këshilli i Bashkimit Europian është një aktorë i rëndësishmë i Bashkimit Evropian për shkak
të rolit të tij të që luan në formësimin e politikës evropiane. Baza e Këshillit të BE-së është e
sanksionuar në nenin 16 të Traktatit të Lisbonës.
Theks i veçantë është vendosur në propozimet legjislative. Në këtë kontekst vlen të vënë në
dukje nga Këshilli i BE-së është mbështetur nga gjithë elita e popujve që përbën numrin e madh të
këtij projektimi institucional.
Me pak fjalë, Këshilli ka gjashtë detyra kryesore, "është organi kryesor legjislativ të BE-së,
por në shumë zona të ushtrojë këtë prerogativë së bashku me Parlamentin Evropian nëpërmjet
procedurës së bashkë-vendimit. Këshilli koordinon politikat e gjera ekonomike të shteteve anëtare.
Ajo gjithashtu lidh marrëveshje ndërkombëtare të BE-së. Së bashku me Parlamentin Evropian, që ka
autoritet mbi buxhetin e përgjithshëm të BE-së ... ajo koordinon aktivitetet shteteve anëtar, si dhe
miraton masa në fushën e çështjeve gjyqësore (JHA). "
Duke u mbështetur në teoritë legjislative, proceset legjislative në nivel evropian është formuar duke
u fokusuar në tri çështje kryesore "politikës legjislative brenda Parlamentit Evropian; votimi
kompetencave dhe modelet e votimit në Këshillin e Ministrave; dhe fuqitë përkatëse të këtyre dy
organeve në procesin legjislativ të BE-së. "Mbi zhvillimin e proceseve të BE-së, forca legjislative ka
fituar vrull në drejtimin e kontrollit te mekanizmave, ku, Parlamenti Evropian (" këtu PE "), ka
shpenzuar kompetencat e saj ligjore si dhe ndikimin e saj në të gjithë procedurat e ndryshme që
variojnë nga ndikimi kufizuar i procedurës se konsultimit të cilën PE dhe Këshilli janë të vendosur në
të njëjtën bazë të të qenit si bashkë-barabartë ne legjislatura.
Parlamenti Evropian përbëhet nga katër partive më të mëdha politike, nga të cilat më e madhe sot
është Partia Popullore Evropiane dhe Socialistët .
Pjesa e fundit përbërëse e institucionit për bërjen e politikave dhe vëzhgimin e BE-së është
Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Megjithatë, roli i Gjykatës Europiane të Drejtësisë (ECJ) është
padyshim i rëndësishëm për hir të proceseve të integrimit në BE, si dhe zgjerimin e bllokut. Eshte
pikëpamja e autorit se qëllimi i diskutimit GJED-së si institucion i BE-së është të theksohet rëndësia
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dhe qasjen e GJED-së në drejtim të trajtimit të çështjeve të adresuara nga shtetet e reja anëtare. Roli
i GJED-së është për të mbrojtur themelet e Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFBE).
Ajo nuk duhet të ngatërrohet me Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut të njohur si një gjykatë
e Këshillit të BE-së. Prandaj, funksioni kryesor i GJED-së është për të interpretuar ligjin e BE-së dhe
për të bërë ligjin e sigurt te BE-së dhe aplikohet në mënyrë të barabartë në të gjitha 28 (njëzet e
tetë) vendet anëtare. Për shembull, nëse një Shtet Anëtar dështon të zbatojë direktivën e
Komisionit, dhe Komisioni nuk arrin të adresojë shkeljen përmes procedurave të shkeljes, atëherë
Komisioni duhet të referojë rastin në GJED-së që do të nxjerrë vendime detyruese. Trekëndëshi
institucional i përbërë nga Komisioni Evropian, Këshillit dhe Parlamentit Evropian, si dhe Gjykata
Europiane e Drejtësisë si institucion të katërt janë të veshur nga Gjykata e Auditorëve dhe
institucioneve të tjera, respektive, Banka Qendrore Evropiane, Banka Evropiane e Investimeve, dhe
shumë të tjera institucionet.
3.4 Zbërthimi i idesë se zgjerimit te BE-se
Diskutimi mbi themelet e Bashkimit Evropian ka filluar menjëherë pas Luftës së Dytë
Botërore, ndërsa Evropa është përpjekur të gjejë zgjidhje më të mirë për çështjet e sigurisë, si dhe
organizimin më të mirë të marrëdhënieve të BE-së. Është e qartë se ideja e zgjerimit është e bazuar
vetëm në ambiciet politike për të siguruar paqe përmes kornizës së integrimit ekonomik. Pika kyçe e
integrimit në BE ka filluar me Traktatin e Parisit në 1951, kur të dy sektorët private të qymyrit dhe
çelikut vendosur të bashkojnë forcat e tyre për të siguruar paqen. Fillimisht, tre vendet e Beneluksit
ishin mes tre pjesëmarrësve të para të Traktatit të Parisit. Më pas, tre vende të tjera, përkatësisht,
Franca, Gjermania dhe Italia u bë anëtar i traktatit formë Evropian për Thëngjill dhe Celikë (ECSC) në
Traktatin e Parisit në atë kohë. Përtej kësaj, gjashtë vendet kane rritur bashkëpunimin e tyre edhe
një herë, duke krijuar një varësi te ndërsjellë përmes Bashkësisë Ekonomike Evropiane (EEC) dhe
Euratom në Traktatin e Romës (1957).
Zgjerimi i BE-së paraqitet ne dy procese historike në Evropën Qendrore dhe Lindore kanë
qenë shquar në vitin 2004 dhe respektivisht 2007. Në mënyrë të barabartë, me pranimin e Kroacisë
si një ish-republikë e ish-Jugosllavisë mbart peshë të ngjashme në lidhje me kandidatët dhe
kandidatët potencial të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ku në të vërtetë është bazuar agjendën e
zgjerimit dhe me çfarë masash është e bazuar dhe ajo është konsideruar të jetë projekti më i madh i
këtij lloji në botë në epokën e re moderne?
3.5 Kontradiktat në lidhje me zgjerimin e BEËshtë argumentuar rruga e zgjerimit evropian është e lidhur me dobësi të kundërta ne vijën
e zgjerimit të BE-së. Kryesisht, këto polemika janë të përqendruar në mes të institucioneve të
mbingarkuara . Një nga argumentet kryesore në polemikat mbi zgjerimin është se zgjerimi i bllokut
të BE-së nuk ofron një forum më koherent dhe me komoditet, e cila kalon rreziqe të mëdha dhe
rreziqet në procesin e përgjithshëm të integrimit. Ndjekja e politikave të ndryshme në shtetet
anëtare të BE-së është konsideruar të jetë në qendër të problemit në lidhje me aftësinë e Bashkimit
për të përballuar me rritje çështjeve te brendshme të tilla si objektiva të ndryshme në politikën e
jashtme. Përtej kësaj, Bashkimi ne shumë çështje të fragmentuara , në veçanti, mospërputhja e
madhe e ekspozuar ne nivele të ndryshme të integrimit ndodh të jetë shqetësim serioz mbi
zgjerimin e BE. Në këtë kontekst, përfshirja e Bullgarisë dhe Rumanisë në fushën e BE-së është thënë
shpesh të jetë një hap shumë larg. Kritikat në rritej qe nuk i kanë përmbushur standardet evropiane
keto dy shtete anëtare me nivel të lartë të korrupsionit qe paraqet ngecje te zhvillimit dhe
qëndrushmërisë .
Në mënyrë të pashmangshme, megjithatë, pasojat e këtij argumenti tregon frika e
importimit te paqëndrueshmëris në vend të importimit te stabilitetit në katër dimensione: "në
kufijt e ri te Bashkimit Evropian; brenda anëtarëve të rinj; brenda anëtarëve aktuale ...; dhe
nëpërmjet efekteve ende të paparashikueshme të zgjerimit në balancën e pushtetit brenda vetë
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Bashkimit. "Zgjerimi i mëtejshëm i mundur kufijve të BE-së do të ketë ndikim të madh në kontrollin
efektiv të kufijve. Më shumë gjasa, në qoftë se ndonjëherë Turqia do të jetë anëtare e BE-së, sfida të
jashtëzakonshme për kufijtë kontrolluese me Iran, Siri dhe Irak ekspozon rrezik të madh për sigurinë
e BE-së. Përveç kësaj, oferta e anëtarësimit të Ukrainës me siguri do të përkeqësojnë marrëdhëniet
me Rusinë. Në fakt, zhvillimi i situatës aktuale duke filluar me thyerjen e pranverës arabe, dhe
përmbytjet e refugjatëve në BE nga këto vende ka shkaktuar shqetësim të vërtetë për disa vende të
tilla si Italia.
Një argument tjetër i madh kundër sulmeve të zgjerimit të procesit në "kapacitetit
përthithës." Termi është përdorur gjerësisht mbi diskursin e zgjerimit të mëtejshëm të BE-së, por
çfarë saktësisht do të thotë nuk është e përcaktuar qartë. Debati në thithjen e kapaciteteve është
një çështje që meriton të paktën një diskutim për këtë çështje, megjithatë, për qëllime të kësaj
teme, një nga përkufizimit më të pranuar të këtij termi është ai të përshkruara në raportin e veçantë
Komisionit mbi kapacitetin e BE-së për integrimin e reja anëtarëve "Kapaciteti për të vepruar dhe
për të vendosur sipas një ekuilibër të drejtë brenda institucioneve, respektojnë limitet buxhetore,
dhe të zbatojë politika ambicioze të përbashkëta që funksionojnë mirë dhe të arrijnë objektivat e
tyre." një vit më vonë me insistimin e Francës, në përfundim të Samitit të Këshillit Evropian, në
qershor 2006 deklaroi se "ritmi i zgjerimit duhet të marrë kapacitetin absorbues të Bashkimit."
Përkufizimi përcjell mesazhin e qartë të paktën në katër elemente kyç kur dikush merret me
konceptin e zgjerimit dhe / ose integrimin e mëtejshëm të thellë të bashkimit. Katër kufizime
pranuara gjerësisht mbi kapaciteteve absorbuese të BE-së në vijim; Korniza institucionale, kufizimet
buxhetore, politika të përbashkëta dhe kapacitete politike. Thuaj për shembull, në rastin e Turqisë,
zgjerimi i nënshtrohet kufijve institucionale, financiare dhe politike. Pranimi mundur Turqisë në BE
do të duhet ketë ndikim seriozisht në kornizë institucionale për shkak të numrin e madh të
banorëve. Sido që të jetë, me qëllim të zgjerimit çështjen e thithjes çështjet e kapaciteteve, në
kontekstin e kapacitetit përthithës është e rëndësishme të theksohet se kriteret e Kopenhagenit
mishërojn kapacitete të caktuara që çdo kandidat duhet të përmbushë përpara anëtarësimit në BE.
Në mungesë të miratimit formal të këtij afati, është e vërtetë; ata kandidatë potencialë duhet të
punojnë shumë për të përmirësuar kapacitetet ekonomike, kapaciteti i trajtimit të çështjeve më
themelore të të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Megjithatë, koncepti i dallimit te
kapacitetit te thithjes dhe kriteret e Kopenhagenit është mjaft e dukshme. E para ka të bëjë me BEnë dhe kjo e fundit është në lidhje me kandidatët e mundshëm për të përmbushur kriteret e
pranimit.
Çështja e sigurisë është kërcënim i besueshëm për Evropën në sytë e kritikëve të zgjerimit.
Në të vërtetë, çështja e sigurisë është thelbësore për ekzistencën paqësore të Bashkimit Evropian.
Shprehur ndryshe, e gjithë ideja e politikës së sigurisë dhe mbrojtjes së BE-së ka të bëjë me
sigurimin e mirë në Evropë..
Përveç kërcënimit të jashtëm të sigurisë, ekstremizmi fetar paraqet kërcënime të brendshme të
sigurisë. Duke theksuar këtë pikë në dritën e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor së, kritika në rritje
është e bazuar në konfliktet ne Ballkan. Kritikët shohin njëjtë, si një konflikt që nuk është eliminuar
plotësisht .
3.6 Ndikimi i Zgjerimit të BE-së
Ndoshta ndikimi më i madh i politikës së zgjerimit të BE-së janë efektet anësore të
përfitimeve te qetësisë, sigurisë së Evropë. Argumenti kryesor në lidhje me ndikimin e zgjerimit
është përfitimet reciproke te aderimit për të dyja palët. Që do të thotë se përfitimet e procesit të
anëtarësimit në vendet, si dhe shtetet e bashkimit të anëtarëve arrihen rishtazi. Duke u kthyer për
herë të parë për të diskutuar ndikimin e zgjerimit nga pikëpamja e vendeve të përcaktuara në kuadër
të BE-së, natyrisht, mund të vëzhgojë disa ndikime nga dimensione të ndryshme.
Prosperiteti siguria ekonomike dhe dy forca shtyrë te agjendës se zgjerimit dhe ndikimet që
prodhon brenda BE-së. Kështu, zgjerimi shihet jetik për përmirësimin e rritjes ekonomike dhe
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importimin e stabilitetit në BE. Kjo përforcon fuqinë ekonomike të BE-së. Në këtë pikë mund
pranojm se "zgjerimi mund të ndihmojë në zhvillimin e kushteve në të cilat ekonomitë e Evropës
mund të lulëzojnë ... Z. Mustafa Osman Turan, zëvendës Delegat i Përhershëm i Turqisë në BE, vuri
në dukje se pranimi i Turqisë do të sjellë 75 milionë konsumatorëve në tregun e përbashkët. Zyra e
Jashtme dhe Commonëealth (FCO) gjithashtu theksoi rëndësinë e një tregu të vetëm në "hapë
prosperiteti dhe mundësi për qindra miliona njerëz."
Me të vërtetë, efekti i zhvillimit ekonomik rritet në një forcë në rritje në mbarë botën evropiane.
Në këtë linjë, BE-ja është e argumentuar të jetë aktori më me ndikim në botë, kryesisht për shkak të
strukturës së saj të integrimit ekonomik. Faktet mbështetur këtë argument janë nëse vëren se në
mesin e pesë nga dhjetë ekonomive më të lartë në botë vijnë nga blloku evropian.
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Abstrakt
Të hyrat përbëjnë pjesën kryesore të financimit të Buxhetit të Kosovës. Administrimi i
tatimeve në inkasimin e tyre do të ketë ndikimin e vetë në mbushjen e arkës së shtetit, mirëpo e tëra
mund të arrihet në rast se kemi një planifikim të mirë dhe definim të qartë të pozicioneve brenda
sistemit tatimor, se çka dhe ku dëshirojmë që të ecim në të ardhmen.
Administrimi i tatimeve është i lidhur ngushtë më të ardhmen e vendit, ngase nga ky planifikim do te
varej edhe zhvillimi ekonomik, dhe perspektiva e tij. Nga këtu mund të kenë ndikim tatimimi i
bizneseve dhe familjeve, punësimi, shpenzimet, ngritja e mirëqenies shoqërore, etj.
Tatuarja e te hyrave te bizneseve ne Kosovë është ne përputhje me praktikat dhe
legjislacionin e BE-së. Institucioni i vetëm i përcaktuar me ligj nga Kuvendi i Kosovës për
administrimin e tatimeve është Administrata Tatimore e Kosovës (ATK). Përgjegjësitë e ATK-së janë
te përcaktuar me ligjin Nr. 2004/48 për Administratën Tatimore dhe Procedurat.

Fjalët kyçe: TVSH, buxheti, Kosova, biznesi, Administrata Tatimore
JEL Klasifikimi: H25
Hyrje
Në kuadër të zhvillimit ekonomik të një vendi ndikim të madhe në zhvillimin e forcave
prodhuese dhe në zhvillimin e kapaciteteve ekonomike në përgjithësi, nuk do koment se
kanë edhe politikat fiskale që aplikojnë qeveritë e shteteve të ndryshme.
Kur jemi të politikat fiskale, duhet pasur parasysh efektin dhe konsekuencat që mund të
kenë llojet dhe normat e tatimeve, doganave, akcizat dhe taksat tjera në zgjerimin e
kapaciteteve prodhuese, si dhe në akumulimin e mjeteve për investime të mëtutjeshme
kapitale në vend. Politikat e mirëfillta fiskale do të mundësonin një zhvillim më të shpejt dhe
me prosperuese drejt zhvillimit të vendit, mirëpo e tëra do varet nga gjendja dhe fuqia
ekonomike që ka secili shtet në secilën pjesë të BE-së, dhe botës.
Shqyrtimi i politikes fiskale më theks të veçante roli i tatimeve në tërheqjen e investitorëve
të huaj si dhe në zhvillimin ekonomik të vendit, kryekëput është i lidhur më sistemin tatimor
fleksibil, të përshtatshëm dhe konkurrues më tregjet e jashtme.
Për këtë arsye sistemi tatimor, me kohen ka ndryshuar dhe ka pasur ndryshime të
konsiderueshme në drejtim gjithnjë më të avancuar dhe më të përshtatshëm si për vendoret
ashtu edhe për investitorët e jashtëm.
Investimet kapitale si bazë e zgjerimit të kapaciteteve ekzistuese, nuk mund të mbështetën
vetëm në forcat vetanake, pa pas një ndërhyrje edhe nga jashtë.
Që të kemi një ndërhyrje të tillë është e nevojshme që te merren parasysh dhe të rishikohen
të gjitha efektet të cilat mund te shkaktohen nga ndryshimet apo mos ndryshimet me theks
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Autorja Valbona Zeqiraj - është kandidate e Doktoraturës në shkencat ekonomike në Universitet Europian
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të Republikës së Kosovës
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të veçantë në përshtatjen e sistemit tatimor për joshjen e investitorëve te huaj, për të cilët
ka nevojë çdo herë.
Gjithsesi qe rolë dhe theks te veçantë ne ketëtemë do te ketë TVSH (Tatimi mbi Vlerën e
Shtuar), ku kylloj i tatimit te implementueshme ne Kosovë ka ndikim si në ekonomin ne
Pergjisesi ne forcat prodhuese, ne çmimet e produkteve dhe shërbimeve,dhe rritjen e
hyrave buxhetore.
Ne vijim te kësaj teme do te shtjellohet ne pika te shkurtra legjislacioni i TVSH-së, dhe
ndikimi i këtij tatimi nëndërmarrjet në Kosovë.
Baza ligjore per TVSH

Sistemi Tatimor në Republikën e Kosovës përbëhet nga një pako ligjesh, udhëzimesh,
rregulloresh, marrëveshjesh bashkëpunimi me vendet e tjera, në të cilat gjejnë pasqyrim
llojet e tatimeve dhe taksave që aplikohen në Kosovë, nivelet e tyre, procedurat për
vendosjen, deklarimin dhe pagesën e tatimeve, ndryshimin dhe heqjen e tatimeve,
procedurat e vlerësimit dhe mbledhjes së detyrimeve tatimore, procedurat e apelimit si dhe
format dhe metodat e kontrollit tatimor.
Tatuarja e te hyrave te bizneseve ne Kosovë është ne përputhje me praktikat dhe
legjislacionin e BE-së.
Institucioni i vetëm i përcaktuar me ligj nga Kuvendi i Kosovës për administrimin e tatimeve
është Administrata Tatimore e Kosovës (ATK).
Përgjegjësitë e ATK-së janë te përcaktuar me ligjin Nr. 2004/48 për Administratën Tatimore
dhe Procedurat.
Gjithashtu, po sipas këtij ligji, ATK është agjent i autorizuar i Trustit të Kursimeve Pensionale
të Kosovës për kolektimin e kontributeve pensionale bazuar ne Rregulloren 2001/35.
Administrata Tatimore dhe Procedurat

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) është themeluar sipas Udhëzimit
Administrativ Tatimor Nr.1/2000 si shërbim i ndarë brenda Ministrisë së Ekonomisë dhe
Financave, me pavarësi specifike.
ATK do të jetë përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të ligjit 2004/48 dhe çdo legjislacioni
tjetër të zbatueshëm në Kosovë e që i ngarkon detyrën të administrojë çdo lloj tatimi.
Ne dhjetor te vitit 2008 është miratuar Ligji Nr. 03/L-071 për Ndryshimet dhe plotësimet e
Ligjit 2004/48 për Administratën Tatimore dhe Procedurat.
Ky ligj përcakton autorizime dhe obligime te posaçme për ATK dhe tatimpaguesit.
Ligji i ri i ATK-së.

Ligji Nr. 03/L-222 – PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT
Ligji Nr. 03/L-146 mbi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar ,
Më 29 dhjetori 2009 është miratuar ligji i ri i TVSH-së Nr. 03/L-146 i cili do te jetë efektiv nga
Korriku 2010.
Ky ligj ka fillu se zbatuari nga 1 korriku 2010.
Ky ligj i ri i TVSH-së është pothuajse identik me sistemin e direktivës së TVSH-së të BE-së.
Pakoja tatimore në Kosovë

Hartimi dhe kompletimi i legjislacionit për tatimet është zhvilluar krahas krijimit dhe
fuqizimit te Institucioneve te Republikës se Kosovës.
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Pakoja tatimore e aplikueshme në Kosovë është kompletuar dhe është funksionale nga
01.01.2005.
Nga kjo kohë ne Kosovë aplikohen këto tatime:
✓ Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH);
✓ Tatimi në të ardhurat e korporatave;
✓ Tatimi në të ardhurat personale.

Obligimet tatimore që zbatohen për bizneset ne Kosovë kanë një ndërlidhje me dy parime
bazë te funksionimit te tyre, varësisht nga:
✓ Statusi (lloji i entitetit të biznesit), dhe
✓ Qarkullimi vjetor i biznesit.

Në të dy grupet, kur të hyrat janë me të mëdha se 50,000.00 €uro, tatimpaguesit janë
obligues të TVSH-së, dhe duhet të pajisen me certifikatë të TVSH-së.
Ndërsa në TAP (Tatimi mbi të ardhurat Personale) dhe TAK (Tatimi mbi të ardhurat e
Korporatave) obligohen edhe sipas statusit te tyre.
Bizneset individuale nuk obligohen për tatimin ne te ardhurat e korporatave, për te cilin
obligohen vetëm personat juridik.
KUR FILLOJ APLIKIMI I TVSH-së NË KOSOVË?

Tatimi në vlerën e shtuar (TVSH) ka filluar të aplikohet në importe dhe furnizimet
vendore të mallrave dhe shërbimeve që nga 1 Korriku 2001 (sipas Rregullores së UNMIK-ut
Nr. 2001/11 “Mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar” e cila u ndryshua me Rregulloren e UNMIK-ut
Nr. 2002/17, Rreg. Nr. 2004/35 e dates 25.08.2004 Imputeve Bujqësore, dhe Rreg. Nr.
2005/40).
Ne dhjetor te vitit 2008 është miratuar ligji i TVSH-së, Nr. 03/L-114 dhe është ne fuqi nga
janari i vitit 2009.
Ndryshimi bazë është ne ngritjen e shkallës tatimore nga 15% në 16 %.
TVSH aplikohet me shkallën standarde prej 16% dhe me shkallën zero (0%) e cila aplikohet
në eksporte, transportin ndërkombëtar të udhëtarëve, ujitje dhe inpute të caktuara
bujqësore dhe janë të liruara furnizimet tjera të caktuara (shih poshtë).
Nëdhjetor 2009 është miratuar ligji i ri i TVSH-së, Nr. 03/L-146 i cili do te jetë efektiv nga
1 Korriku 2010 (ne bazë të Ligjit Nr .03/L-197 të 15 Prillit 2010.
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-146 PËR TATIMIN MBIVLERËN E
SHTUAR
Ky ligj përmban ndryshime esenciale ne raport me ligjin e meparmë mbi TVSH-në,
Ligji Nr. 03/L-146 mbi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
Që nga 29. Dhjetor 2009 është miratuar ligji i ri i TVSH-së.
Ky ligj u zbatua nga 1 korriku 2010.
Ky ligj i ri i TVSH-së, është pothuajse identik me sistemin e direktivës së TVSH-së, të BE-së.
Një veshtrim i përgjithshem i tatimëve në Kosovë

Zhvillimi i njohurive dhe të kuptuarit mirë i parimeve dhe koncepteve themelore që
kanë të bëjnë me zbatimin dhe aplikimin e ligjeve komerciale dhe tatimeve në Kosovë si dhe
aftësimi në përdorimin e njohurive të ligjeve dhe normave tatimore, aplikimin e tyre dhe
ndihmesën biznesit në zbatimin e kornizës ligjore të aplikueshme në Kosovë.
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Para se të mësojmë se cilat janë obligimet tatimore, është e rëndësishme të kuptojmë
parimet themelore të tatimeve, aplikimin e tyre dhe ndarjen e tyre.
Duhet të kuptojmë klasifikim e tyre në forma të ndryshme sipas funksionalitetit dhe
sipas asaj se kujt i ngarkohet tatimi.
Duhet kuptuar dy elementet themelore te tatimeve, bazë dhe normën e tatimit.
Një shpjegim i shkurtër rreth sistemit tatimor si përkufizimi i tatimeve, llojeve të tatimeve,
elementet e tatimeve, klasifikimi i tatimeve dhe ndikimi i tatimit në ekonomin e vendit.
Përkufizim i tatimit:

Tatimet janë pagesa të cilat mblidhen nga qeveria për të cilat nuk merret asgjë si
shkëmbim në formë të shërbimeve dhe mallrave në mënyrë direkte, d.m.th se shuma e
parave të paguara si tatim nuk është e ndërlidhur direkt me ndonjë produkt apo shërbim
të caktuar.
Edhe pse qëllimi themelor i tatimeve është që të financoj shpenzimet qeveritare, ska dyshim
se ekzistojnë edhe qëllime tjera të tatimeve, siq janë:
o
o

o

mënyrë për të rregulluar distribuimin e pasurisë dhe të ardhurave në një shoqëri;
si metodë për të diskurajuar konsumin e mallrave apo shërbimeve të caktuara të cilat kanë
një kosto të lartë përcjellëse sociale siq është konsumi i duhanit, alkoolit, taksat në
petroleum, si dhe në konsum nga importi.
për të influencuar nivelin e gjithmbarshëm të kërkesës në një ekonomi.

Tatimet jo vetëm që kanë ndikim në shpërndarjen e burimeve, të të ardhurave dhe të
kërkesës së gjithëmbarshme në një ekonomi por ato kanë ndikime të ndryshme varësisht se
për çfarë lloj tatimi bëhet fjala.
Sistemi tatimorë në Kosovë

Sistemi tatimor në Kosovë përbehet prej tatimeve qendrore, lokale dhe ngarkesave
doganore
Sistemi tatimor në Kosovë përbëhet nga të gjitha ligjet dhe udhëzimet e nxjerra për të
siguruar vendosjen dhe grumbullimin e të ardhurave nga tatimet për buxhetin e Kosovës.
Ai përfshin edhe infrastukturën institucionale që ndërtohet për të siguruar grumbullimin e
tatimeve dhe taksave dhe aplikimin e kërkesave të ligjeve përkatëse.
Ngritja e një sistemi të përshtatshëm e modern tatimor ka një rëndësi shumë të madhe dhe
të shumfisht.
Parimet bazë të ndërtimit të një sistemi tatimor
✓ Shpërndarja e drejtë e barrës tatimore dhe zgjerimi i saj;
✓ Lehtësimi ne zhvillimin ekonomik me prioritete të caktuara;
✓ Qëndrueshmëria dhe evitimi i ndryshimeve të shumta;
✓ Transparenca, pra njoftimi në kohë i tatimpaguesve për detyrimet tatimore ;
✓ Thjeshtimi i procedurave dhe lehte i kuptueshëm;
Në kuadrin e Sistemit Tatimorë në Kosovë janë të përfshira këto tatime dhe procedura:
✓ Procedurat e Administratës Tatimore
✓ Tatimi në të Ardhurat Personal
✓ Tatimi në të Ardhurat e Korporatave
✓ Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
✓ Akciza
✓ Tatimi në pronë
✓ Tarifat Doganore
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Institucionit që i është besuar në administrimi tatimorë në Kosovë është Administrata Tatimore e
Kosovës me përjashtim të Akcizës që administrohet nga Dogana dhe Tatimit në pronë që
administrohet në nivel Lokal gjegjësisht Komunat
Misioni i Administratës Tatimore të Kosovës është “Ngritja në maksimum e përmbushjes vullnetare
të obligimeve tatimore sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, të ofrojë shërbim profesional,
transparencë të efektshëm për tatimpaguesin”.
Nocioni i TVSH–së (Tatimi mbi Vlerën e Shtuar)
TVSH – tatimi mbi vlerën e shtuar i cili përfshinë aplikimin e tatimit të përgjithshëm në konsum për
mallra dhe shërbime, që është saktësisht proporcional me çmimin e mallrave dhe shërbimeve. TVSH
llogaritet në këtë çmim sipas normës së aplikueshme, ngarkohet në fazat e ndryshme të prodhimit,
shpërndarjes dhe ciklit jetësor të tregtisë së mallrave dhe shërbimeve, dhe që në fund bartet nga
konsumatori i fundit.
Nga përkufizimi kuptojmë se: TVSH është një tatim mbi konsumin. TVSH-në, e paguan konsumatori
në momentin e blerjes se mallrave dhe shërbimeve nga personi i tatueshëm (Subjekte të
regjistruara si deklarues te TVSH-së).
Nga ky parim, gjithashtu TVSH është Tatim indirekt që do të thotë se nuk i ngarkohet biznesit, por
biznesi është ndërmjet konsumatorit dhe ATK-së, në rolin e agjentit i cili e transferon vlerën qe e
grumbullon nga konsumatori.
TVSH-ja, është një tatim indirekt.
Ajo është e vënë në transaksionet e caktuara dhe mbi importimin e mallrave.
TVSH-ja, është një tatim mbi konsumin final.
Kjo nënkupton se tatimi është paguar nga konsumatori i fundit.
TVSH-ja, nuk ka si funksion primar vetëm realizimin e të hyrave por në masë të madhe ndikon edhe
në nxitjen e eksportit (duke aplikuar një normë tatimore 0% ) dhe investimeve, duke bërë kështu
ndërlidhjen e TVSH-së, që paguhet në pikat doganore dhe që administrohet nga Doganat e Kosovës
si dhe TVSH-së, e cila mblidhet dhe paguhet brenda territorit të Kosovës.
Zakonisht TVSH-ja, është neutrale për biznesin. Megjithatë, në rrethana të caktuara me furnizimet e
liruara TVSH-ja, mund të bëhet faktor kosto për biznesin.
PSE QUHET TATIM MBI VLERËN E SHTUAR:
SHEMBULL:
Shet 15,000.00 € dhe mbledh TVSH nga blerësi i tij 2,400.00 €;
Tatimpaguesi blenë 10,000.00 € dhe i paguan TVSH furnizuesit 1,600.00 €;
TVSH për pagesë në Buxhet është (2,400.00 € - 1,600.00 €) = 800.00 €.
Nga shembulli shihet se marzha është 50%. TVSH paguhet vetëm ne vlerën e shtuar te furnizimit
(Shitja 15,000.00 € – blerja 10,000.00 €) vlera e shtuar 5,000.00 € x 16% = 800.00 €.
TVSH që
ka paguar biznesi është 1,600.00 € në blerjen e tij, plus 800.00 € në buxhet dhe totali i pagesës është
2,400.00 € e cila shumë është e barabartë me TVSH-në, që ka marrë nga konsumatori.
TVSH është një tatim evropian. Pra, siç u cek më lartë TVSH-ja, është aplikuar për herë të parë në
Evropë në Francë në vitin 1954877.
Aplikohet sot në të gjitha vendet e BE dhe është e detyrueshme për të gjitha vendet që duan të
anëtarësohen në BE. TVSH po përhapet gradualisht në pjesë të tjera të botës.Shumica e vendeve
kanë një tatim analog, që mund të jetë një tatim mbi shitjet apo mbi qarkullimin. Gjithsesi tendenca
botërore është drejt përdorimit gjithnjë e më shumë të TVSH-së, si një tatim që siguron të ardhura të
konsiderueshme për buxhetin e shtetit.
KUR FILLOI APLIKIMI I TVSH-SË NË KOSOVË ?
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MauriceLaure, Drejtor i përbashkët të Autoritetit Tatimore francez, Drejtimi généraledesimpôts, ishte i pari
për të future TVSH-së në10 prill 1954, edhe pse gjermani industrialist Dr Wilhelm von Siemens kishte
propozuar konceptin në vitin 1918.
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Tatimi në vlerën e shtuar (TVSH) ka filluar të aplikohet në importe dhe furnizimet vendore të
mallrave dhe shërbimeve që nga 1 Korriku 2001 (sipas Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/11 “Mbi
Tatimin në Vlerën e Shtuar” e cila u ndryshua me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2002/17, Rreg. Nr.
2004/35 dhe Rreg. Nr.2005/40). Ne dhjetor te vitit 2008 është miratuar ligji i TVSH-së Nr. 03/L-114
dhe është ne fuqi nga janari i vitit 2009878.
Ndryshimi bazë është ne ngritjen e shkalles tatimore nga 15% ne 16 %.
Me këtë Ligj ka disa ndryshime, por ajo që është më kryesorja është ndryshimi i Nenit 2 ku është
ndryshuar edhe norma tatimore nga 15% sa ishte më parë – në 16%.
TVSH aplikohet me shkallën standarde prej 16% dhe me shkallën zero (0%) e cila aplikohet në
eksporte, transportin ndërkombëtar të udhëtarëve, ujitje dhe inpute të caktuara bujqësore dhe janë
të liruara furnizimet tjera të caktuara (shih poshtë).
Ne dhjetor 2009 është miratuar ligji i ri i TVSH-së Nr. 03/L-146 i cili do te jetë efektiv nga Korriku
2010.879
Ligji 03/L-146 rregullon sistemin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, në territorin e Republikës së Kosovës,
në pajtueshmëri me Direktivën e Këshillit të Bashkimit Evropian Nr.2006/112/EC të 28 Nëntorit
2006, mbi sistemin e përgjithshëm të TVSH-së.Objektiv i këtij ligji është që të ndryshohet në tërësi
ligji ekzistues i TVSH-së.
OBJEKTI I TATUARJES
TVSH-ja duhet të ngarkohet në pajtueshmëri me dispozitat e këtij ligji, mbi:
Frnizimin e mallrave dhe shërbimeve të bëra për konsideratë brenda territorit të Kosovës nga
personi i tatueshëm që vepron si i tillë, dhe Importimin e mallrave në Kosovë.
TVSH në importime duhet të ngarkohet dhe të bëhet e pagueshme në pajtueshmëri me rregullimet
për detyrimet doganore.
LLOJET E REGJSTRIMIT NË TVSH
Kush duhet te deklaroj dhe paguaj TVSH?
Deklarues i TVSH-së, qarkullimi mbi 50,000.00 €uro
Deklarues Vullnetar
Exportuesi / Importuesi
EFEKTI I TATIMEVE NË NDËRMARRJE DHE EKONOMI
Instrumentet shtetërore të cilat merren me mbledhjen e tatimeve në sektorin publik, përmes
tatimimit të subjekteve, janë çdo here më të mëdha se sa shuma e cila mund të përdoret nga
shteti/qeveria.
Diferencat të cilat mund të shkaktohen nga kjo zakonisht quhen si shpenzimet e përmbushjes
(compliance) dhe përfshin shpenzimet e punës dhe shpenzimet tjera që dalin në harmoni me ligjet
dhe rregullat tatimore.
Disa prej ekonomistëve, e në veçanti neoklasiket kanë argumentuar se disa prej sistemeve tatimore,
kanë krijuar një treg të shtrembëruar, me çka rezultatet kanë qenë në një ekonomi të
paefektshme880.
Ata kanë bërë të mundur që të identifikojnë se cili lloj i sistemit tatimor do të minimizon këtë
shtrembërim.
Mbledhja e tatimeve në kontekst të shpenzimeve të tyre bëhet/mund të bëhet për qëllime të
caktuara, p.sh mbledhja e tatimit nga përdorimi/shitja e alkoolit, mund të përdoret direkt për qendra
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Ligji Nr. 03/L-114 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”, Janar, 2009
Ligji 03/L-146 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar” Prishtinë, 29 dhjetor 2009, në fuqi nga 1 Korriku 2010.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_policy

896

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

rehabilituese të alkoolistëve.
Kjo praktikë shpesh here nuk është e pranueshme për qeverinë, pasi që në një formë e
redukton/limiton lirin e të vepruarit të shtetit, dhe nuk jep mundësin e përdorimit të shpenzimeve
për qëllime tjera.
Marrë në përgjithësi, të hyrat nga tatimet dhe shpenzimet përcaktojnë edhe stabilizimin ekonomik
të vendit, mirëpo e tërë esenca është të administrimi, menaxhimi i këtyre kategorive ekonomike.
Dështimi në vjeljen apo në rastin kur pagesa në tatime ulet/dobësohet, ekonomia shkon drejt
recesionit.
Në ekonomit në rënie, në rast se qeveria shpenzon para në papunësi, atëherë drejtpërdrejt ndikohet
në uljen e shkallës së papunësisë.
Kjo mundësohet përmes hapjes se vendeve të reja të punës, përmes zgjerimit të kapaciteteve.
Sipas teorisë Kejnesiane, qeveria duhet të ndërhyj përmes masave fiskale në stabilizimin e
aktiviteteve ekonomike në vend, me gjithat kjo edhe është bërë në shumë vende.
Në SHBA, për shkak të krizës (recesionit) të vitit 1990 e në vazhdimësi, Administrata e Shtëpisë se
Bardh, rezistoi që të ndikojë në stimulimin e ekonomisë përmes politikave fiskale.
Me fjalë tjera u aplikua politik ekspansioniste/lirë, e cila u argumentua me atë se rritja e
shpenzimeve qeveritare, ose ulja e tatimeve do të ndikoj në rigjenerimin e efektit ne ndërmarrje dhe
ekonomi sipas politikave ekspansioniste apo zgjeruese.
Kjo në mënyre të drejtpërdrejt nënkupton ulje të taksave, stimulimin e sektorin privat, rritjen e
shpenzimeve dhe tërheqjen e investimeve.
Në kontekst të kësaj mund të vije deri të zgjerimi i kapaciteteve ekzistuese të sektorëve ekonomik, të
cilët ndikojnë në rritjen e bazës tatimore dhe në rritjen e të hyrave sipas një sistemi linear.
Për të dal nga kriza e recesionit si mundësi tjetër e mundshme është edhe ulja e shpenzimeve
qeveritare, dhe rritja e tatimeve mirëpo efektet e saja në ekonomi janë të vogla madje edhe shumë
të dëmshme për zhvillim afatgjatë.
Kjo politikë që ndjek shteti veçohet si kontra – ekspansioniste.
Tatimet kanë efekt të dy anshëm në ekonomi si për prodhuesit ashtu edhe për konsumatorin gjë që
do ta tregojmë në vazhdim. Në rastin tonë, kurba e kërkesës paraqet dobinë margjinale që konsiston
tek konsumatorët në mallra e shërbime, dhe kurba e ofertës që konsiston në shpenzimet margjinale
të prodhimit.
Në pikën E kur dy kurbat takohen, konsumatori është i gatshëm të paguaj saktësisht çfarë prodhuesi
kërkon (pra çmimi sipas prodhuesit).
Tatimi ndryshon situatën, çmimi i paguar prej blerësve duhet të ndryshoj çmimin aktual, pasi të jetë
ngarkuar me normën tatimore nga shitësi.
Oferta e re s'tregon që prodhuesit pranojnë vetëm pjesën e çmimit (relativ) të tregut.
Ekuilibri i tregut të ri i paraqitur në pikën D, tregon qe çmimi është më i lartë ndërsa shuma e
konsumuar dhe prodhuar është me e vogël.
Të dy kategoritë konsumatori dhe prodhuesi janë te afektuar në të njëjtën kohë nga rritja e normave
tatimore ose e kundërta881.

881

Michael Burda and Charles Wyplosz, ’’Macroeconomics’’, A European Text, fourth edition, byOxford University

897

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Figura 1. Efekti i tatimit në të ardhura
Tatimet e shtynë ngarkesën (barrën tatimore) mes çmimit blerës dhe çmimit shitës. Këtu
tatimi shitjes (TVSH-së) shtyn kurbën e ofertës lartë. Ekuilibri i ri i vendosur në pikën D, do të ketë
output më të vogël, dhe çmim blerës të lartë (distanca OA), dhe çmime shitëse të ulëta (OB), ndërsa
E paraqet ekuilibrin e pikes se lirë tatimore (tax-free ekuiliburm) pa tatim).
Të hyrat publike për qeverinë maten në pikat ABCD.
Diferenca ndemjet dy çmimeve paraqet shitjen kuantitative.
Konsumatorët të cilat nuk mund të blejnë mallra ne pikën GE me çmime OG, kanë ‘humbje
mirëqenies’, që në fakt parqet mos kënaqjen e konsumatorit, matet ne mes të pikave
ADEG.Ngjashëm, prodhuesit ndjejnë humbjen në fushën ndërmjet GECD.
Përmes këtyre dy humbjeve – fushave ADECB – qeveria pranon të hyrat në pikën ABCD.
Në anën e majtë, trekëndëshi DEF dhe ECF, përfaqëson humbjen e konsumatorit dhe ofertës
prodhuese, kulmi i humbjes shoqërore i rrjedhur/dal si rezultat i tatimeve.
Në aspektin teorik, shpenzimet kontra – ekspansionist mund të rritin kërkesën agregate, ndërsa ato
ekspansioniste mund ta ulin kërkesën.
Për këtë qellim që në dukje duket i pa mundur, përgjigja është po.
Ekonomistet Aleson, Peroti dhe Taversi882 (1998), gjeten që reduktimi i deficitit me tepër është e
ngjashme me qenë ekspansioniste, nëse vije deri të shkurtimi i shpenzimeve qeveritare në paga dhe
transfere.
Ulja e tatimeve mund të jetë signal për uljen e shpenzimeve qeveritare, megjithatë si pasoj
mund të krijoj pritje kërcënuese/dyshimtë për të ardhmen tatimore.
Përpos politikave fiskale një rolë të rëndësishme dhe në ndërveprim mund të luaj edhe politika
monetare, në drejtim të zhvillimit ekonomik të vendit.
Në rastet e recesionit, Banka Qendrore duhet të ulë ratat e interesit bankarë, përderisa nuk cenon
kriza tjera të përmasave më të mëdha.
Politika fiskale dhe ajo monetare konsiderohen se dy veglat kryesore për stabilizim makroekonomik,
në kuadër të një ekonomie kombëtare.
Përkundra kësaj është më rendësi që të ndikohet dhe në stabilizimin automatik të politikave fiskale
të cilat gjithnjë e më tepër po konsiderohen si ndihmesë në rregullimin e luhatjeve/ndryshimeve të
ekonomive moderne të vendeve.

882

Alesina, Alberto, Roberto Peroti dhe Jose Tavers, “The political Economy of Fiscal Adjsutment”,Bokings Papers on
Economic Activity, Spanje 1998, fq 197 dhe 248.
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Ndikimi i Tatimit në Stabilitetin Ekonomik
Ndikimi i tatimit është shumë efikas në arritjen e stabilitetit ekonomik. Në statabilitetin
ekonomik (ekuilibrin ekonomik) nuk ndikon vetëm politika tatimore, por ekzistojnë edhe faktorë të
tjerë që ndikojnë në arritjen e stabilitetit ekonomik.
P.sh një ekonomi kombëtare gjendet në ekuilibër nëse kërkesa agregate është e barabartë me
ofertën agregate (K=O), ndërsa nëse kërkesa nuk është e barabartë me ofertën atëherë ajo ekonomi
gjendet në disekuiliber, i cili disekuilibër mund të ekuilibrohet nëpërmjet politikës tatimore si dhe
nëpërmjet instrumenteve të tjerë.
Nëse në një ekonomi kombëtare kërkesa është më e madhe se oferta (K>O), atëherë me anë të
tatimit duhet zvogëluar kërkesën deri sa të barazohet oferta, dhe kjo arrihet me anë të politikës
tatimore (kjo politikë ndikon në zvoglimin e fuqisë blerëse të obliguesit tatimor pra, atyre u mbesin
më pak para për shkak të tatimeve të mëdha).
Nëse në një ekonomi kombëtare kërkesa është më e vogël se oferta (K<O).
Politika tatimore duhet të jetë në harmoni me politikën monetaro-kreditore.
Nëse dëshirohet politika tatimore restriktive për ta zvogluar kërkesën, atëherë politika monetarekreditore nuk guxon të jetë ekspansive dhe anasjelltas sepse nëse ndodh një gjë e tillë do t’i anulojë
efektet e tatimit.
Ndikimi i Tatimit në Zhvillimin Ekonomik
Politika tatimore së bashku me instrumentet tjera të politikës ekonomike sot përdoren për
nxitjen e zhvillimit ekonomik.
Duhet potencuar se politikën tatimore për qëllim të zhvillimit ekonomik më së shumti e përdorin
shtetet jo mjaft të zhvilluara, të cilat bëjnë përpjekje per zhvillim më të shpejtuar, por kjo nuk do të
thotë që shtetet e zhvilluara nuk e përdorin.
Ndikimi i tatimit në zhvillim ekonomik ndikohet në këto mënyra:
1. Lirimi nga tatimi i të ardhurave që përdoren për investime, lirimi prej tatimit i organizatave
të reja industriale, etj.
2. Zvogëlimi ose lirimi nga tatimi në qarkullim për ndërtimin e objekteve investive, për blerjen
e pajimeve investive, për lënden e parë, etj.
Me anë të tatimit gjithashtu ndikohet edhe në zhvillimin e infrastrkturës (komunikacioni,
energjetika, shkollat, objektet e shëndetësisë, etj) e cila është parakusht për zhvillimin e shpejtuar
ekonomik.
Rekomandimet (Konkluzione)

Në vazhdim do të paraqesim disa nga konkluzionet përkatëse, të cilat rezultojnë nga ky studim
që kemi bërë:
Më poshtë paraqes një listë të rekomandimeve që dalin nga ky material, të cilat besojmë se do të
shërbejnë si bazë për diskutimin dhe do ta ndihmojnë aktivitetin vijues lidhur me involvimin e
komunitetit të biznesit, administratës tatimore, në shërbim të ndërtimit të një politike fiskale efikase
dhe efektive, duke lënë të kënaqur edhe komunitetin e biznesit në Kosovë, konsumatorin e
“pambrojtur”, si një kontribues i madh në buxhetin e konsuliduar të Republikës së Kosovës.
Çështjet kryesore në listen e rekomanimeve janë si vijon:
1. Normat e TVSH-së,qe janë 16% dhe 0%,rekomandoj qe të përshtaten në harmoni me normat
e reduktuara të TVSH-së, se vëndeve fqinje, pra te aplikohen norma të reduktuara të TVSHsë, dhe të cilat do te kenë nje ndikim pozitiv drejtpërdrejt ne konsumatorin, uljen e çmimeve
të disa produkteve.
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2. Norma e reduktuar duhet të vendoset për produktet e rëndesis jetike si p.sh. buka,qumështi,
pijet jo alkoloike, produktet farmaceutike, pra produktet bazike për jetesë.
3. Një normë standarde e reduktuar do të ishte e arsyeshme nga 5%-7% .
4. Limiti i pragut të regjistrimit në TVSH qe është qarkullimi 50,000.00 €uro, të ndryshohet në
30,000.00 €uro apo 40,000.00 €uro sepse mendoj se do të ketë nje efekt pozitiv si në rritjen
e të hyrave nga TVSH-ja, sepse do të rritet numri i subjekteve qe regjistrohen dhe paguajn
TVSH, krijimi i një konkurrence më te fortë, më të drejt ne aspektin e çmimeve sepse nuk do
të ketë diferencim të çmimeve.
5. Normat e reduktuara të TVSH-së, dhe krijimi i lehtësirave për konsumator do të kenë një
efekt pozitiv për ata sepse ndikon ne potencialin e tyre financiar apo me mirë të themi në
xhepin e tyre.
6. Zgjërimi i bazës tatimore krahas rishqyrtimit të ngarkesave tatimore me qëllim që këto
ngarkesa të jenë në harmoni me aftësitë e taksapaguesve për përmbushjen e obligimeve të
tyre fiskale.
7. Më shumë trajnime të organizuara nga Administrata Tatimore, për komunitetin e biznesit,
dhe informim më i mirë konsumatorit për ndryshimet eventuale si ne legjislacionin e
tatimeve poashtu edhe ne të drejtat dhe obligimet e tyre.
8. Krijimi i politikave fiskale të nxisë investimet dhe zhvillimin ekonomik.
9. Zvoglimi i evazionit fiskal.
10. Rritja e kapaciteteve të Administrata Tatimore.
Biblografia
•

Bedri Peci, “Sistemi Tatimor i Kosovës - Traditat dhe Sfidat “ Aksioni kosovar për Inciativë
Civile (KACI), Prishtinë Mars 2002,
• Materiale nga MEF & ATK , Instituti për Hulumtim RIINVEST
• Sabahudin KOMONI “Financat Publike”, Prishtinë
• Hamid Filipoviç “Shkenca mbi Financat” Botues: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore”,
Prishtinë.
• Harvy Rosen, “Financa Publike”Botues Mc.Graë-Hill Irvin, përkthim,Albin, Tiranë,2003:
• Republic of Slovenia, ‘Taxation in Slovenia; Ministry Of Finance, Slovenia March 2007
• Ministry of Finance, ‘The Croatian Tax System’, Zgareb 2007.
Croatia, Value Added Tax and other Taxes, The WorldWide-Tax.Com
•
•
•
•
•
•
•

Ligji Nr.2004/48 Për Administraten Tatimore dhe Procedurat
Ligji Nr.03/L-071 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2004/48 për Administraten
Tatimore dhe Procedurat
Ligji i ri Nr.03/L-222 i ndryshuar dhe plotësuar i Ligjit Nr.03/L-071 për ADMINISTRATEN
Tatimore dhe Procedurat
Lighi Nr.03/L-114 mbi Tatimin e Vleres së Shtuar
Ligji i ri Nr.03/L-146 Për Tatimin mbi Vleren e Shtuar
Oda Ekonomike e Kosovë
Riinvest,Instituti për hulumtime Zhvillimore “Çështje të ndërtimit dhe zbatimit të politikes
fiskale në Kosovë” Prishtinë 2001,

Burimet tjera të konsultuara
• Administrata Tatimore e Kosovës – ATK
• Banka Botërore; raporte dhe analiza,
• www.wikipedia.com
• http://www2.pm.gov.hu;
• http://www.worldwide-tax.com;
900

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Ndërtimi i një Sistemi softverik për këmbimin e informacioneve nga ekonomia joformale,
mundësi për tërheqjen e investimeve nga jasht
Violeta Beqiri,
Universiteti Shtetëror i Tetovës, Maqedoni, violeta.beqiri@unite.edu.mk
Edmond Beqiri,
Universiteti Haxhi Zeka, Pejë-Kosovë, edmond.beqiri@unhz.eu
Abstrakti:
Punimi në përmbajtje përmbanë fillimisht definimin e fenomenit të ekonomisë joformale,
duke marrë mendime nga autorë më të ndryshëm botërorë të kësaj fushe, pastaj lidhjet në mes të
ekonomisë joformale dhe parave të pista, disa të dhëna rreth shkallës së shpërlarjes së parasë në tërë
botën dhe kontributi i tyre të ndarë sipas kontinenteve dhe veprimtarive financiare. Në vazhdim fazat
e shpërlarjes së parasë dhe burimet kryesore të parave të pista duke i ndarë sipas veprimatrive
ekonomike më të ekspozuara ndaj këtij fenomeni. Theks të veçant jepet në veprimataritë ekonomike
Kosovare më të ekspozuara ndaj kësaj dukurie, pastaj sygjerimet se cilat kishin me qenë metodat e
zbulimit të parave të pista për të luftuar këtë fenomen, efektet negative në ekonominë e vendit që
shkakton kjo dukuri dhe së fundmi, si funksionon në nivel kombëtar sistemi i mbikqyrjes së dukurisë
së shpërlarjes së parasë në Kosovë - BQK, Banka komerciale dhe në institucionet tjera financiare.
Fjalët e rëndësishme: ekonomia, joformale, paratë e pista, investimet
JEL Klasifikimi: C82, C88, E00, P00,
1. Hyrja

Fenomeni i ekonomisë joformale është dukuri e theksuar në vendet në zhvillim,
prandaj edhe shteti i Kosovës është i ekspozuar ndaj këtij fenomeni. Ky fenomen zhvillohet
edhe më shumë kur mungon infrastruktura ligjore, infrastruktura softverike dhe mbi të
gjitha disponimi i zyrtarëve përgjegjës për të parandaluar këtë fenomen në kuadër të
mundësive që disponojnë. Pa disponimin e profesionistëve edhe ligji edhe infrastruktura
softverike do të ishin të padobishme, prandaj vullneti dhe aftësia e profesionistëve janë
elementet të rëndësishme që determinojnë suksesin apo mos-suksesin e luftimit të kësaj
dukurie.
Po t'a vështrojmë këtë fenomen në Kosovë, madje edhe nga një këndvështrim laik,
është shumë lehtë për t'a kuptuar që është në kulminacion dhe nuk ka asnjë sinjal
frutdhënës nga ana e organeve përgjegjëse për të marrë hapa konkretë në parandalimin e
këtij zhvillimi. Ngjarjet e fundit që ndodhën dhe janë në ndodhje e sipër si: migrimi masiv,
përkeqësimi i mirëqenies së qytetarëve, diskrepanca shumë e madhe e pasurisë së disa
biznesmenëve dhe zyrtarëve krahasuar me të hyrat e tyre të deklaruara, respektivisht
fitimit/pagës, pasiguria në punë dhe shumë e shumë ndodhi të tjera, janë indikatorë që
mund të determinojnë fillimin dhe analizimin e mangësive dhe cili model kishte për të qenë

901

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

më funksional në parandalimin e krijimit të këtyre diskrepancave shumë të mëdha në
shoqëri.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian publikuar ne Korrik te vitit 2015 për vitin
2014883, tregon që për periudhen 2010-2013 janë raportuar në Njësinë e Intelegjensës
Financiare - NJIF, 481967 transaksione të parave të gatshme në vlera 10000.00€ e më
shumë mesatarisht në vit, një numër që është shumë i lartë krahasuar me popullsinë e
Kosovës dhe ekonominë e saj. Prandaj, ky indikator është një fakt që dëshmon nivelin e lartë
të përdorimit të parasë së gatshme dhe njëkohësisht krijimin e mundësive të lulëzimit të
ekonomisë joformale dhe krijimin e parave të pista.
Bazuar në studimin e bërë dhe nga përvoja e fituar, autorët në këtë punim e ofrojnë
një model të mundshëm për të parandaluar këtë dukuri/fenomen në Kosovë.
2. Përkufizimi i problemit
Një ndër sfidat më të rëndësishme të Republikës së Kosovës në përmbushjen e kushteve të
përcaktuara për integrim nga Bashkësia Evropiane janë: formalizimi i ekonomisë, luftimi i
korrupcionit dhe zvogëlimi i mundësive për të legalizuar paratë e pista (të fitura nga veprimtaritë e
ndaluara me ligj siç janë: trafikimi i qenieve njerëzore, trafikimi i armëve, financimi i terorizmit,
tregtimi i drogës etj).
Shumë shpesh në Kosovë raportohet për shkallë të lartë të papunësisë por në fakt shumica e
bizneseve deklarojnë numër të ulët të punonjësve në ndërmarrjet e tyre nga numri aktual që kanë. Si
pasojë kemi një evazion fiskal por njëkohësisht edhe me këtë veprim ata e balancojnë rrjedhën e
parasë formale dhe joformale në bizneset e tyre. Kjo ndikon shumë në dëmtimin e arkës shtetërore
dhe në mirëqenien e popullit të Kosovës në përgjithësi, i cili dita-ditës është duke u varfëruar më
shumë, si pasojë e dështimit të ndërtimit të një mekanizmi më të sofistikuar në luftimin dhe
minimizimin e këtyre mundësive.
Ligji Për Parandalimin e Shpërlarjes së Parave dhe Financimin e Terrorizmit (LPP-FT) është
aprovuar në Shtator të vitit 2010, në Parlamentin e Kosovës. Shumë vende të botës kanë filluar mjaft
vonë të implementojnë ligje për të ushtruar funksionimin e luftimit të këtij fenomeni.
Në Kosovë emërtimi i këtij ligji do duhej të ishte: “Parandalimi i Shpërlarjes së Parasë” dhe
nuk kishte qenë dashur të përfshihet edhe Financimi i Terrorizmit, me që këto fenomene, sipas
autorëve të këtij punimi janë dy dukuri të ndryshme. Financimi i terrorizmit mund të bëhet edhe me
para legale.
Fokusi kryesor në këtë punim është që të shohim se si definohet ky fenomen nga autorë të
ndryshëm prej të gjitha vendet e botës. Në vazhdim analizohen se cilat janë praktikat më të shpeshta
të ekonomisë joformale dhe parave të pista në botë dhe në Kosovë , në cilët sektorë ekonomik
krijohet më së shumti paraja e pistë në vendin tonë. Punimi ofron modele të ndryshme bazuar në të
dhëna empirike dhe në analizimin e tyre. Më tutje tentohet që të shpjegohet efekti negativ në
ekonominë e vendit varësisht nga shkalla e evazionit fiskal, dëmtimi i imazhit të qytetarëve të
Republikës së Kosovës dhe humbjet oportune që i shkaktohen ekonomisë së vendit, mu për shkak të
krijimit të rrethanave jo të barabarta mes konkurentëve të të njejtit sektor ekonomik në vend etj.
Në Kosovë ekonomia joformale determinon një evazion fiskal dhe krijon mundësinë për
pronarët e bizneseve që të përjetojnë jetën luksoze.
3. Disa praktika të ekonomisë joformale në Kosovë
Mundësitë për ekonomi joformale dhe për të bërë shpërlarjen e parasë në Kosovë, janë të
shumta. Ekziston infrastruktura ligjore, por mungon ndërlidhja institucionale dhe marrja e
iniciativave në kuptimin e inicimit të rasteve. Konsiderojmë që mungon iniciativa e luftimit të kësaj
883
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dukurie nga organet kompentente për inicimin e rasteve. Në qoftë se shikohet tabela statistikore e
raportimit të rasteve në Kosovë sipas llojit të krimit të botuar në raportin e Komisionit Evropian për
Kosovën për vitin 2014, publikuar në Korrik 2015884, është më se e qartë që në Kosovë mungon
iniciativa e luftimit të kësaj dukurie sepse nuk ka asnjë rast të inicimit të procedurës hetimore
kundër dukurisë së ekonomisë joformale apo të shpërlarjes së parasë, për disa vite. Kjo krijon
mundësi të shumta për zhvillimin e këtij fenomeni, posaçërisht në sektorët ekonomikë si:
ndërtimtari, importim të mallrave, prodhim etj.
Tabela nr.1 Krimet e regjistruara sipas llojit ne Kosovë 2010 - 2013
Lloji i krimit

Viti

Krime
të Hetime
të Persona të
regjistruara
përfunduara akuzuar

2010
2011
2012
2013

314
407
517
513

Viti

Krime
të Hetime
të Persona të
regjistruara
përfunduara akuzuar
432
516
486
608
152
410
511

Vepra penale të
lidhura me drogën

Grabitje

2010
2011
2012
2013
Krime doganore
Viti
dhe tatimore
2010
2011
2012
2013
Mashtrim

Viti
2010
2011
2012
2013

Qarkullimi
parave
falsifikuara

i
Viti
të
2010
2011
2012
2013

Vepra të tjera (të
Viti
paspecifikuara)
2010
884

477

461
547
575
433

Krime
të Hetime
të
regjistruara
përfunduara
281
40
37

Persona të
akuzuar
142
151
130

Krime
të Hetime
të
regjistruara
përfunduara
132
12
31
31

Persona të
akuzuar
68
45
101

Krime
të Hetime
të Persona të
regjistruara
përfunduara akuzuar

205
303

108
147

25

Krime
të Hetime
të Persona të
regjistruara
përfunduara akuzuar
21
14
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2011
14
2012
9
2013
Burimi: Raporti i Progresit 2014 - Komisioni Evropian

11
14

3.1. Kompanitë anonime/Kompanitë ofshore
Praktika e ekonomisë joformale nëpërmes kompanive anonime është ndër metodat më të
aplikueshme në Kosovë për qëllime të evazionit fiskal. Në këto raste bëhet përdorimi i kompanive
anonime/kompanive ofshore. Kjo metodë është ndër më të aplikuarat në Republikën e Kosovës dhe
ndikon dukshëm në dëmtimin e buxhetit të Kosovës.
Për të shpjeguar më mirë këtë metodë, ne kemi bërë hulumtimin e një artikulli që i takon
artikujve të konsumit të përditshëm dhe atë për vitin 2012. Pra është fjala për artikullin “Mish pule i
ngirë pa kocka për përpunim”. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të gjitha importet e bëra në
vitin 2012 të këtij artikulli në sasi dhe vlerë doganore, me ç’rast kryesisht kemi zvogëlim/ulje të bazës
doganore.
Në tabelë janë paraqitur 30 importuesit gjatë vitit 2012 dhe vlera e gjithëmbarshme e
importit të këtij artikulli është 48.17 mil euro dhe sasi prej afër 44 mijë ton. Çmimi mestar për tërë
vitin është 1.22€ ndërsa çmimi i ponderuar 1.10€ apo për 11.91% më i ulët.
Tabela nr 2. Tabela e Importit të mishit të bardhë të pules pa kocka për përpunim në Kosovë për vitin
2012, sasia dhe vlera doganore

Burimi: Raporti i Progresit 2014 - Komisioni Evropian
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Pra kryesisht importuesit tentojnë të zvoglojnë vlerën doganore të mallit të importuar dhe
në këtë mënyrë dukshem dëmtohet buxheti i Kosovës dhe kjo skemë është burimi kryesor i parasë
jo-legale dhe gjeneratori kryesor i ekonomisë informale. Kështu që siç po shihet nga tabela e
mësipërme, çmimi i ponderuar i mishit të importuar gjatë vitit 2012 është paraqitur përafërsisht me
-11.91% (nga 1.22€ në 1.10€) më i ulët dhe efekti negativ në dëmtimin e buxhetit ka qenë rreth 5.7
milion euro.
Tabela Nr. 3. Diferenca e çmimit mesatar me çmimin e ponderuar dhe efekti i dëmtimit të buxhetit
shtetëror 2012
Diferenca në çmim
-11.91%
Efekti në buxhet të Republikes së
Kosovës
(5,735,006.08) €
Pjesëmarrja e mishit të pulës në
1.62%
Import 2012
Kur kemi parasysh që mishi i pules përbën 1.62% të vlerës së gjithëmbarshme neto të
importit (Importi total-Exporti total = Neto importi) prej 2.974.964.881,00€ në vitin 2012.
Tabela nr. 4. Pjesëmarrja e vlerës së mishit të bardhë të pules në importin e vlerës së përgjithshme
të importit në vitin2012 /1.62%

2012

Imp
Exp

3,381,722,411 €
406,757,530 €

Net

2,974,964,881 €

Nëse në e bëjmë një supozim të uljes së vlerës doganore të të gjitha mallrave të importuara
gjatë vitit 2012 sipas disa skenarëve të paraqitura në tabelen e mëposhtme, atëherë krijojmë një
vizion të qartë se cili është efekti negativ në dëtimin e buxhetit të Kosovës.
4. Efektet negative në ekonominë e vendit nga ekonomia joformale
Dukuria e ekonomisë joformale dhe e parave të pista mund të shkaktojë shumë pasoja
negative në ekonominë e një vendi si:
- Ç'ekuilibrimin e çmimeve në treg dhe krijimin e monopoleve
- Dëmtimin e arkës shtetërore
- Dobësimin e klasës së mesme të shoqërisë dhe krijimin e një shtrese shumë të pasur më një
pjesëmarrje të vogël në përqindje në popullësinë e vendit
- Lulëzimin e korrupsionit
- Dëbimin e investitorëve të huaj dhe dëmtimi i kredibilitetit të shtetasve Kosovar nga
shtetasit e shteteve tjera
Rritjen e pakënaqësisë së popullatës vendore dhe krijimin e mundësisë së destabilizimit të
vendit.
5. Shkëmbimi i të dhënave në mes institucioneve të Kosovës
Shkëmbimi i të dhënave në mes institucioneve të Kosovës, në lidhje me ekonominë
joformale dhe me paratë e pista është në nivel jo të kënaqshëm. Në këtë kontekst, duhet bërë
dallimin e Institucioneve kompetente për monitorimin dhe luftimin e kësaj dukurie, me institucionet
që obligohen të raportojnë tek institucionet kompetente. Në rastet kur kemi institucionet që
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obligohen të raportojnë tek institucionet kompetente, në të shumtën e rasteve në Kosovë, raportimi
është me kohë dhe sipas detyrimit ligjor, pra institucionet financiare raportojnë tek institucinet
kompetente apo me konkretisht tek NJIF, në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-196, për Parandalimin e
Shpërlarjes së Parasë dhe Financimin e Terrorizmit. Prandaj kjo ndërlidhshmëri funksionon dhe
është e vështirë të matet përpjekja e institcioneve financiare në këtë kontekst, sepse sipas ligjit ato
obligohen të raportojnë tek NJIF edhe për rastet që i vlerësojnë si të dyshimta. Por, institucionet
financiare janë një ndër disa akterët e tjerë që ndajnë të njëjtat detyrime në pikëpamje të raportimit
ndaj NJIF, sikurse janë: avokatët, kontabilistët, kazinot, lojrat e fatit etj.
Po ashtu, duhet theksuar edhe ndërlidhjen institucionale dmth në rastet kur inicohet hetimi
nga NJIF, sa raste inicohen, kujt i adresohen, si trajtohet rasti dhe për çfarë afati kohor merret
vendimi lidhur me rastin përkatës. Nga raporti i mëhershëm mund të shihet që ende nuk ka ndodhur
që të inicohet procedurë hetimore ndaj ndonjë rasti, prandaj është vështirë të konkludohet lidhur
me lidhëshmërinë institucionale.
6. Elementet joformale në çmimin e artikujve të importuara në Kosovë
Kosova në këtë moment është e varur nga importi, me një bilanc tregtar për vitin 2014, në të
cilin gjithsejt eksportet ishin 324 milion € dhe importi prej 2.5 miliardë euro apo me një raport të
mbulimit të importeve më eksporte prej 12.8%885. Ky është një tregues shumë i rëndësishëm që
detyron vëmendjen në kontrollimin e kufijve dhe pikave doganore të territorit të Republikës së
Kosovës. Në 15 vitet e fundit, kontributin më të madh në mbushjen e arkës shtetërore e luajnë
Doganat e Kosovës dhe sa më të efektshme që janë ato, aq më mirë do të jetë për arkën shtetrore.
Në këtë rast, të arkëtimit më të mirë do të ndihmohet në krijimin e mundësisë financiare për të
subvencionuar disa sektorë ekonomikë që janë vital në krijimin e shportës së konsumatorit, më
ç'rast popullata kosovare do të ketë mundësi për blerje të artikujve të njëjtë, me çmime shumë më
atraktive sikurse në vendet në rajon.
Gjendja momentale është krijuar pikërisht për arsye se deklarimi i vlerës së mallrave që nuk i
takojnë konsumit të përditshëm por që kanë pjesmarrje të madhe në vlerën e përgjithshme të
importeve të Kosovës, deklarohen me vlerë shumë më të ulët krahasuar me vlerën reale dhe
pikërisht këtu qëndron esenca, sepse për të arritur qëllimin e mbledhjes së buxhetit, qeveria nuk ka
mundësi të subvencionimit të mallrave të konsumit të përditshëm, prandaj neve gëzojmë çmime më
të larta për këtë kategori të mallrave krahasuar me vendet e rajonit.
7. Konsolidimi i të dhënave në një softver mes institucioneve të Kosovës
Softveri i përbashkët mundëson gjenerimin e raportit kuantitativ dhe në vlerë i mallit si dhe të
mirave që importohen dhe qarkullojnë në Kosovë. Nga gjetjet e punimit, propozohet instalimi i një
sistemi softverik shumë të fuqishëm i cili do të konsolidojë të dhënat në mes institucioneve
relevante si: Bankat, Noterët, Zyrat Kadastrale, Doganat, ATK, NJIF, Kontabilistët, Ministria e Punëve
të Brendshme, Prokuroria, etj. Ideja e një Sistemi softverik të përbashkët mundëson që të
ekuilibrohen përgjegjësitë dhe të minimizohen mundësitë e keqpërdorimeve të detyrës zyrtare dhe
njëkohësisht të rritet përgjegjesia. Ideja këtu është që kur institucionet të cilat janë të obliguara që
të raportojnë të gjitha transaksionet, qofshin një apo më shumë transaksione që ndodhin nga i njejti
përson, shuma e të cilit/cilave transaksione kalon vlerën ditore 10000.00€ dhe për të cilat
transaksione kanë dyshime, në këtë fazë të jetë e mundshme hapja e tiketës e cila nënkupton
inicimin e një rasti të dyshimtë, atëherë kjo tiketë të shkoj direkt tek Njësia e Intelegjences
Financiare - NJIF, i cili organ duhet të ketë afatin e caktuar kohor që të argumentojë nëse rasti duhet
vazhduar për t'u hetuar më tutje në Prokurori apo të pezullohet, që të dyja këto me argumente
qoftë për vazhdim dhe mosvazhdim të hetimit. Pastaj në bazë të fakteve të prezantuara në mënyrë
elektronike zyrtari prokurorial të miratojë apo kundërshtojë propozimin e NJIF-it. E gjithë kjo të jetë
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nën monitorimin edhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe që të ketë një përcjellje të rasteve
Në këtë mënyrë lehtësohet shumë përpilimi i një raporti përmbajtësor qoftë në kuptimin kualitativ
dhe kuantitativ, për të vlerësuar angazhimin e shtetit të Kosovës në luftimin e kësaj dukurie. Pastaj
ka shumë transfere ndërkombëtare të parave që ekzekutohen në emër të përsonave fiktivë që dalin
jashtë shtetit të Kosovës e që kryesisht shërbejnë për të transferuar mjetet në kompanitë
ofshore/fiktive, që ju mundësojnë bizneseve të ndërtojnë infrastrukturen e blerjes së mallit me
çmime shumë më të ulëta se vlera reale e mallit, që do të deklarohet në Doganë.
8. Përfundim
Në këtë punim janë analizuar materiale të ndryshme rreth ekonomisë joformale dhe parave
të pista në vende të ndryshme të botës, se si ndodhin d.m.th. si lind paraja joformale/e pistë dhe si
vendoset në sistem financiar dhe transferohen në para formale/ligjore.
Është shumë me rëndësi që të kuptohet se cilat janë ato veprimtari ekonomike të cilat kanë
hapësirë më të madhe për të prodhuar paranë joformale/të pistë në Kosovë, si dhe metodat se si
arrijnë të realizojnë qëllimin e tyre disa biznese ne Kosovë duke paraqitur modelet e ndryshme
varësisht nga lloji i veprimtarive ekonomike nga prodhimi i parasë informale/pistë deri te vendosja e
tyre në sistemin financiare duke e ndërruar trajtën nga para jolegjitime në para legjitime. Bazuar në
Raportin e Progresit nga Komisioni Evropian për Kosovën për vitin 2014, ceket që numri i
transaksione të parave të gatshme në vlera 10000.00€ e më shumë mesatarisht në vit për periudhën
2010 deri 2013 është 481967 transaksione, që jep sinjal të qartë që në Kosovë, niveli i ekonomisë
joformale është shumë i lartë, kështu që ky ishte argumenti kryesor i cili ndërtoi hipotezën e
punimit.
Përmes shembujve të paraqitur në këtë punim, kuptojmë se sa është e dëmshme për
ekonominë e një shoqërie një praktikë e tillë, duke u nisur nga aspekti financiar, humbja e
investitorëve potencialë dhe deri tek diskreditimi i imazhit të qytetarit Kosovar në botë.
Në punim poashtu janë konstatuar roli dhe kompetencat e organeve shtetërore si Njësia e
Intelegjences Financiare - NJIF dhe pjesëtarëve tjerë që janë të obligura të raportojnë organet
përgjegjëse - NJIF-in si: bankat, avokatët, kontabilistët, auditorët, kazinot OJQ-të etj.
Së fundmi janë dhënë disa sygjerime të cilat do të ndihmojnë organet luftuese të këtij
fenomeni që të ndërtojnë sisteme dhe strategji për minimizimin e kësaj dukurie si p.sh. konsolidimin
e databazave të disa institucioneve, sygjerim ky i cili mundëson zvogëlimin dhe parandalimin e kësaj
dukurie në territorin e Kosovës dhe në sistemin e saj financiar dhe ekonomik, blerjen e të dhënave
nga shtetet që importojmë më së shumti mallra prej tyre duke marrë të dhëna për vlerën reale të
mallrave të atyre shteteve që eksportojnë mallra që importohen në Kosovë, kushtëzimin e
kreditimit të bankave ndaj bizneseve bazuar në deklarimin e fitimit gjë që kishte me qenë një model
shumë i mirë meq kishte me ndiku në rritjen e formalizimit të bizneseve.
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Disa nga përparësit e integrimit të Kosovës në NATO
Xhevdet Halili,
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” Fakulteti Juridik, Prishtinë - Kosovë,
xhevdet.halili@gmail.com

Abstrakti:
Në kaudër të punimit fillimisht trajtojmë organizatën veri-atlantike të NATO-së dhe rëndësinë e sajë
për ruajtjen e paqes, sigurisë, stabilitetit dhe mirëqenies së njerëzve. Po ashtu trajton rëndësinë e
planit të veprimit për anëtarësimit (PVA), i cili është një proces për vendet që aspirojnë anëtarësimin
në NATO, siq është Kosova dhe hapat që duhet ndjekur nga shtetet aspiruese. Çështje tjetër që
trajtohet në punim është edhe rëndësia e anëtarësimit në programin e partneritetit për paqe (PpP), si
një hap për ofrimin e sigurisë dhe stabilitetin e vendeve në hapësirat euro-atlantike. Më
tutjeshqyrtohen dhe raportet aktuale të Kosovës me organizatën veri-atlantike të NATO-së, të cilat
raporte janë vetëm operacionale me mekanizmat siq është KFOR-i, NAT-i dhe NLAT-i. Në fund të
punimit trajtohen përparësitë e integrimit të Kosovës në NATO, të cilat manifestohen në tre drejtime:
si në aspektin e sigurisë dhe stabilitetit; në aspektin diplomatik dhe në aspektin ekonomik.

Fjalët e rëndësishme : siguria, stabiliteti, NATO, integrimi, organizatat.
JEL Klasifikimi : C80, C86, E01, P01,
1. Hyrja
“Të bindur që shteti i Kosovës do të jetë anëtar i denjë i familjes së shteteve paqedashëse në
Botë; Me synimin që shteti i Kosovës të përfshihet në proceset integruese Euro-Atlantike”
- Pjesë e shkëputur nga preambula e kushtetutës së Republikës së KosovësRepublika e Kosovës dhe populli i saj janë të përkushtuar drejt integrimit të plotë në
strukturat Euro-Atlantike. Në këtë drejtim Kosova është e vendosur për të zhvilluar
marrëdhënie të fqinjësisë së mirë me të gjitha shtetet rreth saj duke qenë kështu një
partner konstruktiv në ndërtimin e paqes rajonale, sigurisë, stabilitetit dhe prosperitetit
ekonomik në rajon.
Aspiratat e tilla janë në pajtim të plotë me vullnetin e popullit dhe si të tilla ato
manifestohen duke filluar nga Kushtetuta e Kosovës si akti më i lartë juridik dhe politik i
vendit, pastaj në politikat e brendshme dhe të jashtme të shtetit, në media, në institucionet
edukativo-arsimore, nga shoqërisa civile si dhe në çdo familje të Kosovës.
Ky punim është i fokusuar kryesisht në hulumtimin e përparësive të Kosovës nga
anëtarësimi në NATO (North Atlantic Treaty Organisation). Prandaj nuk do të zgjerohemi në
aspiratat për integrim në strukturat Euro-Atlantike në përgjithësi por do të fokusohemi
vetëm në aderimin e Kosovës në NATO respektivisht në arsyet pse Kosova duhet të jetë
anëtare e familjes Veri-Atlantike.
Duhet theksuar se të jesh anëtare në një organizatë ndërkombëtare sidomos të njërës me
përmasat që është aleanca Veri-Atlantike, padyshim që nënkupton të drejta dhe detyrime të
caktuara për të gjitha shtetet anëtare. Prandaj mendojmë se është më se e nevojshme të
studiohet integrimi i Kosovës në NATO në përgjithësi dhe përparësitë e saj nga ky
anëtarësim në veçanti. Në këtë drejtim përmes këtij punimi është bërë përpjekje të
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hulumtohet më shumë rreth Aleancës Veri-Atlantike, pastaj kritereve dhe procedurave të
anëtarësimit në këtë organizatë si dhe të përparësive të Kosovës nga të qenit anëtare e
NATO-s.
Si rezultat ky punim nxjerr në dritë disa përfundime konkrete për të cilat shpresojmë se do
t’u shërbejnë institucioneve përkatëse që bartin barrën kryesore në rrugën e Kosovës drejt
anëtarësimit në NATO.
2. Aleanca Veri-Atlantike (NATO)
Pakti Veri-Atlantik i njohur si NATO (North Atlantic Treaty Organisation) është krijuar më 4
prill 1949 në Washington nga dhjetë (10) shtete të Evropës Perëndimore (Belgjika,
Danimarka, Franca, Islanda, Italia, Luksemburgu, Holanda, Norvegjia, Portugalia dhe Britania
e Madhe) dhe dy të Amerikës Veriore (SHBA-të dhe Kanada).886 Sot anëtare të saj janë 28
shtete ndër to që nga 7 prill 2009 edhe Shqipëria. Selia e NATO-s deri në vitin 1967 ka qenë
në Paris me ç’rast ajo është bartur për në Bruksel ku gjendet edhe sot.
NATO është organizatë e karakterit ushtarako-politik e cila si e tillë është krijuar në
periudhën e luftës së ftohtë dhe të ndarjes së ashpër të botës në dy sisteme antagoniste.
Qëllimi i saj në atë kohë ishte për t’iu kundërvënë kërcënimit të fuqisë sovjetike në
Evropë.887 Përndryshe aleanca antagoniste me traktatin e NATO-s ishte Pakti i Varshavës në
krye me sovjetikët (ishte themeluar më 1955 dhe u shpërbë më 1991).
Qëllimi themelor i NATO-s është të ruaj lirinë dhe sigurinë e anëtarëve të saj me mjete
politike dhe ushtarake . Aspekti politik konsiston në atë se NATO promovon vlerat
demokratike dhe nxit konsultimin dhe bashkëpunimin në çështjet e mbrojtjes dhe sigurisë.
Ndërsa aspekti ushtarak nënkupton që NATO është e angazhuar për zgjidhjen paqësore të
mosmarrëveshjeve. Nëse përpjekjet diplomatike dështojnë, ajo ka kapacitetin e nevojshëm
ushtarak për të ndërmarrë operacione të menaxhimit të krizave. Të gjitha veprimet e NATOs duhet të jenë në harmoni me normat përkatëse të traktatit Veri-Atlantik si dhe të kartës së
OKB.888
Në preambulën e traktatit theksohen përkushtimi dhe qëllimet kryesore të organizatës.
Gjithnjë në përputhje edhe me parimet e Kartës së OKB palët në traktat shprehin dëshirën
dhe vendosmërinë e tyre ndër të tjera për ruajtjen e paqes, sigurisë, stabilitetit dhe
mirëqenies në zonën e Atlantikut Verior.889
Së këndejmi shtetet anëtare janë të obliguara që të gjitha mosmarrëveshjet t’i zgjidhin me
mjete paqësore, të rezervohen nga kërcënimi ose nga përdorimi i forcës në marrëdhëniet
ndërkombëtare, të ndihmojnë njëra tjetrën dhe t’i forcojnë kapacitetet e tyre individuale
dhe kolektive. Një sulm i armatosur kundër ndonjërit prej aleatëve do të konsiderohet si
sulm kundër të gjithëve.890 Si pasojë palët bien dakord që nëse ndodh një sulm i tillë secila
nga ato në ushtrim të të drejtës së vetëmbrojtjes kolektive apo individuale 891 do të
ndihmojnë palën apo palët e sulmuara duke ndërmarrë menjëherë individualisht apo
Gruda, Zejnullah, “ E drejta ndërkombëtare publike”, 2013, Prishtinë, faqe 402.
Goldstein, Joshua, “Marrëdhëniet ndërkombëtare”, 2003, Tiranë, faqe 106.
888
Web-faqja zyrtare e NATO, http://www.nato.int/nato-welcome/index.html , vegëza “What is NATO?”, pika
nr. 2 “Basic Points”, qasur më 06.02.2016.
889
Traktati i Atlantikut Verior, preambula, Washington D.C, 4 prill 1949.
890
Po aty, neni 5.
891
Karta e OKB, San Francisko, 1945, neni 51.
886
887

910

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

kolektivisht veprimet që vlerësohen si të nevojshme duke përfshirë edhe përdorimin e
forcave të armatosura me qëllim të rivendosjes dhe ruajtjes së sigurisë në zonën e Atlantikut
të Veriut.
NATO ka një infrastrukturë të zhvilluar ushtarako-politike. Me qëllim të realizimit të
zotimeve të veta, Pakti Veriatlantik ka paraparë organet kryesore të organizatës të cilat janë:
1.Këshilli i NATO-s dhe 2. Komiteti i mbrojtjes. Këshilli ka krijuar edhe disa komitete tjera të
cilat janë organe ndihmëse si Komiteti politik, Komiteti shkencor, Sekretari i përgjithshëm,
Komiteti ushtarak dhe komandat, etj.892 Këshilli i NATO-s është organi më i lartë i NATO-s
dhe përbëhet nga përfaqësuesit e të gjitha shteteve anëtare. Këshilli takohet dy herë në vit
(në pranverë dhe vjeshtë) dhe është i autorizuar që të shqyrëtojë çdo çështje që ka të bëjë
me përmbushjen e marrëveshjes.
Për fund vlen të theksohet edhe se intervenimi i parë praktik i forcës nga NATO ka ndodhur
në Bosnje në vitin 1994 në mbështetje të misionit të OKB-së që ndodhej atje.893 Ndërsa më
24 Mars 1999 NATO filloi edhe bombardimet në Kosovë kundër forcave serbe.894
2.1 Anëtarësimi në NATO
Disa organizata ndërkombëtare kanë sistem të hapur të anëtarësimit apo sistem të
ashtuquajtur “universal”, ndërsa disa organizata tjera ndërkombëtare varësisht nga lloji i
tyre kanë sistem të limituar të anëtarësimit qoftë në aspektin gjeografik, funksional, politik
apo ekonomik.895
Në rastin e NATO-s, neni 10 i traktatit Veri-Atlantik përcakton se: “The Parties may, by
unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the
principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to
accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing
its instrument of accession ëith the Government of the United States of America. The
Government of the United States of America ëill inform each of the Parties of the deposit
of each such instrument of accession.”896
Në fjalinë e parë të nenit 10 përcaktohet se “anëtarët me pëlqim unanim mund të ftojnë
cilindo shtet tjetër evropian që mund të veproj konform parimeve të këtij traktati si dhe të
kontribuoj në sigurinë e zonës së Atlantikut Verior, për t’u anëtarësuar në këtë traktat” .
Pra fillimisht si kushte esenciale për anëtarësim përcaktohen: 1.Pëlqimi unanim i anëtarëve
të NATO-s; 2. Mund të ftohen vetëm shtetet që gjeografikisht gjenden në kontinentin e
Evropës; 3. Shteti që ftohet për t’u anëtarësuar në NATO duhet të kontribuoj në sigurinë e
zonës së Atlantikut Verior si dhe veproj konform parimeve të këtij traktati në përgjithësi.
Ndërsa në dispozitën e dytë të këtij neni përcaktohet mënyra e aplikimit me ç’rast: “Cilido
shtet i ftuar për t’u bërë anëtarë i traktatit duhet të depozitojë dokumentet e aplikimit në
qeverinë e SH.B.A. Kjo e fundit do të informojë të gjithë anëtarët tjerë për depozitimin e
dokumentacionit në fjalë”.

Gruda, Zejnullah, “E drejta ndërkombëtare publike”, libri II, Prishtinë, 1994, faqe 47.
Goldstein, Joshua, po aty, faqe 106.
894
Për më shumë shih: Teson, Fernando, “Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality”, 2005,
New York, faqe 375.
895
Shih: White, Nigel, “The law of international organisations”, second edition, Manchester, 2005, faqe 110.
896
Neni 14 i Traktatit përcakton se gjuha angleze dhe gjuha frënge janë gjuhë të barabarta autentike të traktatit
të NATO-s. Prandaj mendojmë që është më korrekte që gjatë interpretimit të normave të traktatit të
shfrytëzojmë tekstin e normës në njërën nga gjuhët autentike.
892
893
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Përndryshe NATO ka edhe atë që e quan “Membership Action Plan (MAP)” apo “Planin e
Veprimit për Anëtarësim (PVA)”. Ky plan është aprovuar në Samitin e Ëashingtonit më 1999
si një procedurë për vendet që aspirojnë anëtarësimin në NATO. Qëllimi i PVA është
informimi i anëtarëve të ardhshëm potencial me këshilla praktike dhe ndihmë konkrete
juridike dhe teknike gjatë procedurave për anëtarësim.897
Pjesëmarrja e një vendi në PVA nënkupton monitorimin e progresit të tij në pesë (5) fusha të
ndryshme:
1. Gatishmëria për zgjidhjen në mënyrë paqësore të mosmarrëveshjeve ndërkombëtare,
etnike ose territoriale si dhe vendosmëria për rregullimin legjislativ përkatës konform
standardeve të kërkuara për të drejtat e njeriut dhe kontrollit demokratik të forcave të
armatosura;
2. Aftësia për të kontribuar në misionet e organizatës dhe sigurinë në zonën e Atlantikut
Verior;
3. Përkushtimi për të kontribuar me forca të armatosura në misionet e organizatës;
4. Sigurimii informacioneve të ndjeshme dhe ruajtja e tyre;
Një hap përpara në procesin e anëtarësimit në NATO është edhe anëtarësimi në programin
e “Partneritetit për Paqe (PpP)”. Ky program u aprovua më 10 janar 1994 në Bruksel si një
shprehje e bindjes së përbashkët se stabiliteti dhe siguria në hapësirën e Euro-Atlantikut
mund të arrihen vetëm përmes kooperimit dhe veprimit të përgjithshëm. Mbrojtja e të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, ruajtja e lirisë, drejtësisë dhe e paqes përmes
demokracisë konsiderohen si vlera themelore të përbashkëta të PpP.898
Vlen të theksohet se në korrik të vitit 2012 Kosova ka dërguar kërkesë për t’iu bashkuar këtij
programi. Megjithatë katër vendet anëtare të NATO-s (Greqia, Rumania, Spanja dhe
Sllovakia) të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës kanë kërcënuar me bllokimin
e anëtarësimit të Kosovës në këtë program. Duke pasur parasysh këtë mendojmë që
institucionet e brendshme dhe diplomacia kosovare në përgjithësi duhet të punoj më shumë
në aspektin e rritjes së peshës së lobingut dhe arritjes së konsensusit politik ndërkombëtarë
për anëtarësimin e Kosovës në programin e Partneritetit për Paqe. Përndryshe deri më tani
NATO me Kosovën ka vetëm raporte operacionale përmes mekanizmave të saj që janë
prezent në Kosovë:
✓ KFOR apo Kosovo Force (Trupat e NATO-s që kujdesen për sigurinë, paqen
dhe
stabilitetin në Kosovë në veçanti në veri të vendit);
✓ NAT-i apo NATO Adviser Team (Ekipi Këshillues i NATO-s për Ministrinë e
FSK-së);
✓ NLAT-i apo NATO Laison Adviser Team (Ekipi Këshillues i NATO-s për FSKForcën e Sigurisë së Kosovës).
3. Përparësitë e Kosovës nga anëtarësimi në NATO
Lidhur me përparësitë e shteteve nga të qenit anëtarë në organizata ndërkombëtare, autori
Lalive thekson se: privilegjet dhe imunitetet e shteteve që janë anëtare të organizatës së
caktuar ndërkombëtare janë atribut i të asaj që njihet si “legal personality” apo
“personalitet ligjor” i organizatës në fjalë.899 Megjithatë lidhur me terminologjinë që duhet
Web-faqja zyrtare e NATO, http://www.nato.int/nato-welcome/index.html , vegëza “What is NATO?”, pika
nr. 1 “Member Countries”, qasur më 07.02.2016.
898
NATO Public Diplomacy Division, “Siguri Nëpërmjet Partneritetit”, Bruksel, 2005, faqe 5.
899
Bekker, Peter, “The legal position of Intergovernmental Organisations”, Hague, 1994, faqe 94.
897
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përdorur për të theksuar përparësitë e shteteve anëtare të organizatave ndërkombëtare ka
mendime të ndryshme në teori. Së këndejmi autori Dominice preferon termin “immunities”
që në gjuhën shqipe nënkupton “imunitete”.Ndërsa autori Van Vollenhoven preferon termin
“anglisht: privileges” apo “gjermanisht: ehrenreschte” që në gjuhën shqipe nënkupton
“privilegje”.900 Megjithatë ne mendojmë se termi më adekuat në gjuhën shqipe do të ishte
“përparësi” respektivisht përparësitë e Kosovës me faktin e anëtarësimit të saj në NATO. Në
këtë drejtim duhet bërë edhe dallimin mes përparësive nga anëtarësimi në një organizatë
ndërkombëtare (në rastin tonë në NATO) si dhe të drejtat ligjore që rrjedhin nga akti
konstituiv i organizatës (në rastin tonë Pakti Veri-Atlantik). Kjo për arsye se objekt hulumtimi
i këtij punimi nuk janë domosdoshmërisht të drejtat që fiton Kosova me rastin e
anëtarësimit në NATO (të cilat të drejta rrjedhin nga traktati dhe janë të njëjta për të gjithë
anëtarët), por janë përparësitë faktike respektivisht ndryshimet eventuale pozitive të
rrethanave faktike në Kosovë që do të bëhen si rezultat i anëtarësimit.
Në këtë drejtim mendojmë që përparësitë e Kosovës nga anëtarësimi në NATO
manifestohen në tri dimensione kryesore: 1. Aspekti i sigurisë dhe stabilitetit në rajon; 2.
Aspekti diplomatik si dhe 3. Aspekti ekonomik.
1. Aspekti i sigurisë dhe stabilitetit në rajon: duke pasur parasysh nenin 5 të traktatit të
NATO-s që rregullon çështjen e vetëmbrojtjes kolektive sipas sistemit “një për të gjithë dhe
të gjithë për një”, mund të thuhet se nga perspektiva Kosovare roli i NATO-s është shumë i
rëndësishëm për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkan, veçanërisht në kontekstin e
parandalimit të tensioneve apo krizave eventuale në këtë territor. Në njërën apo tjetrën
formë kjo u vërtetua edhe në mars të vitit 1999 gjatë intervenimit humanitar të NATO-s në
Kosovë. Si rezultat Republika e Kosovës dhe Republika e Serbisë janë duke bërë hapa të
ngadalshëm mirëpo mjaft konkret drejt drejtësisë tranzicionale në rajon dhe njohjes
reciproke mes tyre.901
Megjithatë sa i përket nenit 5 të traktatit respektivisht parimit “një për të gjithë dhe të gjithë
për një” në arenën ndërkombëtare ka edhe mendime kontraverze. Duke u referuar rasteve
konkrete si p.sh: gjenocidi në Bosnje dhe Hercegovinë apo aneksimi i Krimesë së Ukrainës
nga Rusia, autorët e ndryshëm e cilësojnë NATO-n si organizatë të pafuqishme karshi Rusisë
dhe konkludojmë se NATO është vetëm një “instrument i interesave të SHBA-së”.
Sidoqoftë ne mendojmë se e drejta ndërkombëtare në përgjithësi nuk duhet tentuar të
shpjegohet duke nga këndvështrimi i të drejtës së brendshme të shtetit. Prandaj as NATO
nuk duhet konsideruar si ushtri e botës. Thjesht anëtarët e NATO-s janë bashkuar në një
aleancë për arsye se ndajnë vlera të përbashkëta demokratike. Në këtë drejtim pajtohemi se
organizatat ndërkombëtare në përgjithësi duke filluar nga liga e kombeve e tutje kanë edhe
raste të caktuara ku suksesi i tyre lë për të dëshiruar. Mirëpo mendojmë që vetë ekzistenca
e organizatave ndërkombëtare është nevojë e përgjithshme e shoqërisë bashkëkohore dhe
si të tilla ato kanë një rol shumë të rëndësishëm sot për sot. Së këndejmi kur bëhet fjalë për
NATO-n analistët dhe ekspertët seriozë të sigurisë dhe zhvillimeve ndërkombëtare
nënvizojnë se ajo mbetet instrumenti kryesor për të ruajtur lirinë dhe sigurinë e aleatëve
(pra pontecialisht edhe sigurinë dhe paqen në Kosovë) me mjete politiko-diplomatike apo
dhe ushtarake.

900

Po aty, faqe 97.
Me drejtësi tranzicionale nënkuptojmë ballafaqimin me të kaluarën. Në rastin e Kosovës dhe Serbisë kjo
nënkupton gjykimin e krimeve serbe të luftës në Kosovë dhe kompenzimin e viktimave të luftës.
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2. Aspekti diplomatik: konsiston në vet faktin se Kosova bëhet pjesë e aleancës më të
suksesshme ushtarako-politike të kohës moderne. Këtë epitet NATO e gëzon si rezultat i
operacioneve të saj të suksesshme për menaxhimin e krizave humanitare, ndërprerjen apo
edhe parandalimin e masakrave njerëzore si dhe rimëkëmbjen dhe stabilizimin e situatës si
p.sh: në Irak, Kosovë, Somali, etj.902 Sidoqoftë duhet theksuar se në arenën e së drejtës
ndërkombëtare lidhur me funksionin e NATO po ashtu ka mendime ndryshme. Këto të
fundit kryesisht shfaqen duke marrë parasysh se NATO de fakto është krijuar për të
kundërshtuar kërcënimin sovjetik atëbotë që ka rezultuar me të ashtuquajturën periudhë të
“luftës së ftohtë”. Mirëpo lufta e ftohtë ka përfunduar dhe me të drejtë disa teoricienë
shtrojnë dilemën se cili është në të vërtetë fushëveprimi i NATO-s sot? Sidoqoftë
konsiderojmë që kjo është temë në vete dhe jo domosdoshmërisht kontribuon në objektivat
e këtij punimi.
Sidoqoftë NATO sot është një prej organizatave më të mëdha ndërkombëtare dhe si e tillë
gëzon një hapësirë të konsiderueshme në të drejtën ndërkombëtare. Si rezultat mendojmë
që anëtarësimi i Kosovës në NATO nënkupton konsolidimin e politikës së jashtme të
Republikës së Kosovës. Pra në aspektin diplomatik, duke kontribuar në sigurinë e
përgjithshme Euro-Atlantike shteti do të fitonte miq, respekt dhe imazh më të mirë.
Njëkohësisht mendojmë që anëtarësimi në NATO do të nënkuptonte një hap tutje drejt
integrimeve Euro-Atlantike në përgjithësi dhe integrimit në BE dhe OKB në veçanti. Natyrisht
që të gjitha këto janë procedura të veçanta në aspektin formal. Mirëpo në aspektin faktik
dhe diplomatik kjo për Kosovën padyshim se do të nënkuptonte një dritare më shumë në
arën ndërkombëtare.
3. Aspekti ekonomik: Çekia si shembull pas anëtarësimit në NATO pati një numër shumë të
madh investimesh të cilat tejkaluan shifrën prej nëntë (9) miliardë eurove. Një trend të
ngjashëm progresiv të investimeve por më të ngadalshëm është duke përjetuar edhe
Shqipëria pas anëtarësimit në vitin 2009. Nën dritën e kësaj ekspertët dhe analistët vendorë
në Kosovë konsiderojnë se anëtarësimi në NATO do të manifestohej me rritje të investimeve
të huaja dhe rritje ekonomike në përgjithësi. Kjo bindje është bërë edhe më e fuqishme
sidomos pas nënshkrimit të Marrëveshjes për Stabilizim Asocim (MSA) mes Bashkimit
Evropian (BE) dhe Republikës së Kosovës (RKS) në tetor të vitit 2015.
Natyrisht që zhvillimi ekonomik i një vendi varet edhe nga faktorë të brendshëm si p.sh:
(infrastruktura ligjore, sistemi gjyqësorë, siguria juridike e investitorëve, resurset njerëzore
dhe natyrore, faktorët klimatik, gjeografik, pastaj niveli i korrupsionit, krimit të organizuar,
etj). Së këndejmi mendojmë se anëtarësimi në NATO padyshim që do të manifestohej
pozitivisht edhe në rrafshin ekonomik, por gjithnjë duke pasur parasysh edhe gërshetimin
me faktorët tjerë relevant për zhvillimin ekonomik.
4. Përfundimi
Duke u bazuar në rezultatet e arritura nga ky punim, mund të konkludojmë se:
•

Pakti Veri-Atlantik i njohur si NATO (North Atlantic Treaty Organisation) është krijuar
më 4 prill 1949 në Ëashington. Qëllimi themelore i saj është të ruajë lirinë dhe
sigurinë e anëtarëve të saj me mjete politike dhe ushtarake.

Shih më shumë: Rasmsbotham, Oliver & Woodhouse, Tom, “Humanitarian Intervention in Contemporary
Conflict”, Cambridge, 1996.
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•
•
•
•
•

•
•

NATO vlerësohet si aleanca më e suksesshme moderne e cila ka një rol shumë të
rëndësishëm në vendosjen dhe ruajtjen e paqes, stabilitetit, sigurisë dhe mirëqenies
në hapësirën Euro-Atlantike përfshi këtu edhe Ballkanin.
Republika e Kosovës dhe populli i saj aspirojnë anëtarësimin në NATO dhe strukturat
tjera Euro-Atlantike në përgjithësi.
Deri më tani NATO me Kosovën ka vetëm raporte operacionale përmes
mekanizmave të saj siç janë: KFOR, NAT-i, NLAT-i, etj.
Kushtet dhe forma për anëtarësim janë të përcaktuara në nenin 10 të traktatit.
Mendojmë që përveç kushteve formale për anëtarësim është i domosdoshëm edhe
një konsensus diplomatik mes shteteve antare të NATO-s.
Anëtarësimi në Partneritetin për Paqe nënkupton hapin e parë formal të Kosovës
drejt integrimit në NATO. Së këndejmi në korrik të vitit 2012 Kosova ka dërguar
kërkesë për t’iu bashkuar programit PpP. Megjithatë katër vendet anëtare të NATO-s
(Greqia, Rumania, Spanja dhe Sllovakia) nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe kanë
kërcënuar me bllokimin e anëtarësimit të Kosovës në këtë program.
Integrimi në NATO për Republikën e Kosovës në rrafshin strategjik do të
nënkuptonte përparësi konkrete në sidomos në aspektin e sigurisë dhe stabilitetit në
rajon, pastaj në aspektin politiko-diplomatik si dhe në aspektin ekonomik.
Institucionet kompetente të shtetit duhet avancuar më shumë në aspektin e
plotësimit të të gjitha kushteve formale për anëtarësim si dhe arritjen e një
konsensusi politik me shtetet anëtare të NATO-s.
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Aspekte të mbrojtjes juridike të objekteve të trashëgimisë kulturore sipas Legjislacionit
Shqiptar
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Yllka RUPA
Abstract
The theme selected for treatment in this paper aims to provide an overview of the special
protection enjoyed by Albanian law cultural heritage . So they are treated concisely legal format
storage, management and protection of objects that constitute tangible and intangible cultural
heritage. In addressing legal, there is an emphasis on the importance of international conventions
devote particular asset protection intangible impact that they have had to modernize the legislation
by not mentioning the shortcomings and problems encountered in the implementation of own law
in Albanian reality .
Abstrakt
Tematika e përzgjedhur për trajtim në këtë punim ka për synim të japë një pasqyrë të
përgjithshme të mbrojtjes së vecantë që gëzojnë sipas ligjit shqiptar, objektet e trashëgimisë
kulturore. Kështu janë trajtuar në mënyrë koncize format juridike të ruajtjes, administrimit dhe
mbrojtjes së objekteve që përbëjnë trashëgiminë kulturore materiale dhe jomateriale. Në kuadër të
trajtimit juridik, është vënë theksi në rëndësinë që konventat ndërkombëtare i kushtojnë vecanërisht
mbrojtjes së pasurive jomateriale, ndikimin që ato kanë patur në modernizimin e legjislacionit
vendas, duke mos lënë pa përmendur edhe mangësitë dhe problematikat e hasura në funksion të
zbatimit të ligjit në realitetin Shqiptar.

Hyrje
Trashëgimia kulturore, përbëhet nga vlera materiale dhe jomateriale, të cilat si pjesë
e rëndësishme e pasurisë kombëtare janë përfshirë në regjime të posacme mbrojtjeje
juridike. Me qëllim ruajtjen, promovimin, mbrojtjen dhe përcaktimin e organeve
përgjegjëse të administrimit, i është kushtuar një rëndësi e vecantë plotësimit të kuadrit
ligjor shqiptar për mbrojtjen e pasurisë së trashëgimisë kulturore. Në kontekstin e mbrojtjes
ligjore është parë e rëndësishme përfshirja e elementeve kryesorë që vënë në mbrojtje,
gjurmojnë, dokumentojnë dhe restaurojnë objektet e trashëgimisë kulturore, që mbartin në
vetvete vlera kombëtare. Rregullimi ligjor nis me përcaktimet kushtetuese, aktet
ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi, ligjin organik për trashëgiminë kulturore dhe
akte të posacme nënligjore. Në funksion të përcaktimeve ligjore, shteti shqiptar ka aderuar
në organizma të rëndësishëm ndërkombëtarë dhe ka ratifikuar konventa të njohura për
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Por pavarësisht kuadrit ligjor të plotë në aspektin e
ruajtjes së objekteve të trashëgimisë kulturore, janë konstatuar shumë problematika që
kanë të bëjnë me aspekte dhe ngjarje të ndryshme, me ndikime negative për sa i përket
mbrojtjes dhe promovimit të kësaj fushe. Për shkak të ndryshimeve historike dhe ndikimit të
aktiviteteve të njerëzve sidomos, në periudhat tranzitore, janë vënë re dukshëm dëmtime,
shembje, shkatërrime e deri edhe kalime të paligjshme pronësie mbi objekte të ruajtjes së
vecantë. Përvoja të tilla negative duhen parë në kontekstin e nje mungese të dukshme të
parimeve etike të mbështetura dhe të përforcuara nga instrumentë të posacëm normativë,
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por edhe si mungesë e një ndërgjegjësimi të përgjithshëm kolektiv për ruajtjen e vlerave të
përbashkëta me rëndësi kombëtare. Shqipëria si pjesë e shumë organizatave partnere në
fushën e trashëgimisë kulturore mund të konsiderohet sot si një vend ku vendimet politike,
parimet e legjislacionit, dhe instrumentë të tjerë teknikë kanë filluar të lëvizin. Në këtë
kontekst, Ligji Shqiptar për Trashëgiminë Kulturore është hartuar nën frymën e parimeve
ndërkombëtare të përcaktimit të rregullave për mbrojtjen e pasurisë së trashëgimisë
kulturore, pa lënë jashtë vemendjes problematika që janë hasur në vite dhe që janë
specifike për vendin tonë.
1.1 Trashëgimia kulturore, përbëhet nga vlera materiale dhe jomateriale, të cilat janë pjesë e
pasurisë kombëtare.
Ligji bën klasifikimin dhe përcaktimin e qartë se cilat janë vlerat materiale dhe jomateriale dhe
cilat kategori objektesh hyjnë në rregjimin e posacëm të secilit klasifikim.
Vlerat materiale të trashëgimisë kulturore janë objektet e trashëgimisë kulturore të paluajtshme
ndër të cilat ligji përfshin qendra, zona dhe rajone të banuara ose jo në të cilat përfaqësohen vlera
arkeologjike, historike, etnologjike, arkitektonike, dhe inxhinierike.903 Të njëjtin përcaktim bën ligji
edhe për objekte të kësaj natyre, por që janë në gjendje rrënoje me kusht që të kenë një kohëzgjatje
mbi 100 vjet. Ansamblet urbane, arkitekturore dhe historike, ndërtime dhe konstruksione
ndërtimore me vlera të vecanta si dhe objektet në gjendje rrënoje të po kësaj natyre me vjetërsi
mbi 100 vjecare, klasifikohen edhe këto si objekte të trashëgimisë kulturore. Në grupin e vlerave
materiale të trashëgimisë kulturore, përfshihen edhe objekte të luajtshme me vlera të caktuara
historike, ndër të cilat përfshihen elementë të objekteve të klasifikimit të mësipërm, si mozaikë,
skulptura, piktura murale e objekte të tjera të kësaj natyre me vjetërsi mbi 100 vjecare. Materiale të
lëvizshme arkeologjike, krijime artistike të të gjitha llojeve dhe gjinive janë bërë pjesë e mbrojtjes
ligjore duke përjashtuar krijimtarinë e autorëve të gjallë. Rrethi i objekteve të luajtshme është
zgjeruar me dokumenta të rëndësishëm arkivorë, dorëshkrime dhe botime me vlera të vecanta
historike, koleksione të ndryshme me vjetërsi mbi 25 vjecare përfshi edhe objekte të caktuara
teknologjike, prodhime artizanale, objekte personale të figurave të shquara historike etj. Si vlera
jomateriale të trashëgimisë kulturore, janë klasifikuar, përdorimi i gjuhës shqipe në veprat letrare,
folklori gojor i ruajtur në kujtesë, i shkruar ose i regjistruar. Folklori vokal, koreografik dhe
instrumental, zakone dhe doke tradicionale, besime dhe besëtytni të traditës si dhe zeje të
ndryshme tradicionale.904 Vic vërejmë, vlerat materiale të trashëgimisë kulturore janë përfshirë mjaft
gjerë si kategori juridike me mbrojtje të vecantë, kjo si rrjedhojë edhe e përcaktimeve të bëra më
parë në legjislacionin shqiptar, por dhe ndikimit të rregullimeve juridike ndërkombëtare, përmendim
konventat e dala nga institucione të posacme të mbrojtjes ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore
të ratifikuara nga shteti shqiptar. Lidhur me përcaktimet ligjore mbi trashëgiminë kulturore
shpirtërore, nuk mund të thuhet e njëjta gjë, pasi rregullimi bëhet në kontekstin e të njëjtit ligj dhe
për më tepër ruajtja, mbrojtja, promovimi dhe problematikat që lidhen me këtë pjesë të
rëndësishme të pasurisë tonë kombëtare, kërkojnë një rregullim të posacëm jurdik. Më lart cituam
sipas ligjit rrethin e ngushtë të vlerave jomateriale të klasifikuara si objekte nën mbrojtje juridike,
por që domosdoshmërisht nevojitet jo vetëm një paketë ligjore e posacme për to, por edhe
struktura të posacme administrimi më të zgjeruara dhe më autonome nga ato ekzistuese. Në
kontekstin e mbrojtjes së posacme të trashëgimisë shpirtërore, eksperienca ndërkombëtare fillon
me rekomandimet që UNESCO miratoi në vitin 1989 për mbrojtjen e pasurive tradicionale me
elementë shpirtërorë, në mënyrë të posacme folklorin. Rekomandimet u bënë të detyrueshme për
shtetet anëtare të cilat përshpejtuan nismat për rregullim të posacëm të vlerave të pasurisë

903
904

Ligji nr.9048, datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore”
Ligji nr.9048, datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore
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shpirtërore. Kështu mund të themi se rregullimet juridike në këtë fushë kanë filluar vonë dhe kjo
reflektohet sic duket edhe në paketën shqiptare për trashëgiminë kulturore. Ndërsa trashëgimia
materiale ka një mbrojtje më të gjerë, jo vetëm përmes ligjit kushtetues, ku përcaktohet detyrimi i
shtetit për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kombëtare905, akteve e konventave ndërkombëtare
që janë bërë pjesë e sistemit të brendshëm, nuk mund të themi të njëjtën gjë për trashëgiminë
jomateriale, pavarësisht faktit të nënshkrimit të Konventës së UNESCOS “Për ruajtjen e trashëgimisë
kulturore shpirtërore”.906 Konventa në fjalë jep përkufizimin e termit trashëgimi jomateriale në
mënyrë të zgjeruar, duke përcaktuar fushat e shtrirjes së saj si dhe kushtet e mbrojtjes. Por
pavarësisht saj, në Shqipëri ende nuk ka një ligj që të përcaktojë normat juridike të rregullimit të
marrëdhënieve në fushën e trashëgimisë shpirtërore.
1.2 Përcaktimet normative mbi trashëgiminë jomateriale dhe rekomandimet sipas Konventës për
Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale.
Konferenca e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për arsimin, shkencën dhe
kulturën, e njohur ndryshe si UNESCO, është një institucion ndërkombëtar që vepron në fushën e
trashëgimisë kulturore, duke u udhëhequr nga parimet e afirmuara në deklaratën e përbotshme për
të drejtat e njeriut të vitit 1948, paktit ndërkombëtar për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore
të vitit 1966 si dhe paktit ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike të po këtij viti. Ky
organizëm ka në fokus të veprimtarisë, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore
materiale dhe jomateriale për të gjitha vendet aderuese, përmes akteve normative, rekomandimeve,
masave me karakter shtërngues si dhe rezolutave me karakter ndërkombëtar. Vitet e fundit po i
kushtohet një rëndësi e vecantë promovimit të vlerave të pasurisë shpirtërore dhe sidomos
rregullimit normativ të kësaj fushe, duke detyruar shtetet që aderojnë të plotësojnë legjislacionin e
brendshëm në funksion të rregullimit të fushës. Me qëllim sensibilizimin në nivel lokal, kombëtar
dhe ndërkombëtar për rëndësinë e trashëgimisë kulturore jomateriale dhe vlerësimin e saj të
ndërsjelltë907, UNECSO u mblodh në Paris në sezonin e 32 të të saj me 29 shtator deri 17 tetor 2003
dhe miratoi Konventën për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jomateriale. Qëllimi i konventës
konsiston në ruajtjen e trashëgimisë kulturore jomateriale dhe respektimin e saj në grupe, bashkësi
dhe individë të prekur. Konventa jep një definim të plotë lidhur me termin trashëgimi kulturore
jomateriale duke përfshirë në mënyrë sistematike objektet që e përbëjnë atë të grupuara në fushat
përkatëse. Sipas konventës, fushat e shfaqjes së trashëgimisë kulturore janë traditat dhe shprehjet
gojore duke përfshirë edhe gjuhën, artet e shfaqjes dhe spektaklit, praktikat rituale, sociale dhe
ngjarjet festive praktikat dhe njohjet lidhur me gjithësinë dhe natyrën si dhe dijebërja lidhur me
artizanatin tradicional.908 E rëndësishme është mënyra se si përcaktohet dhe ku konsistojnë masat
mbrojtëse që synojnë jetëgjatësinë dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore jomateriale si dhe
detyrimet që kanë shtetet pjesëmarrëse për rregullimin juridik pas ratifikimit të konventës. Këtu
përfshihen identifikimi, dokumentimi, kërkimi, ruajtja, ringjallja, e deri trashëgimi i këtyre vlerave që
përbëjnë atë që quhet trashëgimi shpirtërore e përbotshme. E gjithë kjo mbrojtje bëhet duke ruajtur
të paprekshme nivelin e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore jomateriale të deriatëhershme si dhe të
drejtat dhe detyrimet e shteteve palë që rrjedhin nga cdo instrument ndërkombëtar, mbi të drejtat e
pronësisë intelektuale. Më tej konventa ka përcaktuar qartë organet përkatëse që funksionojnë në
zbatim të direktivave të dala prej saj. Lidhur me detyrimet e shteteve dhe rolin e tyre gjithashtu,
shihet qartë se ato kanë të bëjnë në mënyrë të detyrueshme, së pari me përcaktimet normative dhe
nëse i referohemi vendit tonë si shtet aderues, themi se akoma nuk jemi në nivelet e zbatimit sic
duhet të konventes dhe kjo për shumë arsye. Së pari, sot kemi nje boshllëk ligjor të brendshëm për
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Konventa për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, Paris 17 tetor 2003
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mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, pasi vec konventës ne nuk kemi përcaktime nga një ligj organik
lidhur me atë se cfarë quajmë trashëgimi shpirtërore ose jomateriale, cilat janë fushat e mbrojtura
dhe të përfshira në korpusin e trashëgimisë shpirtërore. Së dyti, cili është regjimi juridik i pronësisë
mbi këtë pasuri, ku të përcaktohen qartë format e fitimit dhe të ruajtjes së pronësisë jomateriale
përfshirë edhe mbrojtja e saj. Së treti, ende nuk është ndërtuar një sistem i përgjithshëm dhe i plotë
inventarizimi i trashëgimisë jomateriale sipas përcaktimeve të Konventës.
1.2 Regjimi juridik i pronësisë mbi objektet e trashëgimisë kulturore.
Vlerat materiale dhe jomateriale të trashëgimisë kulturore, që zbulohen dhe krijohen
pavarësisht nga pronësia, mbrohen nga shteti.909 Dispozita parashikon dhe njeh formën më të lartë
të mbrojtjes nga shteti pavarësisht titullarit të pronësisë mbi objektet. Mbrojtja e vecantë nga shteti
i referohet ngritjes dhe vënies në funksion të strukturave përgjegjëse të mbikqyrjes, ruajtjes,
promovimit, klasifikimit të objekteve të trashëgimisë kulturore e deri te shpallja e Ditës Kombëtare
të Trashëgimisë Kulturore dhe krijimeve më të spikatura të trashëgimisë jomateriale si “Kryevepër e
trashëgimisë kulturore shpirtërore”. Pronësia mbi objektet e trashëgimisë kulturore i përket
personave fizik, juridik dhe shtetit, por pavarësisht kësaj, subjektet pronarë kanë detyrimin t’i ruajnë
dhe t’i përdorin sipas kritereve të caktuara me akte ligjore dhe nënligjore. Kështu që tërësia e këtyre
vlerave nuk mund të posedohen, madje as të disponohen sipas regjimit juridik të pronësisë mbi
sendet e zakonshme. Gjithsesi ligji njeh të gjitha format e kalimit të pronësisë mbi sendet objekte të
trashëgimisë kulturore që nuk janë pronësi shtetërore, ashtu sic parashikon kushtin e respektimit të
së drejtës së parablerjes për cdo rast kalimi. Këto objekte mund të koleksionohen, shiten, blihen,
lihen në trashëgim ose dhurohen ndërmjet shtetasve shqiptarë që jetojnë brenda vendit të
shoqëruar në cdo rast me pasaportën përkatëse të objektit. Në kushtet kur ligji i detyron subjektet
private të respektojnë te drejtën e parablerjes, lind edhe detyrimi i cdo pronari që dëshiron të kalojë
pronësinë tek subjekte të tjera, të informojë institucionet përkatëse, në mënyrë që të shqyrtojnë
rast pas rasti vlerat që do bëhen objekt i veprimeve juridike të kalimit të pronësisë dhe interesin për
kalimin e tyre në pronësi të shtetit. Kalimi i pronësisë mbi objektet e trashëgimisë kulturore nuk
është i njëjtë për rastet kur subjekti blerës nuk është jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, pra
kur objektet e trashëgimisë kulturore të luajtshme nxirren jashtë territorit. Për vlerësimin e tyre dhe
mënyrën e kalimit të pronësisë ekziston një komision i përhershëm i përbërë nga specialistë të
fushës, i cili ka kompetencën të vlerësojnë objektet dhe të lëshojnë autorizimin për nxjerrjen e
objekteve jashtë. Duke përcaktuar një regjim të posacëm juridik në fushën e trashëgimisë kulturore,
legjislatori i ka kushtuar vëmendje të posacme sidomos cështjeve të pronësisë mbi objektet të
cilësuara si vlera të vecanta të trashëgmisë kulturore. Përvecse janë rregulluar si pjesë e ligjit,
mënyrat dhe procedurat e kalimit të pronësisë, të fitimit të pronësisë, të ruajtjes dhe mirëmbajtjes
sipas kritereve ligjore të objekteve që mbartin vlera unikale, janë parashikuar edhe sanksionet që
bien mbi ato subjekte që nuk respektojnë dispozitat normative të sanksionuara në kuadër të
mbrojtjes së këtyre pasurive. Ruajtja sipas destinacionit të origjinës, kuptohet se nuk është kusht i
domosdoshëm kur bëhet fjalë për vënien në shfrytëzim të tyre, por padyshim që është i ndaluar cdo
lloj transformimi si rezultat i ndërhyrjeve të ndryshme qoftë edhe në faza restauruese, por që
ndikon apo cënon vlerat unikale që përfaqësohen në këto objekte, qofshin këto objekte të luajtshme
apo jo. Ligji ka parashikuar kufizime të së drejtës së pronësisë mbi këto objekte dhe kur bëhet fjalë
për subjektet private, jo vetëm në rastet e kalimit të pronësisë tek të tretët, por edhe lidhur me
mënyrën e ruajtjes dhe të përdorimit të tyre. Objektet e trashëgimisë kulturore me vlera të vecanta
kombëtare dhe unikale, të cilat janë në pronësi private mund t’i kalojnë shtetit nëpërmjet
shpronësimit në rastet kur pronari refuzon të sigurojë kushtet për ruajtjen e tyre dhe kur e kërkon
interesi publik. Në të gjitha rastet shpronësimi do të realizohet në respektim të dispozitave
909
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kushtetuese lidhur me kushtet e shpronësimit dhe në mënyrë të posacme sipas kritereve që
vendosin dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këtë fushë. Administrimi i objekteve të trashëgimisë
kulturore përfshin krahas ruajtjes edhe mirëmbajtjen e tyre. Por a është në gjendje subjekti privat të
realizojë ruajtjen apo mirëmbajtjen e objektit që ka në pronësi sipas kritereve që përcakton ligji në
funksion të moscënimit të vlerave autentike që mbart? Detyrimi qëndron në vënien në dijeni të
institucioneve shtetërore të specializuara, të cilat me leje të pronarit dhe në dijeni të tij, kanë të
drejtë të kontrollojnë gjendjen fizike të objekteve në pronësi private. Kur bëhet fjalë për mirëmbajtje
që kërkon medoemos restaurimin e objekteve, institucionet shtetërore të specializuara licensojnë
subjekte të posacme për këtë qellim, të cilët operojnë sipas kategorisë dhe llojit të objektit që
kërkon restaurim. Lidhur me restaurimin e tyre, ligji përcakton mundësinë që edhe subjekte të huaja
të licensuara për këtë qellim në vendet përkatëse të kenë mundësinë të japin eksperiencat e tyre.
Gjithsesi bëhet fjalë për një rregullim të plotë në të gjitha aspektet e ruajtjes dhe mbrojtjes së
pronësisë mbi objektet e mësipërme si dhe garancitë që i jepen subjektit pronar lidhur me pozitën
juridike të ti,j si mbartës i së drejtës së pronësisë. Pavarësisht të drejtës së pronarit lidhur me
ekskluzivitetin e pushtetit mbi sendin objekt pronësie, kur bëhet fjalë për pasuri të vecanta që gjejnë
rregullim në këtë ligj, shteti si subjekt detyrues për ruajtjen e pasurive kombëtare edhe kur janë në
pronësi të privatit, shfaqet në pozita partneriteti, duke maksimizuar ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre,
madje edhe duke vënë disa detyrime mbi pronarin, gjithnjë në funksion të mbrojtjes dhe ruajtjes së
identitetit të objektit. Nga ana tjetër, duke qenë se ligji parashikon një regjim rigoroz mbrojtës për
pasuritë kombëtare me vlera të rëndësishme, mundëson gjithashtu në mënyrë rigoroze edhe
shfrytëzimin e tyre si në rastet kur janë në pronësi të subjekteve private, ashtu edhe në rastet kur
janë në pronësi të shtetit. Lidhur me shfrytëzimin, normalisht duhen para dispozitat që rregullojnë
marrëdhëniet juridike të pronësisë mbi sendet përgjithësisht, por duke i konsideruar ato elementë të
ligjit si të vecantë për mbrojtjen e pasurive kombëtare.
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Abstrakt:
Konsumi i produkteve plastike është rritur dukshem gjatë disa dekadave të fundit. Ky trend ka si
rezultat krijimin e sasive të mëdha të mbeturinave me të cilat duhet menaxhuar mirë për të
shmangur shkaterimin e mjedisit .
Që pas luftes së dyte botërore masat plastike janë bërë një problem i madhë në mbeturinat urbane,
dhe me zbulimin e tyre kanë patur një ndikim të madhe në zhvillimin industrial apo në lehtesimin e
jetes të së ashtuquajtures ‘’Shoqeri Shpenzuese’’ .
Fjalet Kyqe: Zhvillim Industrial, riciklim, mbeturina, ekonomia

Hyrje.
Pjesa me e madhe e masave plastike nuk biodegradojn mire ose aspak dhe përberja e tyre
në mbeturina urbane është shumë e madhe.
Mbeturinat paraqesin një material shumë kompleks dhe heterogjen që formohet gjatë
aktiviteteve të përditshme të njeriut në punë, banesë, sipërfaqe publike, shkolla, industri,
dyqane dhe aktivitete të tjera.
Trajtimi i mbeturinave në Kosovë ka filluar hapat e parë të vegjël. Ato janë në shkallën e
vetiniciativave por paraqesin rëndësi të veçantë. Përkrah hapave fillestare të trajtimit të
mbeturinave, është duke u vërë një bazë e shëndoshë në strukturimin dhe krijimin e
sistemit menaxhues të tyre.
Ky punim do të trajtojë së pari përvojat nga Bashkesia Europiane, si dhe legjislacionin tonë
shteteror apo regjionale në trajtimin e mbeturinave në theks të veqant në riciklim, krahasimi
i zotimeve ligjore me ato të zbatuara në praktikë dhe në fund duke marë parasysh rezultatet
e gjetura inicimi i regjistrimit dhe aspektet ekonomike të një biznisi për menagjimin
(riciklimin) të mbeturinave në regjionin e Prizrenit.
1. Rëndësia e menaxhimit të mbeturinave
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Menaxhimin i mbeturinave në pergjithesi dhe mbeturinave të ambalazhit ka një rëndësi shumë të
madhe mjedisore, shoqërore, sociale dhe ekonomike. Aspekti mjedisor është i përfshirë në Ligjin për
Mbrojtjen e Mjedisit Jetesor (Ligj.2003/9 i MMPH) dhe shprehet kryesisht nëpërmjet:
1.Mbrojtja e tokës nga rjedhja e ndotjes
2. Reduktimi perfshirjen e tokës,bujqesore.
3. Zvogëlimi i emisioneve të ndotësve në ajër,
4. Reduktimi i emisioneve të ndotësve te ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore.
Për degradimin e nje kanaçe te aluminit kërkohen 500 vjet. Me përpunimi e 1 ton te kanaçeve
alumini do te kursehen nga 90 në 95% të energjisë në krahasim me perfitimtin e tyre nga materiale
natyrore të papërpunuara, duke mare parasysh se numri i riciklimeve eshte i pakufizuar 910.
Me riciklimin e 1 t të hekurit kursehen rreth 1.2 t xehe, 0.7 ton qymyr dhe rreth 60 kg gëlqere. Për
riciklim është e nevojshme 60% më pak energji.
Periudha Shpërbërjes se nje PET ambalazhi është 100 vjeç. Ne deponi zene 9% te peshes totale te
mbetjeve nga volumi, ose 32% të hapësirës se deponis.
Me riciklimin e nje 1ton te letres se perdorur kursehen 17 pemë në natyrë. Riciklimi i të njëjtën sasi
te letër se zyrës ruhet 24 pemë. Kursehen edhe 4,200 kW të energjisë elektrike dhe 32.000 litra ujë.
Të nevojshme për procesin e riciklimit është 40% më pak energji. Shuma e ndotësve të ajrit eshte
rreth 75% më e ulët se prodhimi i letrës nga materialet e papërpunuara.
Qelqi i hedhur në tokë nuk do të shperbehet, dhe mund të riciklohen shumë herë në proporcionin
100%. Procesi teknologjik i riciklimit te qelqit kërkon 40% më pak energji sesa perfitimi nga materiale
natyrore të papërpunuara.
1.1.Pervoja nga Bashkësia Europiane
Aspekti social ka të bëjë kryesisht me ruajtjen e burimeve natyrore të vendit. Në vendet e Bashkimit
Evropian përmes benefitimeve të ndryshme subvencionohet përpunimin e mbeturinave të
ambalazhit, por edhe përdorimi i tij në prodhimin e produkteve të reja. Këto subvencione, si dhe
aplikimi vetë materiale të riciklueshme, duke çuar në ulje të çmimit të produkteve të reja të
sintetizuara dhe rritjen e aftësisë konkurruese të prodhuesve në treg. Në të njëjtën kohë, ato
kompanitë që mund të perdorin ambalazh të ricikluar por nuk e bejnë kanë tatime me të larta nga
ato që i perdorin911.
Aspekti social është manifestuar nëpërmjet formimit të një rrjeti zyrtar të mbledhësve dhe
perpunuesve të mbetjeve të ambalazhit. Perspektiva është për të hapur kompani, kryesisht te vogla
dhe të mesme, të cilat do të merren me mbledhjen, përgatitjen dhe përpunimin (riciklimin) këtyre
mbetjeve. Aspekti ekonomik , mjedisore, sociale dhe shoqeror, të ketyre regullave është e qartë,
por është e vështirë të matet. Natyrisht, ceket më tej përmes efekteve direkte të matshme
ekonomike të riciklimit të mbeturinave në krahasim me përpunimin e materialeve natyrore të
papërpunuara dhe mineraleve.
Mesatarja e gjeneruar i mbetjeve komunale në BE është 520 kg për person në vit dhe është
parashikuar të rritet në 680 kg për person në vit deri në vitin 2020.912
Materiale plastike te ambalazhit është materiale me normën më të lartë të rritjes në dekadën e
fundit.
910

MMPH-Ligjet dhe Aktet Nenligjore per mbeturina. Ligj.2003/9 i MMPH.
Sustainable Use of Natural Resources. http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm
912
www.hurdafiatlari.org/petsise
911
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Edhe brenda BE-së ka një spekter të gjerë të prioriteteve në menaxhimin e mbetjeve të ngurta, prej
atyre që janë të drejtuara kryesisht për të depozituar deri në ato të drejtuara kryesisht ndaj djegies,
Disa shtete anëtare të BE-së janë të mbuluara nga facilitete komunale për djegien e mbeturinave
me rikuperim energjie, disa me një normë prej gati 100% (psh. Danimarka, Gjermania, Holanda,
Austria, Luksemburgu).
Vlerën e synuar për riciklimin janë ndare në fazen e parë (15%) dhe të dyte (22.5%) . Të gjitha vendet
e BE-së janë detyruar të plotësojnë vlerën e synuar të fazës së parë deri në fund të vitit 2007, me
përjashtim të Maltës dhe Bullgaria (në fund të vitit 2009) dhe Rumanisë (Fundi i vitit 2011). Shkalla e
riciklimit te Greqia (12%) dhe Qipro (14.8%) nuk ka arritur objektivat e fazës së parë. Bullgaria
(15.6%) dhe Rumania (15.5%) kanë arritur qëllimin para afatit përkatës.
Të gjitha Shtetet e BE që kanë pasur afatin e fundit ne vitit 2008 për përmbushjen e objektivave të
tjera janë arritur dhe se, ndërkohë që disa vende që kanë pasur afate shtese e kanë arritur tashmë
qëllimin.913
Tabela 1. Lloji i mbetjeve ambalazhuese të rIcikluar në disa shtete të BE- së.

Procesi i biodegradimit të materialeve të ndryshme në natyrë:

2. Legjislacioni dhe zbatimi ne nivel shteteror
Sikurse në fusha të tjera, ashtu edhe në fushën e administrimit të mbeturinave, Kosova ka
trashëguar një gjendje të rëndë. Krahas sasive të mëdha të mbeturinave të deponuara me vite, ajo u

913

Municipal waste statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Municipal_waste_statistics

923

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

ndesh edhe me një periudhë të gjenerimit shumë të lartë të tyre, sidomos në fazën emergjente të
ndërtimeve, si pasojë e shkatërrimeve të shtëpive dhe objekteve të tjera gjatë luftës.
Gjithashtu kemi trashëguar sasi të konsiderueshme të mbeturinave dhe materieve të rrezikshme të
cilat ishin të hedhura pa ndonjë planifikim dhe të magazinuara në objekte të ndërmarrj eve dhe
kompanive të ndryshme.
Qëllimi i këtij punimi është njohja dhe sensibilizimi i publikut dhe mekanizmave tjerë shkencor e
ekonomik me:
• Gjendjen e mbeturinave në Kosovë;
• Rrezikun për shëndetin dhe mjedisin;
• Konceptet e trajtimit të mbeturinave;
• Mbeturinat si lëndë fitimprurëse.
Në pika të shkurtra janë të përfshira analizat e gjenerimit të mbeturinave, llojet dhe përbërja e tyre
në tri rajonet më të mëdha të Kosovës. Gjithashtu kemi kalkuluar edhe vlerat mesatare të
mbeturinave të prodhuara, grumbulluara, trajtuara dhe deponuara në kilogram dhe %. Kjo është
realizuar bazuar në punën në teren, analizat e ndryshme dhe identifikimin e shumicës së pikave
trajtuese të mbeturinave në vend. Komponente mjaftë e rëndësishme e këtij punimi janë mbeturinat
e rrezikshme, detyrat, rrugët dhe mënyrat e mundshme për minimizimi e rrezikut nga to si dhe
ngritjen e nivelit të trajtimit të tyre në sasi dhe cilësi në shkallë vendi.
2.1. Gjendja dhe trajtimi i mbeturinave në Kosovë
Trajtimi i mbeturinave në Kosovë ka filluar hapat e parë të vegjël. Ato janë në shkallën e
vetiniciativave por paraqesin rëndësi të veçantë. Përkrah hapave fillestare të trajtimit të
mbeturinave, është duke u vërë një bazë e shëndoshë në strukturimin dhe krijimin e sistemit
menaxhues të tyre.
Të dhënat për aktivitetet e para në grumbullimin e mbeturinave, të organizuara në mënyrë
institucionale, janë të paraqitura në tabelën vijuese:
Në Kosovës mbeturinat administrohen nga Komunat përmes Ndërmarrjeve Publike dhe zonat
urbane që përbëjnë 40% të baniuesve në Kosovë janë të mbuluara deri 90 %, ndërsa zonat rurale (që
paraqesin mbi 60% të vendbanimeve), janë shumë pak të mbuluara me shërbim, diku 10%, me
tendencë të rritjes.914
Studimet e para të thukta të prodhimit të mbeturinave në sasi dhe cilësi janë bërë në vitin 2003 dhe
2004 ku u organizua analizim i mirëfilltë i bazuar në metoda Evropiane. Ato u planifikuan dhe
financuan nga GTZ - Zyra për Menaxhimin e Ujërave dhe Mbeturinave në Prizren, të mbështetur nga
Sektori i Menaxhimit të Mbeturinave i MMPH-së, implementuar nga OJQ “Të Gjelbërit”. Analizat u
kryen në 5 komunat e rajonit të Prizrenit, Prishtinë dhe Gjilan.

Në mungesë të mundësisë së trajtimit të mbeturinave në Kosovë prioritet iu dha ndërtimit të
deponive të reja, bazuar në standardet e Bashkimit Evropian. Në këtë kontest u ndërtuan 9 deponi.
914

Ilir Morina ,Kryeshef egzekutiv MMPH/ AKMM – Trajtimi I mbeturinave ne Kosove .
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Lokacionet e këtyre deponive janë përcaktuar në bazë të kritereve dhe standardeve minimale të BEsë për deponi.915

Nuk mund të flasim për ndonjë trajtim të mirëfilltë të mbeturinave në Kosovë. Në përgjithësi,
përpjekjet dhe iniciativat kanë qenë të vogla. Bota e zhvilluar ka krijuar konceptin e trajtimit të
mbeturinave të cilit medoemos duhet t`i përmbahemi dhe të fillojmë realizmin në vendin tonë:

Figura 1: Koncepti i trajtimit të mbeturinave në vende të zhvilluara Evropiane 916
2.3. Reduktimi në burim
Me reduktim në burim nënkuptojmë shfrytëzim sa më efikas të resurseve natyrore, zvogëlim të
prodhimeve të pa nevojshme dhe të planifikuar d.m.th. humbje më të vogël të energjisë. Prodhuesit
ta shqyrtojnë mundësinë për ripërdorimin dhe riciklimin e ambalazhit.
2.4. Ripërdorimi
Disa prodhime janë të dizajnuara në atë mënyrë që mund të shfrytëzohen disa herë. Përdorimi i
serishëm i qeseve të najlonit ose kavanozave të qelqit, janë shembuj të shpeshtë.
Ekzistojnë disa arsye për ripërdorimin e prodhimeve: - kursehet në energji dhe lëndë të parë; zvogëlohen shpenzimet për deponim;
- zvogëlohen shpenzimet për tregtarë dhe konsumatorë.
Me rëndësi shumë të madhe, është edhe numri i gjërave që ripërdoren, gjegjësisht koha e
prodhimit.
2.5. Riciklimi
Është proces ku krijohen efekte teknike, ekologjike si dhe ekonomike. Rëndësia qëndron në
zvogëlimin drastik të sasisë së mbeturinave industriale dhe komunale të cilat dërgohen në deponi.

915

MMPH – Strategjija e Republikes se Kosoves per Menaxhimine Mbeturinave 2013-2022

916

M.Trumpic – Pstupci Reciklaze Plasticnog otpada sa posebnim osvrtom na Mehanicki Tretman,
Tehnicki Fakultet u Boru
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Me këtë zgjatet jeta e deponive dhe minimizohet rreziku për shëndetin dhe mjedisin, gjithashtu
zvogëlohet shfrytëzimi i resurseve natyrore, kursehet në kohë dhe energji.
Sipas analizave të përbërjes së mbeturinave komunale është konstatuar se 35 – 45 % janë Mbeturina
Organike. Nga kjo rekomandojmë kompostimin dhe fermentimin e mbeturinave organike si procese
shumë të lehta dhe që sjellin përfitime të shumëfishta.
Në Kosovë rreth 35 Ndërmarrje merren me trajtimin e mbeturinave të riciklueshme lehtë, si:
Letër , Metale, Bateri, Kanaqe , Mbetje Organike, Goma, Plastikë etj.
Pa ngritjen e Kompanive serioze ricikluese është vështirë të krijohet një strukturë e mirëfilltë
trajtuese. N Kosove : Metale-3018.4/t , Leter-940/t. Platik-128/t, Mb.Org-52.5/t, Gome-4/t917

Grafikoni 4: Përqindjet e llojeve të mbeturinave që trajtohen në Kosovë
Shembuj nga praktika botërore në riciklim:
2.5.1.Riciklimi i mbeturinave nga plastika – fakti se plastika nuk mund të zbërthehet në mënyrë
biologjike na tregon rëndësinë e ripërdorimit dhe riciklimit të sajë. Përveç përfitimeve ekonomike
ruhet edhe mjedisi.
Kështu p.sh. për prodhimin e kutive të vogla të kosit, në industri nevojiten vetëm 5 sekonda, ndërsa
për shpërbërjen e saj, natyrës i duhet 10.000 vjet.
Në Kosovë trajtohet një sasi shumë e vogël e kësaj lënde e cila do të sillte përfitime ekonomike.918

2.5.2 Permbledhja nga zabatimi ne nivel shteteror
Nga ajo çka u shtjellua më lartë mund të përfundojmë se në Kosovë ende nuk ka një trajtim të
mirëfilltë dhe efikas të mbeturinave. Nuk ekziston infrastrukturë e duhur ligjore dhe menaxhuese,
mungesa ndërgjegjësimi te një pjesë e qytetarëve dhe institucioneve, sasitë shumë të mëdha të
gjenerimit të hirit në KEK dhe trajtimi joadekuat i tij; import i madh i paketimeve dhe prodhimeve
tjera që shndërrohen shumë shpejtë në mbeturina, mungesa e investimeve në riciklim e shumë
probleme tjera që patjetër duhet gjetur zgjidhje.
Nuk mund të flasim për ndonjë trajtim të mirëfilltë të mbeturinave në Kosovë. Në përgjithësi,
përpjekjet dhe iniciativat kanë qenë të vogla. Bota e zhvilluar ka krijuar konceptin e trajtimit të
mbeturinave të cilit medoemos duhet t`i përmbahemi dhe të fillojmë realizmin në vendin tone.
Nga kjo sugjerohet se trajtimi i mbeturinave është një proces i domosdoshëm në arritjen e
zvogëlimit gradual të sasisë së mbeturinave në burim të tij para deponimit, shfrytëzimit energjetik,
ripërdorimit dhe riciklimit, zvogëlimit gradual të rrezikut për shëndetin dhe mjedisin në përgjithësi.

917

Mr. Tafe Veselaj MMPH/AKMM – Menaxhimi I mbeturinave ne Kosove

918

www.petreciklaza.com
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2.7.RICIKLIMI- PAPUNESIA DHE SIPERMARJA SOCIALE
Ideja e sipërmarrjes sociale kombinon pasionin e një misioni shoqëror me një disiplinë të biznesit,
inovacionit dhe pioniereve kryesorë të teknologjisë, qasje sipërmarrëse të problemeve sociale.
Ndërmarrja sociale në këtë drejtim është një kompani e drejtuar nga tregu e themeluar në mënyrë
specifike për të krijuar punësimin e grupeve në nevojë në tregun e punës dhe nxitjen e zhvillimit
gjithëpërfshirës dhe kohezionin territorial
Sektori i sipërmarrjes sociale në botë sot punëson rreth 40 milionë njerëz, me mbi 200 milion
vullnetarë në format e ndryshme të sipërmarrjes sociale ( ne BE si kooperativa, organizatat e
shoqërisë civile, fondacionet, ndërmarrjet shoqërore) perbejne afer dy milionë kompani, ose 10%
dhe punësojnë 11 milion njerëz (rreth 6%),
Riciklimi si synim në treg.
Sot riciklimi i mbeturinave është veçanërisht i rëndësishme për biznesin në botë e që eshte duke u
zhvilluar intensivisht në biznes te madh. Pse riciklimi është zona veçanërisht interesante që mund të
bëhet i rëndësishëm si synim i tregut për sipërmarrësit sociale. Arsyet janë sigurisht në procesin e
riciklimit, ku secila fazë e saj mund te jete nje synim ne treg ku aktiviteti ekonomik rritet shumë
shpejt.
industria e riciklimit bota, momentalisht ka te punësuar më shumë se 1.5 milionë njerëz, me profit te
vërtetë prej 160 miliardë dollarëve amerikanë në vite
Riciklimi është aplikuar në tri parime themelore (RRR)
1. reduktuar / R - reduce /
2. ri-përdorim / R - reuse /
3. riciklohen / R - Recycle /
Ndërmarrësia sociale, si term është përdorur në mënyra të ndryshme ne kontekste të ndryshme dhe
nga individë të ndryshëm, të cilët kanë të përbashkët – një veprim inovative me objektivin sociale
që mund të paraqitet në çdo formë te ligjshme si : organizatat jo-fitimprurëse, ndërmarrjet
shoqërore, kooperativat, sektori jo-profitberes publik ose privat që sugjerojnë mundësi të reja
moderne ne angazhimi ekonomik dhe punësimin e grupeve specufike të popullsisë nëpërmjet
sipermarjes sociale e cila është shumë e rëndësishme në kohë krize dhe papunësisë së lartë në vend.
Punimi tërheq vëmendje të veçantë, me ndihmën e shembujve të praktikës së mirë,e krijimit të
ndërmarrjeve shoqërore në fushën e riciklimit si një treg e cila është në rritje me një normë të
përshpejtuar.
Vendet e BE-riciklojn 50% te mbeturinave.
Industria e riciklimit në mbarë botën gjeneron 160 miliardë fitim në vit dhe punëson mbi 1, 5 milion
njerëz. 919
3.0.Prizreni – Komuna dhe Regjioni
Si edhe Shumica e komunave tjera edhe komuna e Prizrenit sa i perket anes Legjislative për
menagjimine mbeturinave qendron mire. Duke filluar nga Ligjet dhe Udhezimet Administative nga
MAPH, si pjese obligative e komunave janë të inkorporuara ne legjislacionin komunal. Per lavdat
eshte puna e dy kompanive komunale për menagjimin e mbetyrinave njera Publike “Eko-regjioni
ndersa tjetra private “Sherbimi” ne mirmbajtjen dhe mbledhjen e mbeturinave ne qytet gje qe e
bene Prizrenin si qyteti me i pastert në Kosovë.
Por e tere kjo deri te deponija e caktruar, aspektet tjera te menagjimit as qe verehen ne qytet, te
mos flitet per, kontejner te veqant per selektim, ndihme financiare ne aspektin e riciklimit, ngritje te
vetedijes ne popullat ,deponi te selektuar e shume menyra te tjera te menagjimit. Ne qytet mund te
919

www.tecno-plastika.com

927

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

verehet vetem rastet individuale, rastet Sociale qe miren me mbledhjen e mbeturinave edhe ate
99% ato te metalit apo Kanace.
Prandaj mund te thuhet qe ndryshimet e herëpashershme ligjore deri më tani nuk e kanë zgjidhur
ende menaxhimin e mbetjeve që vazhdon të jetë një nga problemet më të mëdha në vend. Në
relacionin që shoqëron projektligjin thuhet se ky mekanizëm është e vetmja mënyrë për të siguruar
kthyeshmërinë e mbetjeve. Por, a do të jetë kjo zgjidhja?
“Ne adoptojmë ligje të ngjashme me Gjermaninë, por kur vjen puna për t’i zbatuar futet roli i
faktorit shqiptar”,
4.0.Firma – Aspektet Ekonomike.
4.1. Procesi I grumbullimit dhe aspekti ekonomik
Hulumtimi ka për çëllim te miret me pjesen me të rendesishme të reciklimit ate të mbledhjes apo
grumbullimit nga perdoruesit e pare të PET shisheve ( si amvisnit, kafet, restorantet) por edhe nga
ata qe miren me menagjimin e mbeturinave në vendbanime, (kompanit e ngarkuara me to), deri te
selektimin grimcimi dhe ballimin (presimin) e tyre.
Mbledhja e PET shisheve asesi nuk do të thote hecje nëpër parçe, apo afër kontejnerëve dhe
mbushje të thasëve me mbetje por paraçet vendosjen e kontejnerve specific, zbrazja e tyre e
rregullt, paketimi ose ballimi i mbetjeve të grumbulluara dhe dërgesa te përpunuesi –“reciklatori”
Kjo do të thotë të egzistoj kontakti i mire me ndërmarje-punëtori çë janë gjenerues të PET shisheve
ose pranues të këtyre mbetjeve, mandej të vendoset një numër i madhë i kontejnerëve ( një
kontejner prej 1.5m3 ne vellim për 200 banor), organizimi I transportit të shisheve të grumbulluara
deri te vendi për selektimin dhe shtypjen/ballimin (transporti I ketyre mbetjeve ka kosto te lartë dhe
një kamion i adaptur mund të barti rreth 300kg PET shishe të konzumuar,mandej të selektohen
(ndahen) shishet në bazë të ngjyrës dhe llojit,të ballohen këto dhe ti shiten në fund , përpunuesit të
mbetjeve.
Për organizimin e rrjetit për përfitimit minimal, do të duhet një investim prej 45.000 € çë duhet të
mbuloj nje regjion prej 100.000 banorëve
Qmimi momental bleres i PET shisheve, duke mare si parameter Regjionin, si dhe llojet eshte si në
tabelen e më poshtme:

Disa të dhëna me rendësi që duhet të dihen ne procesin e mbledhjes së PET shisheve:
1. Pesha e një shishe PET.............................................................................50 gram (shishe. 2l.)
2. Vëllimi I një kontenjeri klasik................................................................1,5 m3= 20 kg. Shishe
3. Shpenzimi ditor i shisheve në regjion, sipas ststistikës ..............1 shishe për kokë të banorit.
Të dhënat e mësipërme do të thojnë çë regjioni me popullat prej 100.00 banorëve do të gjeneroj
brenda ditës 100.000 shishe apo 5.000 Kg ose 250 kontejner të plotë. Me këtë nënkuptojm shifrat
ideale prej 100% të shisheve të diferencuara prej mbetjeve të tjera. Këtë shifer reale duhet te
928
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zvogëlojm për 30% sepse p.sh.Italia pas dy viteve te organizimit te sistemit të mbledhjes së
diferencuar te mbeturinave ka aritur shifren prej 80% te riciklimit prej sasisë së përgjithshme të
mbeturinave .
Per fillim te punes si Kompani per mbledhjen e PET ambazazhes duhet te kemi paraysh qe ne per te
mbuluar nje regjion prej 100.000 banorve do te kemi nevoj per:
1. Minimum 250 kontejner me qmimë sipas njësisë prej 100 €……......... ................25.000 €
2. Regjistrimi I kompanisë................................................................................ ..............500 €
3. Blerja e një mjeti transportues për bartjen e shisheve................................... ........10.000 €
4. Furnizimi me shtypësin per kompresim të shisheve PET ................................... ....3.000 €
5. Vinçi lëvizës për bartjen e shisheve të kompresuara/Ballave.............................. ....5.000 €
6. Peshorja për matjen e shisheve të kompresuar deri më 1000 kg........................ ....1.000 €
7. Punësimi i 6 punëtorve për manipulim me mbetje.......................................................200 €
8. Shpenzimet shtesë (karburant për automjete, materiali shpenzues.........................1.000 €
TOTAL..........~40.000 € Qe ne total perben investimin prej 40.000 – 45.000 €.
Grumbullimi i PET shisheve duhet te kuptohet si një llojë “shërbimi komunal”, ku çdo kompani çë
mere përgjegjësin për grumbullimin e PET shisheve në atë regjion duhet të ketë parasysh edhe ne
shperndarjen e shisheve jashtë kontejnerëve. Do të thotë çë kompanija duhet të mbledh të gjitha
shishet në atë regjion,duke përfshi edhe ato çë hudhen jashtë kontejnerëve posaçërisht nëpër
sipërfaçe të gjelbërta. Detyra e mbledhesite është edhe ashtuçuajturi shërbimi “derë – në derë” ,çë
do të thotë se prej momentit të hudhjes pas perdorimit të përmbajtjes së PET shisheve,prej
kontenjerëve dhe rrethë tyre e tërë përgjegjësia e menagjimit të këtyre mbetjeve i takon mbledhësit
duke mare parasysh edhe transportin dhe deponimin në çendër me masa maksimale të kujdesit çë
mos të vije deri te diperzioni jashtë rrethit të çendrës.
4.2. Riciklimi Mekanik Dhe Tregu I Produktit
Në këtë punim apo studim do të jipet rëndësi reciklimit sekondar apo mekanik. Reciklimi mekanik
është i vetmi prej katër llojeve të përmendur që maksimizon "përdorimin e mbeturinave plastike",
duke minimizuar ndikimet negative në mjedis.
Në përdorimin e reciklimit mekanik pyetje me rendësi paraçet përzgjedhja e metodës së sortimit dhe
te mënyrës së përpunimit.
Megjithë zhvillimit të shpejtë të teknologjis, sortimi manual edhe tej më së shumti përdoret. Sortimi
manual është process I thjeshtë për të cilin nevoitet një teknologji më e ultë.Kjo është punë
intensive, joefikase dhe me kosto te lartë, posaçërisht për mbetjet plastike.

Në disa vite të fundit janë hulumtuar teknika te ndryshme për sortim, dhe momentalisht, përveç
teknikës manuale janë duke u përdprur edhe këto si më poshte:
• spektroskopija infrakuqe (infrared)
• rendgen analiza (x-ray)
• identifikimi laserik
• sistemi I markimit (shenjëzimit)
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Menagjimi I punes duhet te behet vetem per organizimine mbledhjes se mbeturinave neper regjion (
per te cilen folem me pare, kontejneret, marveshja me Ndermarjet Komunale,
Restoranet.Institucionet Publike,dhe me me rrendesi Involmimi I individeve te ndryshme per
mbledhje e mbetjeve per perfitim vetanak) dhe Ballimi I tyre me kompresor si dhe shitja te
perpunuesit te tjerë per faza te tjera.
Objekti per grumbullim zakonisht eshte I vendosur jashte qytetit por me lokacion te pershtatshem
per pranim nga individet.Objekti permban pjesen e mbyllur prej 300-500m2, mandej oborin e
paerparem ku eshte e vendosur zyrja e vogel e pranimit me nje peshore per matje deri me 1000kg,
dhe oborin e pasem ku do te deponohen Ballat e presuara para dergeses te perpunuesi I ralles.
Ne brendesi te objektit te mbyllur gjendet shiriti levizes ku puntoret e bejene ndarjen individuale te
PET shisheve apo materialit tjeter ne baze te karakteristikave te dhena me pare,si dhe Presa me ane
te se ciles behet presimi –kompresimi I materialit te ndare qe te jete me sasi sa me te madhe te
materialit dhe te mbaj sa me pak hapesire.
Në punëtori, së pari i ndajmë PET shishet e plastikës nga plastmasat e tjera. Në pjesëne parë të
shiritit transportues ndahen shishet sipas ngjyrës së tyre apo plimerit (përbërjes), largohen etiketat
(aty ku është e mundur). Mandej largohen kapakët dhe unazat e tyre për arsye se ato ne përgjithësi
përbehen nga polipropileni që hyjnë në system tjetër të riciklimit.

Keshtu PET shishet e Kompresuara/Balluara dhe te sortuara ngarkohen ne Transportues deri te
perpunuesi I Ralles
Tani perpunuesi balafaqohet me nje sfide perfundimtare: Ku dhe sa te shese PET shishet e
grumbulluara dhe te Presuara. Qmimi momental ne tregjet boterore I PET te presuar dhe te Balluar
eshte 110-240 EUR/toni.
Ne intervisten qe kemi parur me nje Mbledhes te ketyre mbetjeve, ne kushte dhe aparatur primitive
ne Prizren, e vetmja pike shitese per ta eshte ne Rahovec ose dergimi direkt ne Mitrovic e qe ketu
lind edhe Kostoja e transportit, qe qmimi mos te jete me e madhe se vete sasia e materijalit per
dorzim.
Nese miren parasysh te dhenat e meparshme se prej 100.000 banorëve gjenerohen rreth 100.000
shishe apo 5.000 kg. mbetje ose 250 kontejnera të plotë çë paraçet një shifër ideale prej 100%. Por
duke mare parasysh regjionin tone , me efikasitet ne grumbullim, ne kultur te ndarjes se materialeve
recikluese dhe marim per baze se 50% e PET materialit plastik te perdorur pranohet per reciklim
atehere:
2.500kg ( PET te mbledhur ne baze te shpenzimit te saj ne 100.000 banor) x 110-240 €/ton
(170€/ton) do te kemi nje shume prej=2.5 ton x 110€= 275 € ne fitim x25 dite pune= 6875 €/muaj.
Nese miren parasysh vetem keto kalkulime atehere arsyeshmeria ekonomike eshte e kenaqshme
por, keto shifra janë ideale, per profit te nje kompanije qe do te mirej me kete lloj pune po të mos
ishin edhe reziçet qe mund te lindin ne faza te ndryshme
4.3.Risqet dhe Perfitimet
Pra, keto shifra jan ideale, per profit te nje kompanije qe do te mirej me kete lloj pune po te mos
ishin edhe rezicet qe mund te lindin ne faza te ndryshme:
-qmimi momental per grumbullim shume I ulet
- Siperfaqja shume e madhe e materialit ne voollum, qe mund të paraqet pengese ne transport
(shpenzimet e transportit
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•
•
•

Interesimi I vogel I populates per kete lloj pune ,fitimet e vogla
Mungesa e pikave grumbulluese
Nese grumbullohen me pak se 30% te materialit qe hidhet, nuk do te kete levesrdi
ekonomike
Por ne anen tjeter egziston edhe nje ane pozitve per te cilen mund te logaritet, se Bashkesi
Evropiane ndan nje shume te madhe te Subvencioneve per kete lloj pune, per te cilet do të mund të
konkuroj edhe ndonje Kompani/Puntori e jona e ketij lloji.

Përfundim.
Me rritjen e standardeve të jetesës ,rritet edhe konsumi, me rritjen e konsumin rritet edhe
sasia e mbeturinave të ambalazhit sidomos ato plastike.
Detyra e studiuesve është që të gjejë mënyrat më të pranueshme si ekonomike ashtu edhe
ekologjike,për të zgjidhur këtë problem.
Riciklimi i mbetjeve plastike paraqet njërën prej metodave për zgjidhjen e problemit të
mbeturinave pas përdorimit. Me rritjen e përfitimit ,vetëdijes ekologjike dhe me zhvillimin e
teknologjive të reja është arritur deri te rritja e konsiderueshme e përdorimit dhe të
riciklimit të mbetjeve plastike. Këto trende me siguri do të vazhdojnë, por disa sfida të
konsiderueshme ende mbesin si ato teknologjike ashtu edhe ato ekonomike si edhe shkalla
e vetëdijes së shoqërisë.
Rritja e sasisë së riciklimit të mbetjeve të plastikës ,kështu edhe zvogëlimi i sasisë së
mbetjeve në përgjithësi mund të arrihet me rritjen e spektrit të mbledhjes së plastikës së
ambalazhuar,plastikës së hedhur nga amvisnit si dhe nga industria automobilistike apo
elektronike.
Së bashku me përpjekjet që të rritet përdorimi i plastikës së ricikluar si zëvendësim i
plastikës primare, riciklimi i mbetjeve të plastikës kontribuon në zvogëlimin e ndikimit
negativ në natyrë, që ka industria e polimerive.
Për arsye se jeta e jonë shume varet nga rrethi (ambienti) ku jetojmë, duhet te shqyrtohet
problematika e riciklimit të mbetjeve të plastikës ne nivel ndërkombëtar sepse te gjithë ne
mbajmë përgjegjësin dhe kemi për obligim te kontribuojmë dhe ndihmojmë ne këtë drejtim.
Literatura.
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INFLUENCES OF GLOBALIZATION PROCESSES AND IMEGATRENDS INFLUENCE IN
TOURISM OF KOSOVO
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Abstract
Globalization partially erase the boundaries of nation-states, but it is not inconsistent with the process of
protecting culture and traditions of each nation. Globalization means interdependence and overlapping national
cultures, so that they fused to form a common global culture. Tourism, through direct contact between tourists
and hosts contributes closer and intermingling of different cultures.
The focus is on examining the intensity of impact of specific global trends on structural market changes in
tourism demand within the macro environment at the level of demographic, cultural, political, technological and
physical dimensions, and relations with the competition, which is a prerequisite to development of new trends in
tourism.
Globalization induced changes in the environment give impetus to new trends in the tourism market which are
evident in the emergence of new needs, behaviour of potential tourists and their preferences with regard to the
choice of tourism products for which they show more or less interest.
Keywords: development, culture, tourism, globalization, global trends, tourism market
Introduction
Globalization as a process of economic, social, cultural, and political activities across national boundaries and
affects tourism.
The issue of whether globalization is beneficial remains controversial, particularly because globalization policies
are often examined without consideration of their interactions with key sectors of economy, notably tourism.
Tourism is arguably the world’s largest industry and has been considered as an economic development option by
many developing countries. However, it is questionable whether income generated through tourism can bring
marginalized communities increased economic independence and life standards.
There is still no particular global product for all markets in which a tourist company would operate because of
differences of potential consumers regarding: the travel experience, level of education, level of cultural
awareness and influence of tradition, and hierarchy of priorities.
One of key arguments in favour of future success of tourism relates to the necessity of understanding the critical
trends and using their positive effects while at the same time neutralizing or avoiding the negative ones. For
example, the aging of world population and active lifestyle of older generation create new market segment.
Changes in consumer behaviour of younger generation shouldn’t be neglected as better economic situation,
employment and income allow them to actively participate in tourist movements and introduce changes in
preferences focusing on new products and active participation in their creation.
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Tourism and Globalization
Globalization has increased the interdependence between countries, economies and people. It does
not involve only giant corporations , but also small and medium sized businesses together with family-run
firms.920This process has led to the creation and operation of global tourism market where destinations, which
are expected to compete one qual basis regardless of the country of origin, function interactively. Globalization
has opened a whole new world of development opportunities. 715 million people travelled abroad in the year
2002, by the year 2020 this number is expected to increase to 1.6billion. The tourism turn over is 3500 billion
US$ and accounts for 10 percent of global trade.921 Tourism has become big business and is run by great
trusts.922
Creation of a global society means that tourism businesses have the ability to operate globally and many have
opted for a competitive strategy of internationalization. Global enterprises view the world as their operating
environmental establish both global strategies and global market presence.923 In tourism globalization affects the
supply and demand side in many ways. The important supply factors are: worldwide acting suppliers, as well as
the impact of computerized information and reservation systems; decreasing costs of air travel and the possibilities
of having access to destination with relatively low price and income levels, as well as relatively low social
standards; emerging new destinations. Important demand factors for globalization are: increasing income and
wealth; tourists are more experienced and knowledgeable.924 The characteristics of globalization in tourism are:925

ECONOMY

• Horizontal and vertical integration strategies of tourism enterprises
• Foreign investment in hotels and tourist attractions("global tourism markets")
• Global players and strategic alliances(air companies, hotels,tour operators)
• Global tourism management
• Global competition of holiday resorts
TECHNOLOGY

• Global booking systems
• Standardized technologies in transport systems
CULTURE

• Global tourist: uniform traveller behaviour
• Creation of"global tourist village"
ECOLOGY

920Klančnik2003,51
921ibid.,53

922VesnaPeric

“ Tourism and globalization” Proceedings of the 6th International Conference of the Faculty of Management November, 2005
177
924Smeral 1998, 373
925Feige 1998, 111
923Knowlesetal.2001,
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• Tourism as a "global syndrome of ecology problem"
• Climate changes and their effects on destinations
POLITICS

• Increasing importance of international tourism organizations
• Necessity for global coordination and regulation of passenger circulation
• Sustainable development as quality and dominant idea
Destinations in the Global Market
Destinations compete with other destinations in the global market for international tourists. The international
marketing of destinations occurs on several levels. The public sector in usually involved at national level, but
also at regional and local level. The public sector is poorly equipped to take leadership in this field. The private
sector has its own interests to put forward, but as 90 percent of tourism firms are small and medium-size
enterprises (SMEs) with limited resources, they benefit from and often rely on education, training and
marketing efforts coordinated and directed by the public sector. Successful destination policy rests on strong
partnership between the different stake holders and on a coherent, consistent and collaborative marketing
approach to create identities that are unique. Destinations must find identities that differentiate them from other
destinations in the global market place. Therefore all public sector and private sector organizations must work
in partnership to pursue differentiation strategies.926
Large tour operators have a strong influence on the way hotels operate in the destinations they feature and the
prices that they charge, particularly in mass market beach resorts and in ski resorts. Tour operators may also
impose conditions on local suppliers. For example, Explore Worldwide, the adventure tour operator from the UK
has a strong commitment to protecting the environment of the destinations it features. Part of that commitment
includes ensuring that their suppliers comply with their norms vis-à-vis protecting the environment and use
environment-friendly equipment, products and materials. The adaptation of the service management system in
internationalization is problematic due to unique local conditions and cultural values, the simultaneous need for
critical mass in the network for purposes of scale economies, and differentiated learning.927
Much of the writing on globalization is focused not on services, but on manufacturing, and the concepts are
derived from traditional economic theory. Many of the forces and consequences of globalization will benefit
tourism and the service sector. Technology, information and the reduction of boundaries have created new
forms of service company, not only the large trans-national corporations (TNC) such as the Disney
Corporation, but also the small niche specialist that can take advantage of the internet, international
communications, and market positioning.928 Compared with the manufacturing sector where goods may be
produced globally, tourism services are consumed where they are produced, at the local level. The fragmented
and interdependent nature of the tourism product means that various agents with influence on the product
offered must co-ordinate their operations to provide the overall experience. Competitive advantage depends on
organizational competences and capabilities, and in most networks lead firms play an important role. These are
generally the larger, wealthier firms in the network and often have political influence. In a tourism resort, the
lead firm, for instance a big hotel, may support the costs of developing and running a public facility, sponsor
local events or provide marketing actions for the area.929
Factors influencing changes in tourism demand
Market and structural changes typical for 21th century lead to changes in social macro environment and
business generally and in tourism also. Therefore, it is necessary to analyze tourism in the context of
926Knowleset

al. 2001, 178
Pine 1995, 269
928Knowles et al. 2001, 176
929ibid., 212
927Go,
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economic, social, cultural and even political changes which are result of globalization. (Figure 1) These
changes are opening key questions:930
1)
Which trends will impact tourism development?
2)
Which types of tourism will dominate in the future?
3)
Which implications new factors and types of tourism will have on interest groups in tourism?

Figure 1. Influences of Megatrends on Tourism Dwyer, L.(2008),Megatrends underpinning tourism to 2020:
analys is of key drivers for change. CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.
Customers’ reactions today, their perception of value and quality which are integrated in products and
services, will depend on their influences and roles in the process of interaction. An experience indifferent
phases of tourist services providing includes elements which are appearing in the process of value creation by
service providers, and other participants in service process. Due to this, influences of mega and micro trends
as well as changes in structure of demand and tourists’ characteristics caused by those changes have to be
taken into consideration.931
Demographic changes among potential and active tourists are mostly related to high increase of number of
population, their age and gender structure changing. On the other side, social changes impact current
relationship among subjects and elements of service supply and demand. Modern society are facing with
important changes of social structure of people and their way of working, higher level of education, while at the
same time preferences, the expectations of individuals, their lifestyles and values are changing.
However, the biggest influence on the level and structure of tourism demand has size and structure of family,
customers’ way of life, and the fact that four different generations parallel exist on global market–traditionalists,
baby-boomers, X generation and Y generation. It is especially important that economic power of Y generation,
known as Millennials, is growing. This tendency will cause further changes in tourism area, because of the fact
that Y generation has substantially differences, habits and way of buying in comparison with other three
generation. Mangold claim that:932
“…Millennials access digital media on daily basis and have the ability to communicate with and purchase
from suppliers anywhere in the world.”
930VesnaBabicHodovic“

Influences of globalization trends and social changes on dhe structure of tourist demand and supply.
Influences of globalization trends and social changes on dhe structure of tourist demand and supply.
932Mangold,W.&Smith, K.(2012).„SellingtoMillennials withonline reviews“.BusinessHorizons,55(2),141-153.http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2011.11.001
931VesnaBabicHodovic“
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Since this generation has specific characteristics regarding us age of digital media, communication and buying
from supplier around the world it will increase potential customers’ power even more than it was the case at
th

the end of 20 century known as customer market.933Namely, exponential technological development and
growing dependence on technology in society are becoming central paradigm of social and economic
development and this fact will radically change limitations and way of business. Internet has a critical role in
these changes, mostly through moving markets in to the virtual world. Everything of those dimensions impact
the marketing and management in tourist firms 934 ;while they are trying to answer to the challenges of
globalized tourist markets. Here the case is about growing competition, especially the one from emerging
destinations ,lack of data about socio-economic trends, increasing requests for economic, social and
environmentally sustainability of tourism, traditional problems of demand seasonality and variable tourism
service quality, tourist offer diversification, growing accessibility of tourism travelling and holidays for members
of society, lack of transparency and coherence in the quality of tourist services’ evaluation, as well as
cooperation in promotional efforts, lack of visual identity, policies coordination and financial instruments
mobility.

Figure2.Relationship between Tourist Demand and Supply The Meaning of Marketing in Travel and Tourism,
July 30, 2010, http://www.hotelmule.com/html/76/n-3076-8.html
In Figure 2 vital relations be-tween tourist demand and supply are presented, as well as their relationships with
transport firms and intermediaries. The key tool for keeping successful relations among subjects in tourist
value chain is implied in marketing strategy and marketing mix that tourism firms has been created based on
information and knowledge about tourists’ characteristics and behavior. Knowledge about customers / tourists,
changes in their features and motives for travelling form the essence of marketing orientation centered on
customers and tourists.
Depending on tourist segments, potential tourists and visitors' features, effects of marketing activities will vary.
Tourists who independently (individually) make their plans and reservations for travelling are less exposed to
the influences of marketing instruments designed by tourism supplier or intermediaries. Choosing individually
source of information, comparing available alternatives and making decisions based on their own preferences
933Chen,Z.(2007)„Buyer

Power: EconomicTheoryandAntitrustPolicy”,Research in Law and Economics,ElsevierLtd.Volume22,17-40,ISSN: 01935895/doi:10.1016/50193-5895(06)22002-5
934Abrate,G.,Fraquelli,G.&Viglia,G.(2012).„DynamicPricing

Strategies: EvidencefromEuropeanHotels“.

International Journal ofHospitality Management,31(1),160-168. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.06.003

936

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

and limiting factors, these tourists are often in the position to, more or less successfully, diminish pressures
from tourist firms. On the other side, when it comes to the tourists who are still buying traditional tourist
packages, alternatives which they are considering, evaluation factors and final decisions about the service
and tourist destinations are mostly under the influences of marketing activities of tourism firms and
intermediaries which are creating tourism supply and sales instruments.
Social and Cultural changes
Culture implies all the social legacy of a group of people, community or society, which is materialized through the
learned patterns of opinion, feelings, or activities.935 Characteristics of culture are marked by similar behavior of
individuals who, from the immediate surrounding based on perception and learning, adopt the same criteria of
values, build them into their way of thinking and living, and capitalize them with specific behavior and activities
related to the choice of product and purchase. One of the characteristics of culture is its susceptibility to changes
surrounding us, so it is important to emphasize that susceptibility in a longer time frame. Culture is reflected in a
way people spend their time. In developed countries there is a trend to spend more time for fun, which comes
from the change in values reflected in the shift from materialism to self-actualization, from quantity to quality, and
from passivity to interactivity.936 Cultural values affect tourism, and new trends emerge and may be used to
design new products. Due to the fast lifestyle and intense work there is a need for relaxation – related tourist
products.937
Internet has also created cohesion of informal groups linked by common interests and needs met through tourist
trips. It is also possible to create highly specialized tourist products that intermediaries can represent as specific
travel arrangements, dynamic by their creation, and with programme acceptable to geographically dispersed
market segments and tailored to their requirements.
Changes in character and structure of tourist demand are affected by changes in the value system and lifestyle.
Striving for experiences encourages tourists to travel. For example, promotion of healthy lifestyle and food
fosters ecological awareness noticeable in the balance and harmony with nature. That approach is contained in
the concept of sustainable development which must be a part of the development strategy.
There is a tendency towards individual approach to trip organization, where service providers must guarantee the
programme quality, and there is also a stronger interest in programmes of those providers whose services are
directly or indirectly participating in the creation of new tourist products and their placement. Tourists become
“loyal” to the entities who can meet their specific needs, while providing “authentic atmosphere” and
surrounding.938

Environmental trends

• Climate change is a global phenomenon and its impacts are transboundary, however the major effects will be
felt on the local and regional scale.
• Impacts of climate change and warming trends include: sea-level rise, changes to ocean currents, glacial and
polar ice melts, loss of snow cover, high heat index and high diurnal temperatures, and changes to
935Previšić

and Bratko, 2009, pp. 86
936Coates et. al., 1997, pp. 95
937Parks and Steelman, 2008, pp. 63
938Čavleket. al., 2011, pp. 75
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precipitation patterns.939
• Rising population and economic development are affecting the availability of natural resources—food
production, water and energy.
• Fossil-fuel based energy sources will become more expensive.
• The new ‘carbon economy’ is set to increase the demand for energy efficiency and investment in renewable
forms of energy.
• Water shortages will leave over half the world’s population facing water-stress and conflict over scarce water
resources will increase into the future.
• Demands for higher food production will increase impacts of extensive and intensive forms of agriculture.
• Broad-scale land clearing will impact on arable land and diminish native bushland.
• Habitat loss is the main threat to species loss and biodiversity.
• Decreasing ozone will increase sun radiation.
• Increasing soil salinity impacts upon agriculture and hinders productive land use.
Technological trends
•
•
•
•
•
•

More quantum leaps in information and communication technology (ICT).
ICT the foremost management tool in achieving results and competitiveness.
Networking is the most important element of the ICT revolution.
New internet technologies are agents of the consumer.
E-communities direct trends and ‘advertise’ for the destination / operator.
Internet capability advanced from online booking to artificial intelligence.

Influences of political factors on tourist supply
Political trends and geopolitical changes have been increasing sensitivity of potential tourists and visitors on
different types of risks. Safety of visits to specific destinations today becomes one of key influencing factors in
the process of making a choice about destination. That means that destinations in crisis areas are facing with
huge challenges, but unfortunately even their neighbor countries. Of course, as it was the case with
environmental responsible destinations, here some new destinations get chance to increase number of
visitors, because of their political and economical stability and because of positive recommendations spread
by previous visitors to their referent groups. These problems are complicating even more due to the fact that
growing number of older tourists insist on the security and at the same time they try to escape risks at areas
and destinations where different types of political and other forms of conflicts appear.940
In this situation tourist destinations are facing with the challenges how to decrease risks in pre purchase phase
and to convince potential tourists to travel at some of destinations near town secure areas, and high
responsibility about keeping promises regarding tourists’ safety. They have moral and material responsibility
for tourists’ lives and safety; success in the set asks completing will positively impact readiness of potential
tourists to travel to the destination. On the other side, unknown tourist destinations in these situations have
opportunity to get tourists having low level of risk tolerance (high risk a version), those that insist on the
political stability and personal safety at the destinations where they are travelling to. Despite all guaranties
these tourists won’t accept the risk and to travel to unsafe areas; this is a chance for emerging destinations to
attract new visitors.
Globalization in Kosovo

939Larry

Dwyer, Deborah Edwards, Nina Mistilis, Carolina Roman, Noel Scott and Chris Cooper, “ Megatrends underpinning Tourism to 2020” Cooperative
Research Centre
940

Kotler,P.andArmstrong,G.(2007)Principlesof Marketing12thed Upper SaddleRiver,PrenticeHall
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Globalization of tourism has not started in Kosovo yet, at least there is not much evidence of globalization.
Kosovo tourism is very unlikely to play a significant role in international market unless we invest heavily in
tourism infrastructure.
As the most important and global objective of tourism development in Kosovo in the period after the war, is
oriented in economic development of Kosovo in the activation of existing and important resources of tourism,
which have affected the increase of Kosovo’s revenues, the most important objective is to increase employment
especially in Kosovo municipalities that have more touristic potentials
To understand the real situation of tourism in Kosovo’s municipalities, there are some interesting statistics
presented in the table below.
Table 1. The number of foreign visitors and their nights of stay in the regions of Kosovo for the period Q2 of the
years 2013 – 2015
Iden
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tific
Regi
atio
Vi
N
Vi
N
Vi
N
on
n
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i 2
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Source: Statistical Agency of Kosovo,
6 Statistics 4of hotels TM31 – 2015. 5
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7
As shown in table 1, with the largest number of visitors during for dhe Q3 2015 leads the Prishtina region with a
total of 12,452 visitors, Peja ranks second with 4,982 visitors, Prizren ranks third with 4,174 visitors. The largest
number of foreign visitors is concentrated in Pristina, Peja and so on.941

941Agjencia

e StatistikëstëKosovës, Statistikat e hotelerisë TM3 – 2015.
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Table 2. The number of foreign visitors and nights of stay by country of origin, for the period Q3 2013, Q3 2014
and Q3 2015
Order
No.

Country

Q 3 2013
Visitor

Q 3 2014
Nights

Nights

Q 3 2015
Nights

Nights

Nights

1

Austria

23

26

508

860

1,359

1,636

2

Belgium

28

32

215

238

325

541

3

Bosna & Hercegovina

25

44

199

238

360

4

UK

386

568

570

1,025

631

1,038

5

France

239

326

274

512

359

578

6

Gjermany

1,133

1,831

1,577

2,654

1,957

3,002

7

Greece

30

34

15

16

159

272

8

Netherlands

49

61

34

60

171

299

9

Italy

965

1,467

507

935

634

1,060

10

Croatia

516

1,142

368

743

1,787

2,057

11

Montenegro

101

270

12

Macedonia

195

378

13

Poland

14

Serbia

15

28

28

98

43
379
30

65
517
31

475

723

840

1,367

34

85

208

377

347

589

551

994

USA

1,209

2,738

1,493

3,141

1,741

2,754

16

Albania

2,274

3,095

2,224

3,050

4,334

5,396

17

Slovenia

355

2,085

546

1,223

779

1,293

18

Spain

9

136

221

19
20
21

16

20

Turkey

1,462

2,253

886

1,519

1,368

1,994

Switzerland

1,049

2,017

969

1,691

1,848

2,610

Other

2,382

3,634

7,067

10,495

3,151

5,037

12,673

22,426

18,159

29,572

22,877

33,317

Total

9

Source : Statistical Agency of Kosovo, Statistics of hotels TM3 – 2015.
.
Graph 1. The number of foreign visitors and their nights of stay for the periods Q3 2013, Q3 2014 and Q3 2015

Visitor
Q3 2013

Night
s
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Source : Statistical Agency of Kosovo, Statistics of hotels TM3 – 2015.
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Kosovo is the most visited country in 2015 was there was an increase of number of visitors, compared to
previous years from 2008 to 2014. In terms of foreign visitors the highest number comes from of Albania, the
United States, Germany and other states

Accommodation of capacities units is the indicator that best reflects the situation that the tourist offer can be
accessed for visitor’s hospitality. Depending in the number of available objects we can know that how much we
are able to fulfill visitors demands based on quantitative and their qualitative requests. This means that the
accommodation facilities are not prepared for any big organized event, because the touristic capacities are
restricted and limited.
Graph 2. The number of foreign visitors and nights of stay in Kosovo during the period 2008-2014

Visitor Nights Visitor Nights Visitor NightsVisitor NightsVisitor NightsVszitorNightsVisitorNights

Globalisation has positive effects
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promotes global economic growth,
creates jobs,
makes companies more competitive,
expands consumer choice
lowers product prices.
the basis for disseminating technical knowledge and education
improves global communication and transport,
creates new markets for firms and countries,
generates innovation and enhanced product quality,
fosters democratic ideals and cultural exchange and international understanding

Globalisation has negative effects
•
•
•
•

generates income inequalities,
destroys local industries,
creates greater dependency of developing economies on developed ones, with adverse effects on
small business
Local level negative effects include
941
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conclusions

increased prices of consumer goods and services,
increased price of land and housing beyond local affordability,
increased demands on public services and facilities.
Some critics advance stronger claims that the effects of globalisation, through the operation of
TNCs, include
displacement of indigenous peoples from lands,
human rights abuses,
unfair labour and wages,
commodification of cultures,
environmental degradation

We cannot generalise too broadly on globalisation’s impacts on tourism and the subsequent effects on
economies, communities and natural environments.
Globalisation has positive and negative effects.
More case studies are required to identify the effects in particular locations. As the drivers of globalisation show
no signs of a slowdown, the challenges facing tourism are formidable. Since the same forces that drove mass
tourism are sewing the seeds of its demise, it is very likely that a complete change of paradigm, is required if
tourism globally is to develop in a sustainable way Some critics argue that the growing incidence of crises,
environmental, political and economic, encourages a counter trend to the globalisation process, with possible
significant implications for the future of the global travel system.
All elements of the tourism industry need to be sensitive to the needs of the ‘new tourists’. Communities must
ask: What do tourists want? What types of experiences do they value? How can we meet those needs? Do we
want to?
Perhaps even more important than catering for visitor needs, destination residents should be developing a vision
for the type of community they wish to live in, and the role that tourism might play (if at all) in achieving that
vision. The tourism industry can do more to critically engage with the main international institutions and
governments, providing a link from stakeholders who are marginalised and exploited by the processes of
globalisation.
The international tourism industry, through organisations such as the UNWTO, can play an important advocacy
role, helping to build the capacity of developing countries to participate more fully and negotiate more effectively
in the discussion about trade rules, subsidies, liberalisation and corporate responsibility and regulation.
Most new trends characterizing contemporary tourism can definitely be found in the choices made by young
people. The great variety of their needs and interests polarizes their aims and motivations for travelling. As a
result, they engage in very diverse types of active tourism and frequently travel abroad. Young people are also
more susceptible to fashion trends. In the survey, they indicated them as one of the major factors that make them
choose particular foreign destinations. Having a great amount of free time and being able to use it freely makes
spontaneous decision-making easier. An extremely important factor determining high tourist activity among
young people is their special perception of the travelling constraints and their determination and skills of
overcoming them.
To track changes in the natural environment the following procedures for monitoring development indicators
should be implemented in the analysis: monitor correlation between variables of eco awareness and urban
planning, monitor the level of exploited natural resources per unit of GDP with the possibility to use alternative,
942
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substitute resources and energy-generating products, which directly boosts innovations. The mass concentration
of tourists in certain areas in the time-determined, short periods throughout the year results in the excessive use
of space which challenges its development continuity. The concept of sustainable development becomes an
integral part of strategic planning in tourism.Cultural changes leave trace at the level of confronting global cultural
identity and specific interest of potential consumers. In the tourist market there is a visible shift in preferences
from standard products based on genuine natural elements in the destination (sea, sand, sun) to specific tourist
products, with additional efforts invested in activities that are concentrated around anthropogenic factors in the
destination.
Political changes and disasters caused by human factors result in uncertainty which makes a destination less
appealing to potential tourists. Studies show that safety represents one of key factors by which tourists choose a
destination.
Globalization is largely possible owing to technological changes. ICT is a catalyst of changes in the environment
and has a strong impact on tourist movements. ICT contributes to spatial – temporal convergence. Innovative
approach and new business techniques implemented by entities in tourism particularly come to the fore in the
creation, distribution, and information on tourist products.
References
Čavlek, N. 1998. Globalni trendovi razvoja europskih turoperatora. Turizam48 (2): 127-132.
1. Dinu, M. (coautor) (2003). Economie şi globalizare, în Economie, Ediția a VI-a, Editura Economică,
Bucureşti
2. Faculty of Management Koper, 2005, Congress Centre Bernardin, Slovenia
3. Feige, M. 1998. Turizam na početku novog tisućljeća. Turizam48 (2): 109-112.
4. Go, M.F., and Pine, R.1995. Globalization Strategy in the Hotel Industry. London:
5. Peric, V., „Tourism and globalization” Proceedings of the 6th International Conference of the
6. Reisinger, Yvette (2009). International Tourism: Cultures and Behavior, Butterworth- Heinemann, Elsevier,
Oxford, UK
Journal,web site and paper presented at a meeting or conference
Agjencia e Statistikave të Kosovës, Statistikat e hotelerisë TM3 – 2015
Evans, N. 2001. Alliances in the International Travel Industry: Sustainable Strategic Options? International
Journal of Hospitality & Tourism Administration 2(1): 9-16.
Hjalager, Anne-Mette, „Stages in the economic globalization of tourism”, Annals of Tourism Research, Vol.
34, No. 2, 2007, Elsevier, UK
VesnaPeric“ Tourism and globalization” Proceedings of the 6th International Conference of the Faculty of
Management November, 2005
World Tourism Organization: Guide for Local Authorietes on Developing Sustainable Tourism. Madrid: World
Tourism Organization
World Tourism Organization: Tourism Market trends: World Overview TourismTopics, Madrid: World
Tourism Organization, 2001.

943

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

KONKURENCA E BIZNESEVE NË KOMUNËN E GJILANIT
Mr. Hidajete Jashari – Latifi
Fakulteti Ekonomik, Kolegji “Iliria” Prishtinë, Kosovë
hidajetejashari@gmail.com

Dr. Skender Ahmeti
Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Kosovë
skender.ahmeti@yahoo.com

Dr. Shefket Jakupi
Fakulteti Ekonomik, Kolegji “Iliria” Prishtinë, Kosovë
shefket.j@gmail.com

ABSTRAKT
The survey of labor market needs and the creation of a database of all businesses in the municipality
of Gjilan is the first study of its kind ever made. This project was conducted by the Center of
Business, Economic Development Department - Municipality of Gjilan. The main goal of this research
was the identification of the competitiveness of businesses and Business Center - Department of
Economic Development, in collaboration with foreign organizations have tried that the labor market
in the private sector to be consistent with the needs. Demand for labor force needs to be addressed
other relevant stakeholders who have a real opportunity to raise their knowledge and skills.
Attempts have been made to the private sector have easier work in the region Gjilait market. Are
decisions to exempt businesses from municipal taxes, to only reasons, creating a climate as suitable
for the labor market.
The information required by this research will serve the needs of the LED, the Municipality of Gjilan
for the purpose of cooperation between businesses and the municipality, to create opportunities
and conditions for business support by the institution municipal, central institutions and
international.

ABSTRAKT
Hulumtimi i nevojave të tregut të punës dhe krijimi i databazës së gjitha bizneseve në Komunën e
Gjilanit është studimi i parë i bërë ndonjeher I kesaj natyre, Ky projekt është realizuarar nga Qendra
e Biznesit, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Komuna e Gjilanit. Synimi kryesorë i këtij hulumtimi ishte
identifikim I konkurencës së bizneseve dhe
Qendra e Biznesit – Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, në bashkëpunim me organizata të huaja janë
munduar që tregun i punës në sektorin privat të jetë në koherencë me nevojat. Kërkesa për forcën e
944
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punës duhet të adresohet akterëve tjerë relevant të cilët kanë mundësi reale për ngritjen e njohurive
dhe afetësive të tyre.
Jane bërë shumë përpjekje që sektori privat ta ketë më të lehtë punën në tregun e regjionit të
Gjilait. Janë marrë vendime per lirimin e bizneseve nga taksa komunale, për të vetem asrye, krijimin
e nje klime sa me te pershtatshme per tregun e punës.
Të dhënat e kërkuara nga ky hulumtim do të shërbejë për nevojat e DZhE, Komunës së Gjilanit me
qellim të bashkupunimit në mes bizneseve dhe komunes, për të krijuar mundësi dhe kushte për
mbështetjen e bizneseve nga ana e institucionit komunal, institucioneve qëndrore dhe atyre
ndërkombetare.

QËLLIMI I HULUMTIMIT
Qëllimi i këtij hulumtimi ka evidencë nga tregu ekonomik – sektori privat që operon në Komunën e
Gjilanit, në mënyre që hartimi i politikave Komunale të jetë në harmoni me kërkesat e tregut te
punes. Informatat mbetet resursi më i rëndësishëm, prandaj studimet e tilla ndihmojnë që të gjithë
akterët e tregut të punës e sidomos marrësit e vendimeve
Të dhënat e kërkuara në këtë formular do të shërbejnë për studimin konkret për komunën me qëllim
të bashkëpunimit në mes bizneseve dhe komunës për të krijuar mundësi dhe kushte për mështetjen
e bizneseve nga ana e institucionit komunal, qendror dhe aty ndërkombëtare. Plotësimi i këtij
formulari nuk ka të bëjë me regjistrimin apo verifikimin e biznesit për të vendosur tatimin apo
ndonjë takes të caktuar.
Politikat aktive në tregun e punës pa evidence cilësore dhe pa studim të mirëfillt shkencorë të tregut
të punës nuk do të arrihen rezultatet e dëshiruara. Prandaj, qëllimi i këtij hulumtimi është mbledhja
e informatave të duhura mbi:
•

Bizneset që operoj në Komunën e Gjilanit: bizneseve tregtare, shërbyese, prodhuese, tregti
lëvizëse, ndërtimore, hoteliere, bujqësore, shëndetësore etj.

METODOLOGJIA
Procesi i humtimit është zhvilluar përmes metodës së anketimit me pyetësor. Anketimi është
zhvilluar duke i kontaktuar drejtëpërdrejt personat përgjegjës të bizneseve në Komunën e Gjilanit,
pra, intervistat janë zhvilluar sy me sy. Pyetjet e pyetësorit janë përgaditur ashtu që të mundësojnë
arritjen e qellimeve të synuara dhe janë sinkronizuara njera me tjetrën.
Gjithashtu janë përfshir edhe dy sektorë të rëndësishëm të Komunës së Gjilanit (të cilët kanë
ndihmuar në realizimin e hulumtimit), ato janë:
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▪

Qendra e Regjistrimit të Bizneseve

▪

Sektori i Taksave Komunale.

DEFINICIONI
Analiza gjatë hulumtimit tek vendet e lira të punës dhe tek ofertat e aftësimit profesionale është
fokusuar në 10 profesionet më të kërkuara nga numri i tyre (top 10). Është pothuajse e pamundur të
përfshihen të gjitha profesionet e ditura. Nomenklaturat e veprimtarisë ekonomike, janë të
orientuara në klasifikimin standard ndërkombetarë të aktiviteteve ekonomike, NACE (rev. I) por,
ende jo plotesisht i përshtashëm:
•

Bujqesi / pyllatri

•

Prodhimtari

•

Transport

•

Financa / patundeshri

•

Mbrotje sociale

•

Sherimet (OJQ)-të / organizatat

•

Ndërtim

•

Tregëti

•

Hotelieri / gastronomi

•

Peshkim

MOSTRA
Në ketë hulumtim nuk kemi të bëjmë me përzgjedhjen e mostrës por kemi intervistuar të gjithë
biznesit sy me sy vetëm në Komunën e Gjilanit.

ANALIZA E PËRGJITHËSHME E BIZNESEVE NË KOMUNËN E GJILANIT
Përgjegjshmëria e bizneseve për hulumtimin/projektin e krijimit të databazës së bizneseve në
Komunë ka qenë mjaftë e lart dhe shumë bashkëpunues. Shkalla e përgjigjshmërisë ka qenë rreth 86
%, e cila ka dëshmuar një bashkëpunim të lartë në këtë hulumtim/projekt.
Rëndësi e jetëgjatësisë në treg të ndërmarrjeve është jashtëzakonisht e madhe, pasi që në bazë të
kesaj deshmohet një treg stabil. Shum biznese kanë vështirësi ti rezistojnë ndryshimeve të cilat
ndodhin në ekonomi, mirëpo përkundër kësaj në përgjithësi Gjilani gjithnjë ka pasur një trend
inkurajues.
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1.1. NUMRI I PERGJITHESHME I BIZNESE NE KOMUNE E GJILANIT ESHTE:
Bizneset active ne komune e gjilanit jane: 3 050, ndersa biznese iformale jane 332942

10%

regjirtuara
iformale

90%

1.2. LLOJET E BIZNESEVE (VEPRIMATRIA E BIZNESEVE )
Analiza jonë, në bazë të këtij hulumtimi është fokusuar kryesisht te ndermarrjet në sektorin privat,
ku numri më i madh i ndermarrjeve të anketuara ka qenë nga sektorin privat por kishte edhe
kompani publike p.sh. KEK, Posta e Kosovës etj. Bizneset private ne Regjionin e Gjilanit kanë qenë
synimi i hulumtimit tonë, pasiqë ato do të pasqyrojnë dinamicitetin më të madh në tregun e punës
dhe orintimin për më shumë vende pune. Krijimi i vendeve të punës dhe identifikimin e nevojave
për afetësim dhe riafetesim professional do të azhurnohen nga sektori më dominant i ketij studimi.
Komunës së Gjilanit është i pasur mire me te gjitha llojet e biznese.
1

TREGTARE

1 281

2

SHËRBYESE

1 149

3

HOTELIERE

231

4

PRODHUESE

188

5

SHËNDETËSIS

108

6

TREGTAR LËVIZËS

37

942

Vrejtje: Me ndihmën e Drejtorisë së Inspeksionit është mundësuar zvoglimi i numrit të

bizneseve informale gjatë këtyre muajve.
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7

NDËRTIMTAR

37

8

TJERA

16

9

BUJQËSORE

2

Duke iu referuar statistikave të lartë pemenduara kemi më shumë në Komunën e Gjilanit, Biznese
Tregtare prej 1 281, e cila është e percjellur me Biznese Shërbyese prej 1 149 dhe hotelierike me një
numer të konsiderueshëm prej 231 Biznese943 etj.

1.3. VENDNDODHJA E BIZNESEVE
Duke pas parasysh që Territori i Komunës së Gjilanit gjeografikisht është mjaftë i gjërë rreth
392km2 dhe me popullësi 90178 banor944, për bizneset poashtu edhe për qytetarët, megjitheate
lista në vazhdim do të paraqes numrin e bizneseve sipas legjeve të Komunes së Gjilanit.
Lagjet me numrin më të populluara dhe më të frekuentuara, me mbi 100 Biznese në Komunen e
gjilanit jane:

943

Nr.

Emërtimi i lagjeve

Numëri i Bizneseve

1

Medllin Ollbrajt

169

2

Gjinollët

121

3

Bulevandi i Pavarësisë

114

Në grafikon është paraqitur të gjitha llojet e bizneseve, sipas numrit që operojnë në Gjilan, vetëm që tani

kemi të bëjmë me përqindjen e llojit të Bizneseve.
944

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Gjilani
948
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4

Adem Jashari

109

Në baze të pyetjeve të parashkruara në pyetësorë, del se numrin me të madh të të frekuentuar
nga bizneset e bartë lagjja “Medlin Ollbrajt” (rreth 33 % të bizneseve në Gjilanit), pastaj këtë lagje
e percjellë lagja “Gjinollët” me 24 %, pastaj kemi Bulevardin e Pavarësisë me 22 % si dhe lagjja e
“Adem Jashari” me 21 %.

Kurse lagjet e tjera janë me numer më të vogël se 100 biznese në lagje si p.sh. “Te tregu” me 96
biznese mjaft aktive në tregun e punës, “15 qershori” me 95 biznese, “Nena Terez” me 94 biznese,
“Molla Indrizi” me 89, etj.

1.4. BIZNESET E REGJISTRUARA SIPAS VITEVE
Rwndwsia e jetwgjatwsisw nw tregun e punws nw ndwrmarrjet wshtw jashtwzakonisht e madhe,
pasiq nw bazw tw kwsaj dwshmohet pwr njw treg stabil. Shumw ndwrmarrje e kanw tw vwshtirw
ti rezistojnw ndryshimeve tw cilat ndodhen nw ekonominw, mirwpo pwrkundwr kwsaj si Komuna
poashtu edhe Kosova nw pwrgjithwsi ka pas njw trend ekonomik inkurajues.
BIZNESET SIPAS VITIT TË THEMELIMIT
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Bizneset aktive në Komunën e Gjilanit datojnë nga viti 1960 – 2015945 (gjithmonë duke u bazuar në
deklataratat e bizneseve).

1.5. PROFESIONI I PRONARIT
Numri me i madh i bizneseve në Komunën ishte i llojit biznese tregtare, të cilat korespodojnë me
pyetjet e radhës në pyetësorin e anketimit se numri me i madh i profesionit të deklaruar nga
pronari është Tregatarë, duke percjellë me ekonomist, frizere etj.

1.6. MENAXHIMI I BIZNESEVE
Menaxhmenti paraqet procesin e orientimit të vetëdijshëm të aktiviteteve njerëzore kah realizimi i
qëllimit–qëllimeve të caktuara, përkatësisht tërësinë e ndërlidhur të pesë funksioneve: planifikimit,
organizimit, kuadrit (personelit), udhëheqjes dhe kontrollit.” Një rëndësi e veçantë i kushtohet
sqarimit të aspekteve teoriko - praktike të lidershipit dhe sjelljes menaxheriale, si dhe identifikimit të
faktorëve të mjedisit të jashtëm menaxherial. Në sektorin e menaxhimit te biznesit prezantohet
edhe menaxhimi i burimeve njerëzore dhe biznesit ndërkombëtar.
Sektori privat në Komunën e Gjilanit, në bazë të deklatarave të personave përgjegjës të bizneseve
janë 2 721 bizense të manaxhuara nga vet pronari i atijë biznesit, ndërsa prej 329 biznese në tregun
e punës janë të menaxhuara nga të punesuarit në ato biznese.

945

Të dhënat janë marrë nga pytësort dhe rreth 269 biznese nuk kane deklaruar vitin e themelimit.
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TVSH
293
ARKA FISKALE
930
EXPORT
8
IMPORT
15

Duke pas parasysh rezultatet e lartë përmenduara do te kishim këto rezultate: Biznese të
menaxhuara nga vet pronari janë 89 % të tyre, biznese që punesojnë persona në menaxhim të
biznesit të tyre janë vetëm 11% të të deklaruarve. Bizneset që janë në TVSH gjithësejt janë 293
biznese, bizneset e paisuara me arkë fiskale janë 930, ato që merren me Export gjithesejt 8 ndërsa
ato që merren me importin e mallrave janë 15 prej tyre.

1.7. PRONËSIA E LOKALIT
Pronësia a lokalit, ka rëndësi mjaft të madhe për veprimtarinë e biznesit, në Komunen e Gjilanit janë
gjithesejt 1376 biznese që kane deklaruar se paguajn qera për lokalin e marrë në shfrytëzim.
Mesatarja e të gjitha pagesave në vit për këto biznese është 282 909 Euro/vit, ndersa 1 673 biznese
kanë deklaruar se janë pronar të lokalit në dispozicion për biznes.
Mesatarja
282 909 € / 205.60 € në muaj

Totali i përgjithshëm i sipërfaqeve të
lokaleve që bizneset i shfrytëzojnë
dhe mesataren
140 288m2 / 2 281 biznese (bizneset
qe kane deklaruar)

e pronarit
të mara
me qira
Mesatarja prej 282 909 euro e pagesës së qerasë mbrenda një vitipronë
kalendarik
për tëapo
gjitha
bizneset
e
anketuara, kjo shumë totale kur konvertohet në muaj, kemi një pagesë prej 205,60 Euro/muaj. Kjo
shumë do të llogatitet si pagë mujore për pronarin e lakolit. Totali i përgjithshëm i sipërfaqeve të
lokaleve që bizneset i shfrytëzojnë është 2281 njësi, kane deklaruar sipërfaqe prej 140 288 m2

KONKLUDIME:
•

Hulumtimi për krijimi e databazës së bizneseve në Komunën e Gjilanit, ka qenë i orietuar
kryesisht në ndermarrjet private dhe që janë aktive në tregun e punës. Në bazë të këtij
hulumtimi gjithësejt janë 3 050 biznese aktive në Komunën e Gjilanit. Janë hasur edhe
951
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biznese që veprojnë pa u regjistruar në qendrën e regjistrimit të biznesit, gjithsejt 332 të
tillë.
•

Duke iu referuar statistikavë të lartë pemenduara, ka më së shumti biznese tregtare prej 1
281 sosh e percjellur me biznese shërbyese prej 1 149 dhe at hoteliere me një numër të
konsiderueshëm prej 231 Biznese.

•

Duke pas parasysh që territory i Gjilanit sa i perket bizneseve është mjaft i zgjeruar per
bizneset poashtu edhe per qytetaret. Megjithatë, lista në vazhdim do të paraqet numrin e
bizneseve sipas legjeve. Në bazë të pyetjeve në pyetësor del se numrin më të madh të të
frekuentuar nga bizneset e bartë lagja “Medlin Ollbrajt” (rreth 33 % të bizneseve në
Komunë), këtë lagje e percjell lagja “Gjinollët” me 24 %, pastaj vie Bulevardi e Pavarësisë
me 22 % dhe lagja e “Adem Jashari” me 21 %.

•

Rëndësia e jetëgjatësis së ndërmarrjeve është jashtëzakonisht e madhe, pasi që në bazë të
kësaj dëshmohet për nje treg me stabilitet të lartë dhe afatgjatë. Tek renditja e bizneseve
në listat e lartë përmendura, shihet që radhitja e bizneseve sipas vitit të regjistrimit. Ketu
shfaqen vitet me mq shum regjistrime siq janë vitet 2015,2014,2013,2012, 2010, 2000,
2011, 2009 por kemi edhe një numër të bizneseve qe nuk kanë paraqitur vit të themellimit
të tyre, gjithsejt 269 prej tyre.

•

Numri me i madh i bizneseve ishte i atyre Tregtare, e cila korespodon me pyetjen e radhës
në pyetësorin e anketimit se numri më i madh i profesioneve të pronarëve është e atyre
tregtare, duke e percjellë me ekonomist, frizere etj.

•

Sektori privat në Komunën e Gjilanit, në bazë të deklatarave të personave përgjegjës të
bizneseve janë 2 721 (89%) biznese të manaxhuara nga vet pronari i tijë, kurse prej 329
(11%) bizsneseve në tregun e punës janë të menaxhuara nga të punësuarit në ato biznese.

•

Pronesia e lokalit ku zhvillohet biznesi, ka rendësi mjaft të madhe për veprimtarinë e
biznesit, në Gjilan janë gjithësejt 1376 biznese që kanë deklaruar që paguajnë qera për
lokalin (hapsirën për biznes) në shfrytëzim. Mesatarja e pagesës në vite për këto biznese
është 282 909 Euro/vite, ndërsa 1 673 biznese kanë deklaruar që nuk paguajn qera, d.m.th.
janë pronar të lokalit në shfrytëzim për zhvillimin e buznesit të tyre.
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REKOMANDIMET
•

Alenca Kosovare e Biznesit është duke luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin e bizneseve,
hapjen e vendeve të reja të punës, kërkimin e tregjeve të reja si brenda ashtu edhe jashtë
vendit. Mirëpo duhet bërë edhe më shum dhe kërkohet nga të gjith akterët me ndikim
duke filluar prej Qeverisë, institucioneve tjera relevante që luajnë rol në krijimin e
kushteve më të mira për një mireqenie me të begatshme për të gjithë qytetarët.

•

Duke pasur parasysh që kërkesat e tregut të punës janë shumë dinamike dhe kërkohet një
përshtatje e shpejtë e ofruesve të shërbimeve dhe të afetesimit profesional. Pasi që
kërkesat janë të shumellojta por në numër shumë të kufizuar, përshtatshmëria e QAP
ndajë këtyre kërkesave është e pamjaftueshme prandaj është e domosdoshme që të
krijohen mekanizma që këto

kërkesa të plotësohen në mënyrë të shpejtë dhe pa

komplikime nga ofrues tjerë (privat) të afetesimit professional.

LITERATURA
Procesi i hulumtimit është zhvilluar përmes metodës së anketimit me pyetësor, është
zhvilluar duke i kontaktuar drejtpërdrejt personat përgjegjës të bizneseve në Komunën e
Gjilanit, pra intervista u zhvillua sy me sy.
Pyetësori është ndarë në disa pjesë kryesore, siç janë:
1. Të dhënat e Biznesit
2. Të dhënat e pronarit të Biznesit
3. Lloji i veprimtërisë së Biznesit
4. Organizimi i Biznesit
5. Pronësia e lokalit që shfrytëzohet për veprimtarin e Biznesit
6. Të dhënat për punësimin të punëtorëve në Biznese
7. Problemet më të cilat ballafaqohet Bizneset
8. Të dhënat plotësuese për veprimtarinë e Biznesit
9. Sugjerimet e biznesive për Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik
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REALIZIMI
Intervistomi, kontrolli logjik, futja në databazë e shënimeve, analiza e të dhënave dhe
editimi janë zhvilluar në periudhën kohore Janar – Dhjetor 2015 .
Forma e Pyetësorit ishte, si në vijim:
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Negocimi ne ekonomi dhe diplomaci si dukuri globale
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ABSTRACT:
Negotiating in economy, science, politics and every field of daily life, nowadays
dedicated a special importance. Negotiation is a topic treated in scientific journals, schools,
universities, business and diplomacy. Success in personal and professional life of each person
and every business depends on the negotiating skills. Negotiating skills is good news that the
reading of literature in the field of negotiation and daily practice can be strengthened.
Negotiation is a complex process, in which participate two or more parties with needs and
different goals, some of the same who discuss a specific issue to find a mutually acceptable
solution to resolve points displayed, to get the best deals possible and to manage disputes.
Negotiation is a basic means of getting what you want from others. It is back -and forth
communication designed to reach an agreement when you and the other side have some
interests that are shared and others that are opposed.946
Negotiation is how people with different values and interests find constructively way to
live and to work together in harmony947.
Negotiation: A process of exchange to resolve conflict and reach a mutually beneficial
agreement948.
That's why I define negotiation as:
The process by which we obtain what we want from someone who wants something from
us949.
In contemporary society's way of election disputes, disagreements and reaching agreements
mainly done thanks negotiation as a process. As higher to be the level of presence as smaller
is the level of negotiation of conflicts and disagreement in that society. The presence of
negotiation in society is the best measure that represent the stability of the society.
KEYWORDS
Negotiation, cooperation, misunderstandings, deal, negotiation, intermediaries, arbitration,
private bailiffs, court.

1. HYRJE
946

Roger Fisher and William Ury, Getting to YES p.15
Brian Tracy Negotiation p.3
948
Tom Gosselin, PRACTICAL NEGOTIATING Tools, Tactics, & Techniques, p. 2
949
Gavin Kennedy, Everything is negotiable, 4th Edition, p. 9
947
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Negocimit në ekonomi, shkencë, politikë dhe çdo fushë të jetës së përditshme në ditët e
sotme i kushtohet një rëndësi e veçantë. Negocimi është një temë e trajtuar në revista
shkencore, shkolla, universitete të biznesit dhe diplomacisë. Suksesi në jetën personale dhe
profesionale të secilit individ dhe të secilit biznes varet nga aftësitë negociuese. Aftësitë
negociuese janë lajme të mira se me leximin e literaturës në fushën e negocimit dhe me
praktikimin e përditshëm mund të përforcohen.
Duke u nisur nga fakti, se, negocimi është një proces kompleks, në të cilin marrin pjesë
dy ose më shumë palë me disa nevoja dhe qëllime të ndryshme, e disa të njëjta të cilët
diskutojnë lidhur me një çështje të caktuar për të gjetur një zgjidhje të pranueshme reciproke,
për të zgjidhur pikat e dallimit, për të arritur marrëveshjet më të mira të mundshme dhe për të
menaxhuar mosmarrëveshjet.
Pra, negocimi është një mjet themelor për të marrë atë që ju kërkoni nga të tjerët. Është
një komunikim në shumë drejtime, që synon arritjen e një marrëveshjeje kur ju dhe pala tjetër
keni disa interesa të përbashkëta dhe disa të kundërta.950
Negocimi është mënyra sesi njerëzit me vlera dhe interesa të ndryshme gjejnë rrugë
konstruktive për të jetuar dhe punuar bashkërisht në harmoni.951
Negocimi: Një proces i shkëmbimit për të zgjidhur konfliktin dhe për të arritur një
marrëveshje reciprokisht të dobishme.952
Kjo është arsyeja pse unë negocimin e përcaktoj si: Procesi me të cilin ne marrim atë që
duam nga dikush që dëshiron diçka nga ne. 953
Në shoqërinë bashkëkohore mënyra e zgjidhjes së konflikteve, mospajtimeve dhe arritja e
marrëveshjeve kryesisht bëhet duke falënderuar negocimin si proces. Sa më i lartë të jetë
niveli i pranisë së negocimit aq më i vogël është niveli i konflikteve dhe mosmarrëveshjeve
në atë shoqëri. Prania e negocimit në shoqëri është matësi më i mirë që tregon stabilitetin e
asaj shoqërie.

2. PREJARDHJA E FJALËS NEGOCIM DHE HISTORIKU I NEGOCIMIT

950

Fisher Roger, Ury William, Patton Bruce, Getting to YES f. 15
Brian Tracy, Negotiation f. 3
952
Tom Gosselin, PRACTICAL NEGOTIATING Tools, Tactics, & Techniques, f. 2
953
Gavin Kennedy, Everything is negotiable, edicioni 4-të, f. 9
951
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Negocimi ka zanafillën e vet qysh nga fillimi i qytetërimit, sepse qeniet njerëzore kanë
patur përherë interes për të përmirësuar pozitën e tyre relative në jetë. 954
Fjala Negocim rrjedh nga latinishtja: negotiatori që në gjuhën shqipe ka kuptimin bisedime.
Ky term është avancuar dhe u përdor më vonë nga francezët dhe anglezët që kishte kuptimin
e të bërit biznes. Nga anglishtja fjala negotiation ka kuptimin 1. diskutoj, zhvilloj bisedime. 2.
përfundoj (një marrëveshje etj.), tregtoj, kontraktoj. 3. kaloj, kapërcej (pengesë, lumë,
vështirësi).
Kur shfletojmë historinë gjejmë një numër të madh të konflikteve, dhe, gjithashtu
gjejmë negocime dhe përpjekje të pareshtura, që janë bërë për zgjidhjen e atyre problemeve
dhe arritjen e marrëveshjeve. Shumica e konflikteve kishin karakter ekonomik, etnik,
territorial, fetar, dhe ideologjik.
I ndjeri Nelson Mandela mbahet mend dhe njihet si një nga negociatorët më të mirë
në histori. Ai kishte një mendim dhe veprim strategjik në arritjen e qëllimeve të tij. Mënyra
dhe sjellja e tij e butë por i vendosur në parimet e drejta ishe mbreslënëse.
Janë të njohura shumë traktate dhe marrëveshje të cilat u arritën fal proceseve të
negociatave që ishin zhvilluar. Edhe në rastet kur lufta ishte e pashmangshme tashmë ishin
krijuar disa rregulla si p.sh. duhej të shpallej gjendja e luftës, duhej të respektoheshin
rregullat për mbrojtjen e popullsisë civile, e deri mbrojtjen e të burgosurve apo robërve të
luftës.
Shumë
marrëveshje
u
arritën
falë
negociatave
të
tilla
si:
Marrëveshja e Dejtonit e cila u arrit më 1 nëntor të vitit 1995 në mes të Republikës së
Bosnës dhe Hercegovinës-Republikës së Kroacisë dhe Federatës së mbetur të Jugosllavisë.
Marrëveshja e Rambujesë, u nënshkrua në Paris më 15 mars 1999 nga pala kosovare
kurse pala serbe refuzoi të nënshkruante.
Marrëveshja e Kumanovës ndërmjet NATOS dhe RFJ më 09 qershor 1999 dhe hyri
në fuqi më 11 qershor 1999, e cila u arrit pas bombardimeve 78 ditore të NATOS mbi caqet
serbe.
Marrëveshja e Ohrit e cila u nënshkrua më 13 gusht të 2001 në qytetin e Ohrit në
Maqedoni me të cilën iu dha fund konfliktit të armatosur ndëretnik maqedono-shqiptar ku
garantuese ishte bashkësia ndërkombëtare.
Marrëveshjen e Brukselit, të datës 19 prill 2013 në mes të delegacionit të Kosovës
dhe atij të Serbisë me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare për normalizimin e
marrëdhënieve dhe Plani i Zbatimit, të datës 22 maj 2013 të lehtësuara nga Përfaqësuesja e
Lartë e BE-së Catherine Ashton. Njëri nga negociatorët kryesor të BE-së, Robert Cooper, në
një intervistë thotë se marrëveshja ishte “rezultat i negociatave” e jo i “presionit të
pareshtur”.
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3. AFTËSITË NEGOCIUESE
Shumica e njerëzve ndjehen të frikësuar nga ideja e negocimit, por fakti është,
negocimi është diçka që ne e kemi bërë gjithë jetën tonë, madje edhe kur ne nuk e kuptojmë
atë. Unë kam qenë duke negociuar që kur kam lindur. Herën e parë pata uri, kam negociuar
me nënën time duke bërtitur derisa ajo zgjodhi problemin duke më ushqyer mua. Unë nuk e
kam bërë atë me vetëdije; kjo ka ndodhur automatikisht (spontanisht).955
Aftësitë negociuese janë në shumë raste përcaktuese për suksesin apo dështimin në
aspektin personal të individit si një qenie e veçantë dhe bizneseve si një grumbullim më i
gjerë. Përdorimi i negocimit dhe aftësia për të negociuar ka shpëtuar individ, dhe popuj nga
konfliktet e vazhduara, ka krijuar mundësinë për të zgjidhur konfliktet, për parandalimin e
konflikteve të reja dhe për krijimin e marrëdhënieve bashkëpunuese në shumë fusha, dhe me
këtë maksimalizimin e përfitimeve. Çdo konflikt i zgjidhur me negocim do të thotë kursim të
jetës së njerëzve dhe kursime dhe përfitime financiare, por gjithashtu i bënë pjesëmarrësit të
ndihen të respektuar dhe të mbeten me “fytyrë”. Ekziston literaturë shkencore, universitare
dhe libra të shkruara nga autorë të ndryshëm me renome në këtë fushë të dijes. Anë e mban
botës organizohen seminare dhe trajnime të ndryshme ku trajnerë dhe specialistë të kësaj
fushe japin këshilla dhe ide të mira. Si ekspert në fushën e negocimit njihen Roger Fisher,
Brain Tracy etj.
Rritja e aftësive negociuese është e një rëndësie të veçantë për njerëzit në pozita
udhëheqëse sepse ata negociojnë për të mirën e komunitetit apo grupacionit që përfaqësojnë.
Për të pasur sukses në negocim fillimisht duhet të krijohet një besim fillestar në mes të
palëve.
Autori Dale Carnegie shkruan për gjashtë mënyra për t'u bërë i dashur nga të tjerët:
1. Të interesohesh për problemet e të tjerëve.
2. Të buzëqeshësh.
3. Të kujtosh që për njeriun emri i tij/i saj është tingulli më i ëmbël dhe më
harmonik i të gjithë njerëzimit.
4. Të jesh dëgjues i mirë, të inkurajosh të tjerët të flasin për vetën e tyre.
5. Të dish të ngjallësh interes tek bashkëbiseduesi.
6. Të bësh që të tjerët të besojnë se janë personazhe të rëndësishëm.956
Gjinia dhe negocimi
Kur kemi të bëjmë me aftësitë negociuese nga hulumtimet shkencore del se femrat
qëndrojnë më dobët në këtë fushë. Ato në shumicën e rasteve nuk kanë guximin e duhur për
të kërkuar negocimin lidhur me rritjen e pagës të cilën e kanë pranuar në fillim të punësimit
të tyre apo kushteve tjera të punës. Si shkaktar është mungesa e guximit që ato kanë.
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Meshkujt falë guximit dhe egos së tyre qëndrojnë dukshëm më mirë në kërkesat e tyre në
procesin e negocimit.
Femrat qëndrojnë më mire dhe kanë aftësinë më të mirë të kuptuarit dhe në përdorimin e
gjuhës së trupit.

4. PREGADITJA PËR NEGOCIM DHE CAKTIMI I OBJEKTIVAVE
Përgatitja është faza e parë dhe më e rëndësishme e procesit të negocimit. Përgatitja e
duhur është çelësi i suksesit sepse bën të mundur identifikimin e problemeve, identifikimin e
interesave të palëve, përcaktimin e burimeve, gjetjen e opsioneve dhe përcaktimin e
alternativës më të mirë për një marrëveshje të negociuar (Batna). Marrja e informatave për
palën me të cilën do të negociohet është shumë e dobishme. Kjo mund të bëhet përmes
kanaleve të ndryshme duke pyetur persona të cilët kanë pasur apo kanë bashkëpunim me ta,
duke hulumtuar në rrjetet sociale ku shpeshherë mund të gjejmë informacione të rëndësishme
si për statusin e tyre social, pozitën e tyre hierarkinë te pala që përfaqësojnë, gjendjen
ekonomike, përkatësin fetare, përkatësin politike, gjendjen emocionale, fuqinë ndikuese,
fuqinë vendimmarrëse etj. Negocimi është një proces kompleks dhe jo një ngjarje e vetme
dhe përgatitja e duhur bën të mundur arritjen e rezultateve pozitive dhe e kundërta mund të
sjell dështimin e marrëveshjes apo të ju kthej edhe një hap mbrapa pikës fillestare.
Ndërtimi i marrëveshjes ju tregon ju se si të përdorini pesë shqetësimet e kujdesit që
motivojnë njerëzit:
1. Shpreh mirënjohje për atë që të tjerët mendojnë, ndjejnë ose bëjnë
2. Ndërto përkatësinë; ktheje kundërshtarin në një koleg
3. Respektoni autonominë e të tjerëve dhe fitoni autonominë për veten tuaj
4. Pranoni statusin dhe krijojeni tuajin
5. Zgjidhni një rol përmbushës gjatë çdo negociate.957
Përcaktimi i objektivave të qarta është strategjia më e mirë për arritjen e një
marrëveshje të mirë. Objektivat e përcaktuara duhet të kenë disa karakteristika në mënyrë që
ato të monitorohen dhe bëhet realizimi i tyre me sukses:
•Objektivat të jenë specifik,
• Objektivat të jenë të matshëm,
• Objektivat të jenë arritshëm,
• Objektivat të jenë realiste,
•Objektivat të jenë në kohën e duhur.
5. STRATEGJITË EFEKTIVE NEGOCIUESE DHE TAKTIKAT E ZAKONSHME
Kurrë të mos negociojmë pa patur frikë.
Por kurrë të mos kemi frikë për të negociuar
957

Roger Fisher and Daniel Shapiro, Building Agreement Using Emotions as Your Negotiate, f. 247
959

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

John F. Kennedy
Përcaktimi i strategjisë së negocimit përfshin gjithashtu se cilin lloj të negocimit
duhet aplikuar dhe cilat taktika negociuese. Nëse bëhet përcaktimi i duhur i strategjisë dhe
aplikimi i metodave dhe taktikave të duhura në momentin e duhur gjasat që negocimi të jetë i
susksesshëm rriten dukshëm dhe e kundërta. Në shumë raste negocimi zhvillohet mbështetur
nga ndërmjetësues apo arbitrave të cilët ndihmojnë procesin, krijimit të besimit si dhe në
garantimin e marrëveshjes së arritur.
Në librin Getting to Yes autorët Roger Fisher dhe William Ury këshillojnë që:
1. Ndani njerëzit nga problemi,
2. Përqendrohuni tek interesat, jo te pozicionet,
3. Krijoni opsione për përfitime të përbashkëta,
4. Këmbëngulni në përdorimin e kritereve objektive958
Këto pika mund të përdoren pothuajse në çdo lloj negocimi pa marr parasysh së në
çfarë rrethanash dhe më kë duhet negociuar.

Ndani
njerëzit

Krijoni opsione
për përfitime të

Zhvillo

Përqendrohun
i tek interesat,
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6. FUSHATË KU NEGOCIMI NË DITËT E SOTME ËSHTË PËRDITSHMËRI
Gjithkush negocion. Ndërsa shumë njerëz mendojnë se negocimi është diçka që ndodh
(që zë vend) vetëm në mes të një blerësi dhe një shitës ose një bashkimi dhe menaxhim, në
format e saj të ndryshme, negocimi është përdorur çdo ditë për të zgjidhur mosmarrëveshjet
dhe shpërndarjen e burimeve. Kjo ndodh në mes të të gjitha llojet e njerëzve-kolegët,
bashkëshortët, fëmijët, fqinjët, të huaj, entitetet korporatave, edhe kombe të negociojë. Disa
negociatat janë ballë për ballë; të tjerët të zhvillohet me kalimin e kohës përmes vendimeve
vijues në mes konkurrentëve.959
Negocimi është një fenomen që përdoret që nga fëmijëria deri në momentet e vdekjes.
Negocimi bëhet në situatë personale të tilla si martesa, divorci, në mes të prindërve dhe
fëmijëve, në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit, në mes të sindikatave të punëtorëve dhe
menaxherëve drejtues të kompanive, apo qeverisë në mes të partive politike. Negociatorët
shpesh i shohim në role të ndryshme si prokuror, avokat, gjyqtar, menaxherë të biznesit,
diplomat etj. Në ditët e sotme punohet në përafrimin e ligjeve që ato të kenë karakter jo
vetëm lokal por të kenë karakter global. Lëvizja e njerëzve, ideve, mallrave, shërbimeve si
dukuri globale ka bërë të domosdoshme edhe negocimin në ditët e sotme të nevojshëm si
kurdoherë më parë. Janë të shumta negociatat të cilat kanë për qëllim:
•Mbrojtjen e ruajtjen e ambientit me karakter global ku kemi ruajtjen e cilësisë së ajrit, në të
drejtën e shfrytëzimit të tokës, dhe të drejtat e shfrytëzimit të lumenjve, energjisë,
•Mbrojtja të drejtave të njeriut, mbrojtja nga përhapja e sëmundjeve dhe epidemive,
•Mbrojtja nga krimi i organizuar, trafikimi i njerëzve, tregtia ilegale,
•Negocimi për kufizimin e përdorimit të armëve të shkatërrimit në masë siç janë armët
bërthamore, kimike,
•Negocimi për ndaljen dhe mposhtjen e terrorizmit si një e keqe globale është e dobishme dhe
e domosdoshëme.
•Ndalimin e përhapjes së sëmundjeve dhe epidemive të ndryshme etj.
Ku bashkëpunim ekziston por jo në nivelin që duhet të jetë, prandaj është imperativ i kohës
që kjo të bëhet më me përkushtim. Këtu ndihmojnë shumë idetë dhe përpjekjet e
ambientalistëve dhe të njerëzve tjerë të vullnetit të mirë. Në ditët e sotme me mijëra
negocime me karakter lokal, rajonal dhe global bëhem brenda ditës në fusha ekonomike,
politike, ushtarake, shkencore etj.
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7. NEGOCIMI NË MES TË KONKURENTËVE
Duke theksuar interesat e përbashkëta, negocimi mund të bëhet më i qetë dhe
miqësor. Pasagjerët në një varkë shpëtimi në mes të oqeanit, me porcione ushqimi të
kufizuara, kalojnë në plan të dytë mosmarrëveshjet lidhur me ushqimin për të realizuar
interesin e përbashkët, pra që të arrijnë në breg.960
Edhe pse në shumë raste individ, kompani, shtete, kontinente kanë një qasje
konkuruese ndërmjet tyre, ato në shumë raste lënë mënjan ndasitë e çastit dhe për një qëllim
më madhor gjejnë mënyra dhe gjuhë të përbashkët për të negociuar interesat e tyre të
përbashkëta. Një rast i mirë i negocimit dhe krijimit të bashkëpunimit në mes të
konkurrentëve, dy gjigantëve është Google &Apple. Ata pasi negociuan gjetën disa fushat e
përbashkëta për bashkëpunim si: sistemin operativ, telefonisë, muzikë, video, etj. Një rast
tjetër është kur prodhuesit apo përpunuesit e qumështit në Kosovë edhe pse konkurrent në
mes vete themeluan shoqatën e tyre dhe protestuan ndaj qeverisë për përmirësimin e
politikave fiskale, për përmirësimin e infrastrukturës, për shtimin grandeve dhe
subvencioneve. Negocime në mes të prodhuesve, fermerëve etj për përmirësimin e kushteve
të tyre janë të shpeshta. Ata lënë mënjanë faktin se janë konkurrent dhe gjejnë plotë mundësi
për të bashkëpunuar. Në politikë është i freskët debati gjatë fushatës zgjedhore presidenciale
të Shteteve të Bashkuara në mes të Barak Obamës dhe zonjës Hillary Clinton. Deri sa gjatë
fushatës Barak Obama kishte kundërshtar kryesor në kampin demokrat Hillary Clinton në
fund pas fitores ajo u emërua Sekretare e parë e shtetit. Në Kosovë pas përfundimit të luftës
dhe si një vend në tranzicion marrëdhëniet në mes të LDK-së dhe PDK-së ishin shumë të
acaruara por meqë ata i lidhte një kauzë e përbashkët gjetën gjuhën e bashkëpunimit dhe të
tejkalimit të ndasive dhe formuan një qeveri teknike. Ishte faktori ndërkombëtar si
mbështetës dhe lehtësues shumë i dobishëm në atë proces.
Në aspektin rajonal ekziston bashkëpunimi i Republikës së Shqipërisë dhe Malit të Zi
për shumë çështje e sidomos në fushën e turizmit. Këto dy shtete mund nganjëherë gabimisht
të shikohen si konkurrente të turizmit sepse fushat ku mund të bashkëpunojnë janë shumë më
e mëdha se sa ato që ata i bën konkurrues. Do të jetë shumë me interes ndërtimi i autostradës
së Adriatikut e cila do lehtësojë dukshëm qarkullimin dhe do të pakësoj kohën për turistët që
do të vizitojnë bregdetin Adriatik. Përfitimet do të jenë shumë më të mëdha sepse zhvillimi i
turizmit do të marrë karakter global. Pakicat kombëtare duhet të jenë urë lidhëse në mes të
shteteve të regjionit dhe jo të jenë pengesë në avancimin e marrëdhënieve në të gjitha fushat.
Në shtetet e rajonit ende ka mospajtime, keqkuptime dhe mungesë të bashkëpunimit
për avancimin e interesave të përbashkëta. Mosmarrëveshjet Greqi-Maqedoni lidhur me
emrin janë në shikim të parë gjëra të vogla por po i analizuam më me kujdes gjejmë se ky
proces i papërfunduar është pengesë në marrëdhëniet fqinjësore. Mos gjetja e opsioneve tjera
dhe kompromisit në mes të këtyre dy shteteve do jetë pengesë e drejtpërdrejt në zhvillimin
ekonomik të tyre. Sikur kjo problematikë të ishte zgjidhur me kohë turizmi grek do të
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përfitonte shumë dhe Maqedonia do të anëtarësohej në aleancën e NATOS dhe do të ishte një
hap përpara drejtë anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Mos njohja e Republikës së Kosovës nga Serbia dhe Bosnja Hercegovina gjithashtu
është një pengesë në përmirësimin e klimës së bashkëpunimit në të gjitha fushat e sidomos në
fushën e sigurisë. Duhet të ketë negociata bashkëpunuese sepse vetëm në këtë mënyrë do
zvogëlohet ndikimi i nacionalizmit dhe ekstremizmit si një dukuri që duhet të ketë rënie.
Negocimi nganjëherë nuk bëhet vetëm për të mirën njerëzore në përgjithësi, ai bëhet
edhe në mes të narko trafikantëve, trafikantëve të armëve, grupeve terroriste, në mes të
shteteve me sisteme diktatoriale. Ata gjejnë interesa të përbashkëta dhe në shumicën e rasteve
pengesat që janë shfaqur në bashkëpunimet legale në mes të shteteve, ato, te këto grupe nuk
ekzistojnë. Shumë grupe mafioze kanë kontradikta në mes vete dhe shpeshherë ka edhe
beteja të përgjakshme në mes tyre, por shumë më shumë ata negociojnë lidhur me
bashkëpunim të tyre, ndarje të territoreve, kompetencave dhe ujdive tjera të pista.
Duke iu falënderuar marrëveshjes në mes të partive malaziase, shqiptare dhe
boshnjake dhe fushatës së tyre tek elektorati që përfaqësonin, Mali i Zi arriti me shumicë
votash të shpallte pavarësinë e tij. Negocimi dhe bashkëpunimi në mes të këtyre partive
politike dhe elektoratit të tyre bëri të mundur që pavarsia të arrihej në mënyrë paqësore.
Partitë politike edhe pse kishin dallime programore kishin një qëllim më madhor që i
bashkonte e që ishte pavarësia e vendit. Përqindja e shtetasve të Malit të Zi që votuan
pavarësinë ishte 57% dhe në këtë rast vota e popullsisë shqiptare që përbënte 7% ishte
vendimtare.
8. LLOJET E NEGOCIMIT
Kur kemi të bëjmë me ndarjen e negocimit në bazë të qëllimeve të palëve nga
shumica e autorëve të negocimit kemi ndarjen në:

•Negocimin konkurrues (pozicional)

dhe

•Negocimi bashkëpunues (parimor, integrues)
Negocimi është diçka që ne duhet të angazhohemi në çdo ditë të jetës sonë.
Megjithatë, negocimi ka ndryshuar. Ne kemi qenë të prirur të besojmë se negocimi është
konkurrues, biznes konfrontues; një lojë në të cilën ka fitues dhe humbës.961
Kur kemi të bëjmë me numrin apo akterët që marrin pjesë në negocimi mund të jetë:
negocim dy palësh dhe negocim shumë palësh.
Janë disa karakteristika që dallojnë negocimin pozicional dhe negocimi parimor:
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Karakteristikat

Pozicional ((konkurrues)

Parimor (integrues)

Rezultati
Motivimi

Fito-humb

Fito-fito

Dobi individuale
Kundërta

Interesat
kundërt
Marrëdhënia
Afat shkurtër
Çështjet e përfshira
E vetme
Aftësia për të bërë tregti- humbura Jo fleksibile
Zgjidhje
Jo kreative

Dobi e përbashkët dhe individuale
Të ndryshme por jo gjithherë e
Afat gjatë ose afat shkurtë
Shumëfish
Fleksibile
Kreative962

9. SHTATË ELEMENTET E NEGOCIMIT TË SUKSESSHËM
Për të qenë një negocim i suksesshëm patjetër duhet të përmbaj disa elemente të
rëndësishme të cilat bëjnë të mundur arritjen e marrëveshjeve parimore dhe të qëndrueshme.
Janë shtatë elemente apo hapa praktik për një negocim integrues, parimor të
suksesshëm:
1. Identifikimi i interesave,
2. Njerëzit,
3. Identifikimi i opsioneve me përfitime të përbashkëta,
4. Alternativa më e mirë për një marrëveshje të negociuar (Batna),
5. Përcaktimi i kritereve/ Legjitimiteti,
6. Komunikimi,
7. Angazhimet.
10. REZULTATET PAS PËRFUNDIMIT TË NEGOCIMIT
Rezultatet e marëveshjeve si rezultat i negocimit mund të jenë:
•Humbje/Fitore

•Fitore / Humbje

•Fumbje/Humbje

•Fitor/Fitore

11. INSTRUMENTET QË GARANTOJNË RESPEKTIMIN E MARRËVESHJEVE
Në shumë raste edhe pse arrihen marrëveshje nga negociatat që ndodhin në mes të
palëve ato nuk zbatohen si duhet apo nganjëherë ka edhe shkelje flagrante të tyre. Në nivelin
lokal organet që garantojnë respektimin e marrëveshjeve janë: Gjykatat Ekonomike, Gjykata
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Komunale, Gjykata Kushtetuese, Gjykata e Arbitrazhit, Zyra për Ndërmjetësim, dhe kohëve
të fundit Përmbaruesit Privat të licencuar.
Gjithashtu për ruajtjen e marrëveshjeve, mbrojtjen e ligjeve dhe konventave të luftës,
dhe ndalimin e konflikteve në nivele globale përkujdesen:
•Gjykata Evropiane e Drejtësisë është gjykata më e lartë e BE-an. Ajo është
formuar në vitin 1952 me formimin e Traktatit të Parisit apo Tri Komuniteteve për thëngjill
dhe çelik, dhe selia e saj gjendet në Luksemburg963.
•Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në Strasburg është një institucion
juridik mbi kombëtar me karakter rajonal, i cili garanton respektimin e Konventës Evropiane
të të Drejtave të Njeriut
•Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë Hagës u krijua bashkë me OKB dhe filloi
nga puna në prill të vitit 1946.964
12. KONKLUZION DHE REKOMANDIME
Si konkluzion mund të nxjerrim se një negocim është i suksesshëm nëse përdoren
kritere dhe standarde objektive. Përdorimi i kritereve dhe standardeve objektive shton peshën
e marrëveshjeve të arritura dhe me këtë edhe palët do të ndihen të vlerësuara dhe do gjejnë
përfitime të përbashkëta.
Negocimi është mënyra më e mirë që marrëveshjet e arritura të respektohen. Në rastet
kur përdoren përfitime të njëanshme pala humbëse çdo herë do të bëj përpjekje që
marrëveshjen të mos e zbatoj apo do të kërkoj forma tjera reciprociteti për tu hakmarrë.
Rekomandimi ynë është që për çdo gjë që ka implikime në shumë njerëz, pale apo
grupe të interesit, të negociohet në mënyrën më të mirë të mundshme.
Përgatitja e duhur që nga përzgjedhja e ekipit, motivimi për negocim, mbledhja e
informacioneve, përgatitja e vendit për negocim, përgatitja e prezantimeve të qarta dhe
krijimi i besimit në mes të palëve janë si parakushte për arritjen e marrëveshjeve të mira dhe
të qëndrueshme.
Rekomandimi ynë është që çdo individ, institucion, biznes, shtet duhet të gjejë
mundësi dhe opsione bashkëpunime me palën tjetër sepse në jetën reale ka më shumë më
shumë gjëra që na bashkojnë se sa që na ndajnë. Njerëzit mund të mos pajtohen për shumë
gjëra mund të kenë mosmarrëveshje dhe keqkuptime por është negocimi ai që duhet tu jap
fund atyre.
Fjalët kyçe: Negocim, bashkëpunim, mosmarrëveshje,
ndërmjetësues, arbitrazh, përmbarues privat, gjykatë.
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E drejta individuale
Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës

MA. Arta Pllana Shipoli
Abstrakt
E drejta individuale, me përfshirjen e disa të drejtave tjera si pjesë përbërëse të
personalitetit, citohet dhe e mbron KRK-ës në kapitullin e dytë, si bazë e të gjitha të drejtave
tjera themelore të njeriut. Të drejtat individuale konsiderohen , si të drejta të pa ndashme,
të pa tjetërsueshme dhe të pa cenueshme dhe janë bazë e të gjitha të drejtave tjera të rendit
juridik të Republikës së Kosovës.Motivimi për përgatitjen e këtij punimi është që të merren
sado pak informacion për të drejtën individuale, marrë parasysh që vet përmbajtja, krijimi
dhe zhvillimi individual i cili është ekzistent në çdo individ, pra në çdo qenie njerëzore,
përmbanë një dozë sensitive për tu prek si temë, sepse është një e drejtë me një përbërje të
gjërë të drejtash të cilat lidhen domosdoshmërisht me individin, të drejta të cilat duhet të
familjarizohet me njohjen e tyre çdo individ në familjen e njerëzimit global. Andaj nëse këto
informacione merren nga individët,

sigurisht do të arrihet një sensibilizim për respektim reciprok individual ndaj njëri tjetrit,
duke i respektu të drejtat individuale si pjesë përbërëse e personalitetit dhe njëkohësisht ato
nuk cenohen, dhe prurjet në çdo sferë jetike njerëzore me të drejtat e tyre do të mbeten më të
qëndrueshme.Sot sjelljet e njerëzimit kanë mënyra jashtëzakonisht komplekse, andaj është
pak sa e vështirë që problemet individuale ne boshtin e personalitetit të cilat ndonjëherë me
një dozë të vogël të cilat edhe bëhen pa dashje, por edhe e ndërlikuar që të mbrohen, sepse
ndonjëherë dinë të bëhen edhe misteri i vet natyrës personale.
Fjalët kyqe janë: e drejta, individuale, individi, e drejta e lirisë, të drejtat perosnale….
Metodologjia
Meqënëse metodologjia thuhet se është një lloj ‘’pasaportë’’ e kërkimit shkencor për t’u
pranuar e vlefshme nga cilido institucion ku bëhet shkencë, unë jam përpjekur që të përdorë
disa metoda, për t’i ofru lexuesit diçka që çdo njeri në formimin dhe zhvillimin e tij,
njëkohësisht e bartë brenda vetës dhe e identifikon ate - e ajo është indiviualiteti.Startimi i
metodologjisë ka qenë, mbledhja sistematike e burimeve, nëpërmjet së cilës kam shqyrtuar
bibliografinë ekzistuese mbi individualitetin, të drejtat individuale, shkeljet individuale
dhe mbrojtja individualitetit. Për realizimin e këtij punimi janë përdorur një sërë metodash,
e ndër to janë: metoda hulumtuese, deskriptive, empirike, analitike, dhe normative.
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Hyrje
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të pa
cenueshme dhe janë bazë e rendit juridik të Republikës së Kosovës.965 E drejta individuale
është e drejtë themelore e njeriut, e drejtë bazë pa të cilën është e pa mundur jetesa e një
individi, njëkohësisht është shum delikate, andaj në kuadër të përmirësimit të së drejtës
individuale duhet një kontribut shum i madh nga të gjithë ne, sepse cenohen dhe ato duhet
mbrojtur marrë parasysh influentimin e një shkelje, që mund të bëhet kauzë e një të ardhme
jo të kënaqshme të një individi duke u bartur në shoqërinë e gjërë. Sot njerëzit kanë sjellje
jashtëzakonisht komplekse, andaj edhe shkeljet individuale si pjesë e personalitetit të cilat
bëhen ndonjëherë edhe pa dashje, është pak sa e ndërlikuar të mbrohet sepse është një
mister i natyrës së personalitetit. Për shkak kompleksitetit të sjelljeve njerëzore, dinamikës
dhe mënyrës jetike, personaliteti i njeriut vepron ndonjëherë edhe duke u ndërthurur, sjellja
individuale dhe situata bashkëvepruese, por duke mos anashkaluar edhe cenimet të cilat
bëhen me dashje dhe të qëllimshme. Andaj për të parandaluar këtë fenomen negativ e cila
rezikon degradimin e rendit social, neve si shoqëri e drejtësisë duhet t’i kundërvihemi.
Shtrohet pyetja si?
Gjithsesi me hulumtim, studim, arritje shkencore e teknike të cilat kanë një rol të
jashtëzakonshëm për luftimin e cenimeve të këtij lloji, po ashtu përgatitje të specialistëve të
kësaj fushe në drejtim të ekspertit për të organizuar dhe planifikuar, preventivat e cenimeve
dhe mbrojtjen e të drejtave të personalitetit drejt procedimit autentik.
KUPTIMI I SË DREJTËS
E drejta është rregull themelore, normative në lidhje me çfarë është e lejuar, në bazë të një
sistemi ligjor. E drejta shpesh konsiderohet si një shtyllë civilizimi fundamental i një
shoqërie, sepse po në këtë shoqëri njerëzit sillen sipas normave të cilat ata i krijojnë vet, për
një shoqëri me rend dhe rregull. Në qoftë se nuk do të krijoheshin rregullat shoqërore,
pavarësisht se çfarë janë ato, nuk do të kishte rend dhe rregull, dhe kjo nënkupton se njeriu
nuk do të sillej në atë mënyrë se si ai dëshiron pra sipas dëshirës së tij, por sipas normave
apo rregullave të cilat krijohen nga shoqëria përkatëse e kualifikuar për krijimin e normave
dhe rregullave.
Rezultatet më të mëdha konkrete mirren gjatë kohës së Mesjetës, në luftë kundrejt
absolutizmit, kur fillohet mbrojtja e pronës private, respektimi i integritetit fizik dhe juridik
të njeriut dhe e personalitetit, andaj edhe dokumentet më të rëndësishme historike të cilat
prezantojnë mbrojtjën e personalitetit të njeriut janë ato të miratuara në Angli si, MKL ( 1215
), HCA ( 1679 ), dhe Ligji mbi të Drejtat ( 1689 ).966 Kronologjia e kësaj të drejte na shpjegon
se kjo e drejtë edhe pse e ka një bazë fillese qysh të kahmotshme, prapë se prapë duhet
shumë punë për respektim stabil të së drejtës , që të ketë zhvillimin avancues me
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nënkuptimin konsolidues dhe vlerën më të shtuar, dhe kjo arrihet me përkushtimin shumë
të madh të të gjithë neve, si qenie njerëzore.
Normat janë rregulla të cilat rregullojnë sjelljen e njerëzve dhe ato mund të jenë disa lloje si:
morale, religjioze, zakonore dhe juridike. Mirëpo nga të gjitha normat të cilat rregullojnë
sjelljen e njeriut, janë normat imperative juridike, sepse janë të bazuara në ligj, e që
nënkupton se ligji është mbi të gjithë dhe është ai i cili e udhëheqë një shoqëri me një rend
juridik cilësor dhe një shtet të së drejtës. E drejta nënkupton një sistem normash juridike të
cilat i sanksionon shteti, qëllimi i të cilave është mbrojtja e rendit të caktuar shoqëror. Pra e
drejta përbëhet nga normat juridike, ku këto norma paraqesin rregulla për sjelljen e njerëzve,
të mbrojtura nga aparati shtetëror.967 Të gjitha normat rregullojnë sjelljet e njerëzve, mirëpo
normat të cilat i zbaton shteti janë norma të detyrueshme dhe të sanksionuara, pra normat
juridike janë të lidhura me shtetin dhe kanë një raport të ngusht ndër veti, qëllimi i së cilës
është ruajtja e të gjitha sferave jetike në një shoqëri shtetërore si, politike, ekonomike,
gjyqësore, arsimore, shëndetësore, pra që të mbijetojë një shoqëri e mirëfillt dhe një rend
juridik shtetëror. Për të arritë një kulminacion të një shoqërie me vlera të mirëfillta duhet
këto norma juridike të respekn, implementohen nga shoqëria dhe në rast mos-implementimi
duhet sanksionuar nga ana e shtetit.Në esencë e drejta është heteronome, ndërsa zbatimi i
saj mund të jetë autonom, pra normave shoqërore shteti u ofron mbështetje duke u dhënë
karakterin e normës juridike, duke u siguruar zbatim dhe duke u siguruar sanksionin.
Normat e këtilla shoqerore, kur i mbështet dhe i mbron shteti i quajmë norma juridike-e
drejta.968Norma juridike përbëhet nga dy elemente: dispozicioni dhe sanksioni, dispozicioni
përmbanë rregullën e sjelljes me të cilën urdhërohet ose ndalohet diçka, dhe në rast se ajo
nuk respektohet atëherë shpie deri tek aplikimi i sanksionit.969 Pra e drejta me përbërje të
këtyre elementeve që ju drejtohen qytetarëve, për tu respektu është kriter bazë për pozitën
dhe rolin e njeriut dhe të qytetarëve në shoqëri. Po ashtu është një tregues i mirë gjithmonë
me respektimin nga ana e qytetarit dhe zbatimin e së drejtës nga ana e shtetit, që
konsiderohet treguesi më i mirë për karakterin e raporteve ndërmjet shtetit dhe shoqërisë.
E drejta në një shtet demokratik, sigurohet nga vet shteti që qytetarët ta gëzojnë të drejtën që
ju takon pa asnjë diskriminim dhe keqëpërdorim, po ashtu duke kufizu pushtetin dhe
pamundësu keqëpërdorimin dhe arbitrimin me pushtetin.
E drejta që të jetë vërtetë e drejtë me norma juridike dhe jo norma të rëndomta morale,
zakonore apo fetare, patjetër duhet të qëndrojë shteti ligjore, që të sundojë ligji, të ketë barazi
për të gjithë qytetarët para ligjit, sepse të gjithë lindin me të drejta të barabarta, dhe në fund
për të patë një stabilitet të sistemit juridik.Mirëpo duke patur parasysh se ka shumë të drejta
dhe ndër të gjitha, e drejta e personalitetit si një e drejtë kardinale në përbërje të të drejtave
themelore të njeriut, është e mbrojtur me ligj, Kushtetutë dhe ndërkombëtarisht.Kuptimi i të
967
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drejtës së personalitetit nënkupton se janë ato të drejta të cilat janë ngushtë të lidhura me
personin, janë absolute dhe të lidhura ngushtë për subjektin e caktuar.970Në përbërjen e të
drejtave personale përfshihen shum të drejta të cilat e përbëjnë të drejtën e personalitet, dhe
për të cilat do të flitet në vijim të punimit.
INDIVIDUALITETI
Individualiteti edhe pse konsiderohet si e drejtë bazë e të gjitha të drejtave tjera ne përbërjen
e vet personalitetit të njeriut, ajo prap nuk është e respektueshme në tërësi, sepse përmbajtja
e saj posedon shum dhe perfillja është jo e kënaqshme. Cdo shtet e gëzon të drejtën të
rregullojë funksionimin, organizmin e instituteve të tij juridike nëpërmjet akteve ligjore dhe
nënligjore, me
qëllim që ky organizim të ushtroj veprimtarinë e tij funksionale, për të drejtat njerëzore të
çdo individi, mirëpo është pak sa problematikë apo delikate nëse do të shfaqen pakënaqësi,
duke mos respektuar ose jo implementuar rregullat e detyrueshme për individët dhe të
drejtën individuale, pra kur vetë rregullimi nuk gjenë kahjen e duhur që të gjejë rregullim të
brendshëm individual. E drejta individuale duhet të jetë e drejtë dhe detyrim e të drejtave të
tjera në renditjen e tyre të respektueshme njëra pas tjetrës. Individi është një person, kurse
individualiteti është gjendja apo cilësia e të qenit një individ, veÇanërisht e të qenit një
person i ndarë nga persona të tjerë dhe të zotëruarit e nevojave dhe qëllimeve personale.971
çdo e drejtë indivduale është e drejtë vetanake duke e gëzuar të drejtën të vendos për vetën e
vet individi, duke mos u ndikuar nga tjetri ose nga të tjerët shumicë, por të mbizotëroj të
gjitha të drejtat të cilat i takojnë që nga lindja e gjer në vdekjen e tij. Të drejtat e individit të
cilat konsiderohen, të patjetërsueshme, të pa ndashme dhe të pa cenueshme, janë të lidhura
ngusht me individin që nga lindja e tij, duke e gëzuar të drejten e jetës dhe lirisë së tepruar
që nënkupton gjithmonë në suazat e kornizës ligjore të cilat i takojnë të drejtës individuale,
që të mund të frymojë dhe jetojë lirshëm duke gëzuar çdo të drejtë të tij që i takon. Të drejtat
e personalitetit, janë të drejta ku të gjithë personat zotërojnë si pasojë e qenies së tyre, dhe
shërben për të mbrojtur karakteristikat fizike, psikologjike dhe morale po ashtu shprehjen e
jashtme të karakteristikave të tilla. Së bashku këto aspekte formojnë identitetin e një
personi.972Mirëpo të drejtat individuale nënkuptojnë, të gjitha të drejtat të cilat i përkasin një
individi, një personi fizik i gjallë apo i vdekur. Meqenëse individi konsiderohet si njësi bazë
e një shoqërie, qysh nga lashtësia është kuptuar që individi duhet të ketë të drejta të
caktuara.
Objekt i të drejtave personale është personaliteti, asetet jo-pasurore të cilat janë njihen dhe
mbrohen nga rendi juridik. Personaliteti është një e mirë e pa-ndashme dhe e lidhur me
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personin e veÇantë.973 Në lidhje me këto të mira personale të cilat i përkasin personit, e ato
janë disa prej tyre dhe ndër to edhe e drejta individuale. Mirëpo subjekt të të drejtave
personale janë të gjithë njerëzit, dhe ata të rendit të parë janë personat fizik.Të drejtat
personale janë të një rëndësie të cilat i takojnë rendit të parë në sistemin juridik, si të drejta të
personave fizik. Çdo person fizik mund të jetë subjekt i të gjitha të drejtave personale.974 Çdo
personi fizik i takon individualiteti njerëzor, përveç të drejtave personale të shumta, më e
veçanta është ajo individualja, marrë parasysh si bazë e të gjitha të drejtave, sepse përfshin
të drejtën e jetës, lirisë dhe kërkimit të kënaqësisë.Të drejtat individuale përfshijnë, të drejtën
e jetës, të drejtën e lirisë dhe pronës. Të drejtat individuale i referohen lirisë së çdo individi
për të ndjekur jetën vetanake dhe qëllimet personale, duke mos lejuar ndërhyrjet nga
individë të tjerë apo edhe nga pushteti, përveç në raste të ndonjë shkeljeje. Në Deklaratën e
Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikes thuhet se: të drejtat individuale përfshijnë
të drejtën për jetën, lirinë dhe kërkimin e lumturisë. Ne i mbajmë këto të vërteta të jenë të
dukshme, se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, dhe se ata janë pajisur nga vet ata.
Meqënëse individi i cili lindë me disa të drejta të patjetërsueshme, dhe në mesin e tyre janë,
jeta, liria dhe ndjekja e lumturisë, dhe për të siguruar këto të drejta janë krijuar qeveritë nga,
po ky mes i injerëzve që derivojnë. 975 Të drejtat individuale konsiderohen të drejta
kushtetuese, të drejta të cilat duhen garantuar duke përfshirë sigurinë personale, lirinë
personale, duke praktikuar fenë dhe karakteristikat e të drejtës personale.Të gjitha të drejtat
kanë domethënien e tyre, mirëpo e drejta individuale si përbërje e të drejtës individuale,
është një e drejtë e cila nënkupton të drejtën e vet-mbajtjes së tij të duhur. Nëse njeriu do të
jetojë në planetin tokë, ai ka të drejtën për të përdorur mendjën e tij, për të vepruar në
gjykimin e tij të lirë, që të punojë për vlerat e tij, sepse qëllimet dhe pretendimet e tij në jetë
janë e drejta e tij për të jetuar si një qenie racionale. Çdo kush i cili provon mohimin për të
drejtën e jetës së individit, konsiderohet si anti-jetësor dhe duhet ndëshkuar. Njeriu apo
individi po ashtu ka të drejtën që të jetojë i lirë, që nënkupton se çdo individ duhet të ketë të
drejtat e lirisë për të vepruar. Veprime këto të cilat janë të kërkuara nga vet jeta individuale e
çdo personi, për të patur mbështetje, përparime, realizime gëzime jetike. Të mendojnë
lirshëm në mendimet e tyre dhe veprimet që do të ndërmarin në procesin e tyre jetik, pa
ndërhyrje nga të tjerët të cilët nuk duhen të jenë. Që njerëzit nuk janë as të gjithëdijshëm e as
të pagabueshem, ata duhet të jenë të lirë për të rënë dakord ose nuk pajtohen, gjithësecili
sipas gjykimit të vet racional.
Thuhet se liria është kërkesë themelore e mendjes së njeriut.976
Njeriu me të drejtën e tij individuale duhet të jetojë i lirë më gjithë përfshirjen e tij personale
duke e udhëhequr mendja e tij, duke e ushtru këtë të drejtë pa lejën e askujt, sepse nëse
duhet marrë lejën e dikujt atëhere konsiderohemi si jo të lirë. Leja nuk është një e drejtë.977
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Vetëm robërit mund të kërkojnë leje, sepse ata nuk kanë të drejtën e lirisë, andaj ai i cili ka të
drejtën e lirisë nuk ka nevojë për leje, sepse çdo individ lindë i lirë, i barabartë dhe duhet
patjetër të gëzojë jetën e lirë dhe të barabartë si të gjithë të tjerët pa dallime të llojit të
ndryshëm.Njeriu me të drejtat e tij individuale dhe personale përveç jetesës dhe lirisë duhet
edhe të ndjekë lumturinë e tij të procesit jetik, të drejtën për të jetuar i lumtur në vetën e tij
personale dhe individuale me motivin për arritjet e tij personale, përderisa ai respekton të
drejtën e tij të njejtë me të tjerët.

Njeriu nuk duhet detyrimisht të kushtojë jetën e tij për të tjerët, apo t’i kushtojë lumturinë e
vet të tjerëve, as grupi apo shoqëria nuk mund të vendosë për jetët e njerëzve individuale
personale se çfarë do të jetë qëllimi i ekzistencës së tyre, motivit të tyre, lumturisë së tyre dhe
të drejtave të tyre.Të drejtat individuale, janë të drejta të patjetërsueshme, që duhet të
përmbajtur nga çdo njeri, në çdo kohë, prandaj nuk duhet shkelur nga të tjerët, sepse
përderisa një njeri ka të drejtën për të jetuar, tjetri nuk e ka të drejtën që t’ia marri të drejtën
e jetës tjetrit. Nëse njeriu ka të drejtën individuale të lirisë, tjetri nuk e ka të drejtën që të
robëroj tjetrin, apo të cenojë lumturinë e tjetrit.

E DREJTA PËR JETESË
E drejta për jetën është një e drejtë themelore e njeriut dhe thelbësore për gëzimin e të gjitha
të drejtave të tjera të njeriut. Kjo e drejtë njihet me lindjen e çdo njeriu, pra prej lindjes,
përgjatë procesit jetik e deri në vdekje. Çdo kush ka të drejtën e jetës, mirëqenien e jetëve të
njerëzve dhe mbrojtjen ligjore nëse ajo, cenohet, kërcënohet apo edhe rezikohet nga tjetri. E
drejta për jetën është një e drejtë absolute, këtë e garanton edhe KRK, e cila e citon: Secili
individ gëzon të drejtën për jetën, thotë ( Kushtetuta e Republikës së Kosovës) Neni 25.978 Po
ashtu i njëjti nen, thotë se: ‘Dënimi me vdekje është i ndaluar’ 979 andaj në bazë të këtij
formulimi shprehja është e qartë duke prezantuar mbrojtjen e jetës së njeriut dhe duke u
konsideruar si një vlerë kushtetuese. Të drejtat e personalitetit gëzojnë mbrojtje juridike,
sepse si të drejta themelore, ato gëzojnë mbrojtje si nacionale ashtu edhe ndërkombëtare.980
Shteti është ai cili posedon forcën nga institucionet përkatëse, mirëpo jo vetëm, sepse të
drejtat individuale si pjesë themel i të drejtës së personalitetit përveÇ që gëzojnë mbrojtje
juridike të brendshme e gëzojnë të drejtën absolute për mbrojtje edhe të jashtme. E drejta e
jetës si një e drejtë individuale, duhet të jetësohet nga të gjithë individët duke u mbështetur
përballë një legjislacioni emancipues dhe modern, po ashtu duke u bërë objekt i mbrojtjës
kushtetuese dhe në asnjë mënyrë duke mos lejuar që këtë të drejtë dhe këtë mbrojtje të mos
eklipsohet nga të tjerët. Kjo e drejtë përfshinë të drejtën për të jetuar me dinjitet njerëzor dhe
gjitha të tjerat që shkojnë së bashku me të, pra, të drejtën e të ushqyerit, të drejtën e veshjes,
978
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të drejtën e strehimit. Jeta e njeriut është baza jetike, themeli i jetës së dinjitetit njerëzor dhe
parakusht për të gjitha të drejtat tjera themelore981 Andaj të gjithë njerëzit duhet të jenë të
lirë, duke lindur me të drejta dhe dinjitet të barabartë, duke u shprehur lirshëm, duke
menduar lirshëm, të ketë besim të plotë se çfarë dëshiron, të shkollohet, të jetë i barabartë
para ligjit. Shteti është i detyruar që të mbrojë çdo jetë njerëzore, nga sulmet e paligjshme,
apo ndërhyrje të cilit do lloj qofshin, sepse në jetët njerëzore ka shumë padrejtësi dhe
diskriminime të cilat cenohen të drejtat në çdo hap, çdo ditë dhe kohë. Të drejtat e jetës janë
të pandashme, atëherë duhet respektuar ndaj çdo individi, marë parasysh si të drejta të
barabarta për të gjithë qeniet njerëzore, për një gjendje sociale të shëndosh dhe një jetese me
dinjitet. E drejta për jetën koincidon me të drejtat e integritetit trupor dhe mendor, sepse për
jetë cilësore të individit në familje dhe për të përquar efektivitetin në shoqërin e shëndosh
natyrisht duhen dhe nevojiten të drejtat e integritetit trupor ose fizik dhe mendor.
Çdo njeri ka të drejtë për integritet trupor, pavarësisht moshës së tij.982
E drejta për inegritetin trupor është po ashtu ndër të tjerash që u cekën më lartë një e drejtë
thelbësore e të drejtave personale të çdo individi, dhe që nënkupton të drejtën për të jetuar
pa dëmtime dhe pa ngacmime nga kushdo, sepse askush nuk mund të ketë të drejtë të
prekë, të godas, të dhunohet, të shkelet, ose kur bëhet fjalë për integritet trupor më e
shpeshta që përdoret është ‘’të kryej testime apo ndonjë shërbim mjekësor për ne pa
pëlqimin tonë’’. E drejta për integritet trupor është absolutisht natyrore, kështu që i ofron
individit pushtetin që t’i përjashtojë të gjitha cenimet dhe aktet e pa ligjshme të trupit dhe
shëndetit të tij, për më tepër- për të përjashtuar aktet e rezikshme kërcënuese të cilat mund
të shkaktojnë dëmtime në jetë dhe trup. Trupi i njeriut është një aspekt intim i jetës private,
të drejtës individuale në përbërje të personalitetit të çdo individi, andaj çfarëdo trajtimi i cili
i bëhet një individi pa pëlqimin e tij, është një ndërhyrje dhe cenim i të drejtës personale dhe
private. Ky integritet mbrohet nën kthetrat e Kushtetutës në nenin 26 pr 2, i cili citon, të
drejtën që të ketë kontroll mbi trupin e saj/tij në pajtim me ligjin, të drejtën që të mos i
nënshtrohet trajtimit mjekësor kundër vullnetit të saj/tij dhe të drejtën që të mos marrë pjesë
në eksperimente mjekësore ose shkencore pa pëlqimin e saj/tij’983 Mbrojtja e integritetit fizik
e siguron dhe vet jetën e njeriut, të drejtën për të frymuar lirshëm, të jetojë lirshëm nga çdo
cenim i ofruar nga tjetri ose nga çdo e pa pritur e cila mund t’i ofrohet nga persona të cilët
dinë vetëm të servojnë ndërhyjnë me jo të drejta dhe negative, të shtrembëruara dhe të
jashtëligjshme. Trupi dhe vetë jeta e njeriut është e paprekshme, është shum e çmuar, andaj
duhet respektuar, sepse vetë e drejta për të jetuar, frymuar dhe vepruar i lirshëm, reflekton
autonominë e individit me të drejtat e përfshira personale, individuale të dinjitetit njerëzor.
Integriteti trupor është paprekshmëria e trupit fizik dhe thekson rëndësinë e autonomisë
personale dhe vetë-percaktimit të qenieve njerëzore mbi trupat e tyre, ajo e konsideron
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shkelje të integritetit trupor si një shkelje etike, ndërhyrëse dhe ndoshta kriminale.984 Edrejta
për të jetuar lirshëm dhe me të drejtë të integritetit trupor dhe mental, konsiderohet e drejtë
absolute dhe vetë autonome, që individi e gëzon të drejtën absolute për trupin e saj/tij dhe
të përdorë preventiva për mbrojtje të cilit do lloj qofte, ndërhyrja apo sulmi nga tjetri, sepse i
përket një individualitet i përfshirë në dinjitetin individual, andaj vendosja dhe vendimet
për jo cenueshmërin dhe ndërhyrjen nga të tjerët i përket vetëm atij për trupin dhe jetën e tij,
kurse tjetrit në rast ndërhyrjeje pa pëlqimin apo pa vendimin e tij, i mbesin vetëm
përgjegjësitë. Andaj duhet respektimi i tjetrit në çdo aspekt jetik, që vetëm individi të
vendos për vetën e vet, pa ndërhyrjë iracionale dhe pa ndërhyrje të kundër ligjshme, qe
pikërsht individi me të drejtën e tij të pa ndashme individuale të jetojë i lirshëm me të
drejten e tij per jetesë. Përveq integritetit trupor për jetën e lirshme të njeriut ekzistent është
edhe integriteti mental, integritet ky i cili duhet në maximumet e veta të mbrohet nga tjetri,
që çdo individ të ketë jetën e tij të lirshme për të jetuar dhe menduar si ai vetë të dëshiroj
dhe jo të ketë ndërhyrje nga të tjerët dhe të cenohet ose abuzohet me mendimet e tij apo
edhe të ketë ndërhyrjë në mendjën e tij, pa pëlqimin e tij.
Secili person gëzon të drejtën e respektimit të integritetit fizik dhe psikik të tij/saj.985
Çdo individ me apo pa aftësi të kufizuara ka të drejtën e respektimit të integritetit të tij
mental, e cila mbrohet edhe më të drejtën ndërkombëtare. Shumë shtete rajonale dhe ndërrajonale e kanë të njohur këtë drejtë. Meqenëse Gjykata Europiane ka konstatuar se
integriteti mental përfshihet në jetën private, atëherë ruajtja e shëndetit mendorë pa cenime
dhe pa ndërhyrje është një parakusht i domosdoshëm për gëzimin efektiv të së drejtës për
respektimin e jetës private.986 Çfarëdo trajtimi mental apo cenimi që i bëhet një personi pa
pëlqimin ose vullnetin e individit, konsiderohet edhe ndërhyrje e pa drejtë në jetën e tij
private, andaj përderisa integriteti mental mbrohet me Kushtetutë, individët duhet që të
mbrojnë mendjën duke përfshirë trupin kundër ndërhyrjeve dhe cenimeve të pajustifikuara
në integritetin personal.
Nënkuptimi i këtij konteksti është që çdo ndërhyrje
duhet të ketë justifikim,
domosdoshmërisht justifikim për mbrojtjen e shëndetit ose arsye të tjera. Çdo individ duhet
të vendos për vetën e tij, me apo pa shëndet të plotë, dhe jo të vendos mjeku apo dikush
tjetër gjithmonë kur është fjala në mënyrë arbitrare, sepse duhet të ketë bazë për arritjen e
bindjes për dinjitetin e tij personal, duke shmangur shqetësimet e tij/saj. E drejta për jetën
është e drejta absolute për t’a jetuar ashtu siq ai e dëshiron dhe e meriton si qenie njerëzore,
pa ndërhyrjë, pa cenime dhe pa dëmtime nga tjetri, mirëpo gjithmonë brenda kornizave
ligjore. Çdo individ e gëzon të drejtën absolute për jetë të shëndosh dhe mirëqënie njerëzore
dhe shoqërore, po ashtu gëzon të drejtën e përdorimit për preventiva kundër jetikës
njerëzore dhe mbrojtje të cilit do lloj qoftë, ndërhyrja apo sulmi nga tjetri, sepse i përket një
Ruth Austin Miller “The Limits of Bodily Integrity” – 2007 / http:// wikipedia.org/wiki/Bodily_integrity
en. 8. 11. 2015, 08:37
985
Kushtetuta e Republikes se Kosoves, 2008, Neni-26, pr-2-3-4, fq 7
986
Icelandic Human Rights Center “DEFINITIONS AND CALSSIFICATIONS”, Part I,
http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-andfora/part-i-the-concept-of-human-rights/definitions-and-classifications
984
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individualitet i përfshirë në dinjitetin personal, andaj vendosja dhe vendimet për jo
cenueshmërin dhe ndërhyrjen nga të tjerët i ket vetëm atij për trupin dhe jetën e tij, kurse
tjetrit në rast ndërhyrjeje pa pëlqimin apo pa vendimin e tij, i mbesin vetëm përgjegjësitë.

E DREJTA E LIRISË
E drejta për jetesë të lirshëm lindë njëkohësisht me vetë njeriun, rritet dhe duhet detyrimisht
të sigurohet dhe mbrohet liria e çdo individi, sepse pa jetë të lirshëm as vete jeta s’do të
kishte ndonjë kuptim autentik, përderisa liria i’a mundëson njeriut të frymoj si ai e dëshiron
vetë jetën.E drejta për jetesë është një e drejtë e cila çdo qenie njerëzore e ka të drejtën të
frymojë dhe jetoj i lirshëm, është një e drejtë themelore individuale dhe personale, e cila
sigurohet dhe mbrohet në kapitullin e dytë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Forca e
kësaj të drejte ia ofron komoditetin çdo individi që t’a jetojë jetën në mënyrën më të lirë të
mundshme të arsyeshme dhe meritore, gjithmonë brenda kornizave ligjore, sepse kjo e
drejtë është e patjetërsueshme dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të privohet jeta e dikujt në
mënyrë arbitrare.
Kushtetuta e RK-ës, i siguron mbrojtje shtetasve të vet duke cituar si në vijim:
1. Secili individ gëzon të drejtën për jetën.
2. Dënimi me vdekje është i ndaluar.987
Andaj e drejta për të jetuar lirshëm, reflekton një të drejtë individuale dhe themelore duke i
mohuar të gjitha tendencat dhe ndërhyrjet nga kushdo qofshin ato, si nga ana shtetërore po
ashtu nga persona të tjerë, të cilët janë në gadishmëri vetanake , për arsye të ndryshme, si
përfitime materiale ose edhe për çrregullime personale të tjetrit, e deri tek marrja e jetës të
tjerëve. Jeta e njeriut për të frymuar lirshëm, nënkupton se ai e ka të drejtën absolute mbi
trupin e vet dhe mund të bëjë me të çfarë të dojë, askush nuk duhet të veproj nëse dikush
tjetër e detyron ose ndërhyn në jetën e tij dhe aq më pak që t’ia marrë jetën. E drejta për liri si
pjesë e drejtës se jetës, i referohet parimit të diskrecionit që nënkupton se individi mund të
bejë çfarë të dojë, të veproj si të dojë të dali kur të dojë, por ama, me kusht që nuk do të
shkelen të drejtat e askujt tjetër. Njeriu duhet të veproj mbi arsyen, që të jetë i lirë për të
vepruar pa asnjë forcë dhe pa asnjë shtytje. Meqenëse njeriu duhet të veproj gjithmonë me
arsye, atëherë duhet angazhim dhe tendenc për mbijetes duke e mbështetur me lirinë
absolute vetën e tij, për vetëmbajtje, për përparimin e tij, realizimin e qëllimit të vet, ku e
gjithë kjo nënkupton arritjen e kërkesave vetanake natyrore jetike. Çdo individ i cili frymon
dhe jeton lirshëm dhe e gëzon këtë të drejtë duke i’a siguruar shteti përkatës, po ashtu duke
e mbrojur nën kthetrat e pushtetit gjyqësor në rast cenimi të së drejtës personale, ndërhyrjes
së pa nevojshme nga tjetri, forcë të dhunshme e deri tek privimi i jetës, gjithmonë me
alternativë më të drejtë të mundshme duke i vënë në
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Kushtetuta e Republikes se Kosoves, Prishtine / 2008, neni-25, fq-7
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baraspeshë njëra me tjetrën, pra në këtë rast, shkelja=me vendimin gjyqësor, sigurisht edhe
ecuria, rrugëtimi dhe jetika e shtetasve do të përfundojë në një binarë aq të drejtë, sa që
shumë e vështirë do të ishte për destabilizim të gjendjes sociale por edhe shtetërore.E drejta
për të jetuar lirshëm e konkludon një jetë e cila lindë me vet njeriun duke qenë bashkë me
natyrën tonë dhe pa të cilën neve nuk do të mund ta jetonim si qenie njerëzore. Po ashtu
vlenë të theksohet se jeta e lirshme duhet të n’a lejojë që neve t’i përdorim cilësitë tona me
përfshirjen e intelegjences, talentet dhe vetëdijen, që të gjitha këto t’i kënaqin nevojat
shpirtërore dhe kur duhet edhe nevojat shtetërore. Nëse nuk do të respektoheshin të gjitha
këto, duke e mohuar të drejtën bazë për sferën jetike të njeriut, atëherë nuk do ishte vetëm
një thyerje individuale dhe personale, por gjithsesi do krijoheshin kushte për shqetësime
sociale dhe shtetërore.
Të drejtën e lirisë e mbron edhe Konventa Europiane për mbrojtjene të Drejtave të Njeriut, e
cila e citon në nenin 2, E Drejta për Jetën dhe paragrafi 1, citon se: E drejta për jetën mbrohet
me ligj. Askush nuk mund të privohet qëllimisht nga jeta, përveq në zbatim të një verdikti të
gjykar nga gjykata, nëse ka kryer krim dhe është denuar mbi bazë ligjore.988 Andaj të gjitha
këto të drejta të cilat u sipër-përmendën dhe të cilat janë të drejta individuale dhe personale,
duhet të jenë të pacenueshme dhe të respektohen, deri në atë masë përderisa nuk nevojiten
për ndonjë kontroll apo për ndonjë të dhënë personale individuale, të cilat duhen hetuar për
ndonjë hetim vetëm deri në atë masë e cila konsiderohet e domosdoshme dhe me
kompetencë të lëshuar me miratimin e gjykatës. Çdo individ duhet të gëzojë të drejtën e jetës
private, të gjitha ato të drejta të cilat i takojnë dhe liritë për të qenë vetja e vet dhe që ata të
marrin vendimet e tyre gjatë procesit jetik në të cilën ata e jetojnë, sepse çdo e drejtë dhe çdo
liri të cilën e përbëjnë në individualitetin jetik është një pasqyrim ose një prezantim i të
drejtave në jetën e tij private. Rëndësia e kësaj të drejte gjithashtu e ka veçantinë e saj në
korpusin e të drejtave tjera themelore, sepse është e pandashme nga të drejtat e tjera të
njeriut dhe konsiderohet themeli bazë ku njeriun e shoqëron në çdo hap privatësia e tij me
gjithë lirinë dhe vendim-marrjet të cilat i ndërmer rreth vetes së tij, këtë e dëshmon duke e
mbrojtur edhe e drejta Ndërkombëtare e gjithsesi edhe ajo Kombëtare. Gjithsesi duhet
citohet neni i 12 I DUDNJ i cili thotë: Asnjeri nuk duhet t’i nënshtrohet ndërhyrjes arbitrare
në jetën e tij private, familje, shtëpi ose korrespondencë, si dhe sulmeve kundër nderit dhe
prestigjit personal. Çdo kush e ka të drejtën të mbrohet nga ligji kundër ndërhyrjeve ose
sulmeve të tilla.989 Çfarë na lë të nënkupohet me ketë pra, ajo e cila u cekë më lartë, se, në
qoftë se cenohet integriteti i privatësisë me automatizëm cenohet dinjiteti dhe të jetuarit i
lirshëm është i pa mundur, sepse pa mëdyshje çdo ndërhyrje nga jasht dhe çdo ndërhyrje
arbitrare është e jashtëligjshme dhe jo e drejtë për çdo individ i cili e ka të drejtën që ta
frymojë ekzistencën e tij në mënyrën më të lirshme, duke
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EVROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA Rim, 4. novembra 1950 /
Protokol 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim
okolnostima Viljnus, 3. maj 2002.
989
Deklarata Universale e te Drejtave te Njeriut, neni-10, fq-4.
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mbrojtur të drejtën personale dhe individuale dhe duke mos adresuar në dëmtim të
dinjitetit njerëzor. Mirëpo edhe pse sistemet dallojnë, e drejta për të jetuar lirshëm
konsiderohet një rregullator shum i mirë për individët si pjesë të shoqërisë, duke ju rregullu
jetën personale, individuale njëkohësisht në mënyrë të konsiderueshme duke j’u krijuar një
mardhënie reciproke të ndërsjelltë në përfshirje të të gjitha sferave jetike brenda një shteti me
vendosjen e një rendi dhe një sigurie. Lirisht mund të konkludohet se, aty ku ka jetesë të lirë
dhe reciprocitet pozitiv, duke u pranuar nga shumica e qytetarëve, ka edhe individë të
sigurtë dhe rend të qëndrueshëm, me synime sociale të organizuara në mënyrën dhe nivelin
më të lartë shoqëror, sepse vet liria është një frymë progresive dhe përcaktuese për një shtet
të mirëfillt dhe të fuqishëm. Mbrojtja e çdo interesi personal, individual dhe e interesit
shoqëror është prioriteti për jetën e lirë të individit, andaj çdo person e ndjenë një obligim
moral dhe imperativ reciprok për respektim të lirisë individuale dhe shoqërore.

E DREJTA E KËNAQËSISË
E drejta e privatësisë është përcaktuar si domethënëse dhe specifike e të drejtave personale,
në të cilën bashkohen llojet e të drejtave në lidhje me individin dhe mardhëniet e tij
personale. 990 Të gjitha të drejtat personale dhe individuale, në përbërjen e tyre, duke
përfshirë edhe të drejtën e kërkimit të kënaqësis, e drejtë kjo e cila është bazë e çdo shoqërie
të shëndoshë dhe me një ardhmëri progresive, por jo vetëm shoqërore por edhe shtetërore,
sepse kënaqesia dhe lumturia e çdo personi, reflekton pozitivitet edhe tek shoqëria e ngusht
dhe e gjërë. Çdo person e gëzon mundësinë e mbrojtjës për privatësi dhe kërkim kënaqësie,
duke mos lejuar ndërhyrje të pajustifikueshme nga shteti apo edhe nga individ të
caktuar.Çdo person fizik, njeriut i’a njeh dinjitetin njerëzor si vlerë ku çdo individ e bartë në
veten e tij ashtu siq është njëriu në mënyrën e tij.991 Dinjiteti i njeriut është i pacenueshëm,
dhe çdo individ ka të drejtën e jetës dhe dinjitetit njerëzor, andaj si tërësi e vlerave të cilat e
përbëjnë vet individualitetin dhe personalitetin e njeriut me vetëdije për këto vlera dhe të
drejtat e tij duhet dhe çmuar, gjithsesi duhet ruajtur dinjitetin njerëzor në personalitetin e
tyre, gjithmonë duke mos anashkaluar edhe të drejtën e kënaqësisë.
Dinjiteti i individit përmendet edhe në Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, e cila
në preambulën e saj citon si në vijim: duke e njohur dinjitetin e lindur të të drejtave të
barabarta dhe të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjës njerëzore është themeli i
lirisë, drejtësisë
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Cvetko, A. (1999): Varovanje zasebnosti v delovnih razmerjih. Ljubljana: Gospodarski vestnik /

sl.wikipedia.org/wiki/Zasebnost/Čas zadnje spremembe: 11:49, 26. april 2013
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Gavella,Nikola, Tisak: ( Sveucelisna tiskara d.o.o. Zagreb Trg. M. Tita 14) “OSOBNA PRAVA”, Zagreb-2000,
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paqes në botë.992 Andaj dinjiteti i njeriut është baza e të drejtave të njeriut dhe çdo rendi
shtetëror, me të drejtat e çdo individi të cilat i takojnë me Kushtetut duke e respektuar
dinjitetin njerëzor dhe dinjitetin e zhvillimit njerëzor të çdo prone dhe pjese personale
individuale, ku po ky individualitet me tiparet e veta të së drejtës për jetën, lirisë dhe
kënaqësisë, i mbronë këto vlera dhe preventon çdo pengesë në të drejtat personale të çfardo
lloji qofshin ato, send apo fiziku trupor. Kërkimi i kënaqësisë i individit si një përfshirje e
vlerave dhe tipareve personale të brendshme të njeriut, duke qenë i vetëdijshëm për këtë
kërkesë dhe me gjithë ndjenjën për t’i respektuar ato, por gjithsesi edhe për t’i respektuar të
tjerët, duhet patur në vetën e tij edhe privatësin të cilën duhet respektuar detyrimisht çdo
njëri ndaj tjetrit, sepse kjo e drejtë duke u konsideru si individuale dhe e gjitha çfarë i takon
individit me të drejtën e plotë e jo për të kuptuar të tjerët, sigurisht që mbetet një privatësi e
dinjitetshme me respektim të plotë si për vlerat individuale po ashtu edhe për privatësinë
individuale. Nderi-‘’honestus’’ (lat) – karakter dhe qëndrimi i mire. 993 Personaliteti
rregullisht, e drejta jo pasurore e nderit konsiderohet e drejtë prsonale e cila është
koordinuar me të drejtat tjera personale, si psh. e drejta për jetën, lirinë, privatësin. . E drejta
e kënaqësisë askujt nuk mund t’i mohohet ose të fyhet, por duhet trajtuar dhe respektuar te
gjithë në mënyrë të barabartë si përbërje e dinjitetit personal dhe individual të të gjithëve,
sepse të gjithë njerëzit konsiderohen të barabartë para ligjit në bazë të parimit të barazisë
dhe në bazë të drejtave themelore të njeriut. Nderi dhe kërkimi i kënaqësisë i referohet
posedimit të tipareve të personalitetit individual, e cila shfaqë, një respekt ndaj vetës dhe të
tjerëve në mënyrë të dinjitetshme, duke fituar një reputacion të mirë, sepse e kundërta e
gjithë kësaj kalon në një kundërshtim me nderin në rast se ajo humbet. Kërkimi i kënaqësisë
në mënyrën e ndershme nuk mund ti hiqet askujt, por vetëm mund të denigrohet me shpifje
ose me fyerje, mirëpo mbrojtja e nderit gjithmonë bëhet mbi bazën ligjore kundër këtyre dy
dukurive negative duke u konsideruar se askush nuk e gëzon këtë të drejtë për ofendime pa
as edhe një justifikim dhe padrejtësisht, sepse është pjesë personale dhe individuale e çdo
personi dhe e kanë të drejtën e mbrojtjes të çfardo sulmi fyes dhe shpifës, gjithmonë duke u
thirur mbi të drejtat themelore të njeriut për respektim të nderit reciprok të personave dhe të
sferës sociale, sepse pa respektim të nderit në kërkim të kënaqësisë të njëri-tjetrit as shoqëria
nuk do të funksiononte në korniza jetike dinjitoze. Andaj respektimi i ndërsjelltë i vlerës
personale individuale, është një detyrim dhe përgjegjësi morale, njerëzore individuale dhe
shoqërore, për një shoqëri stabile dhe funksionale për pasuesën e rradhëve jetike të sferave
tjera njerëzore, dhe duke e konsideruar apo duke e plotësuar gjithë këtë përceptim, është një
fjalë e urtë e ‘’Benjamin Franklin’’ e cila citon se’’ Ndershmëria është kapitulli i parë në librin
e urtësisë’’

992

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 10.12.1948, Asambleja e Pergjithshme
e Kombeve te Bashkuara, fq 1.
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E Drejta e Individualitetit
Nder- nënkuptohet, një e drejtë e çdo personi për një ndjenjë personale me vlerë.994 Nderin jo
vetëm e mbrojnë organet dhe ligjet shtetërore, por duke qenë nderi pjesë e dinjitetit
personal dhe individual në konstruktin e jetës private avokohet duke u siguruar edhe në
DUDNJ-ut, ku e mbron neni-12, ku ndër të tjerash citon se: askush nuk mund të jetë objekt
cenimesh në nderin dhe reputacionin e tij.995 Dinjiteti dhe nderi si elemente të jetës private
personale të çdo individi, mirëpo edhe në kërkim të kënaqësisë, janë të gjitha të ndërthurura
ndërmjet veti, dhe duhet mbrojtur të gjitha së bashku, sepse nëse bëhet ndërhyrje nga
kushdo qoftë mund edhe të cenohen të drejtat tjera të gjitha në përfshirje të privatësisë, ku
mund të thuhet lirshëm në një mënyrë narative. Andaj respekti i dinjitetit dhe nderit duhet
të mbetet reciprok dhe i ndërsjellt ndaj personave në mënyrë individuale dhe grupore për
mirëqenie sociale dhe profesionale, dhe jo vetëm nga detyrimi shtetëror për të mbrojtur
privatësinë duke krijuar kushte për një jetë të qetë, sepse çdo kush duhet të ketë njohurit mbi
të drejtat personale në mënyrë që të respektohen dhe të drejtën për avokim nga organet
përkatëse shtetërore.
KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Qëllimi prioritar i kësaj teme është, njohja për të drejtat themelore dhe në veçantinë e tyre,
të drejtat personale dhe individuale. Të drejtat individuale edhe pse konsiderohen të drejtat
bazë e të gjitha të drejtave tjera, ani pse të mbrojtura me ligje kombëtare dhe ndërkombëtare,
ato nuk respektohen në mënyrë reciproke duke i cenuar dhe shkaktuar dhimbje shpirtërore
të cilat nuk mund të kenë ndonjëherë as edhe më të voglin justifikim. Të drejtat individuale
edhe pse mbrohen nga garanti më i lartë shtetërorë Kushtetuta, efektiviteti për një
zbatueshmëri për respekt të të drejtës personale gjithmonë n’varet nga mundësitë dhe
rrethanat të cilat na rrethojnë, sepse jo gjithmonë realiteti, dëshira zbatueshmëria dhe
mundësia mund të përputhen ose realizohen, andaj ky alternim është ndonjëherë i pa
realizueshëm. . Këto të drejta janë të patjetërsueshme dhe janë themel për çdo hap të
ndërmarrjes nga individi të siguruara nën kthetrat e aktit më të lartë juridik, andaj nuk
duhet lejuar asnjë komprometim të privatësisë personale, pavarësisht rrethanave apo edhe
mundësive, sepse duhet rritje sensibilizuese dhe rritje edukative për t’i respektu privatësinë
personale dhe individuale. Çfarë mbetet të konkludohet? Shumçka! Sepse individët si qenie
njerëzore në çdo cep të Botës, lindin me të drejtat themelore dhe po këto të drejta duhet ti
gëzojnë në lirinë absolute të cilën e meritojnë në përgjithësi e sidomos të drejtat personale
dhe individuale në veçanti. Mirëpo jo çdo kund dhe çdo kohë i gëzojnë dhe i realizojnë të
drejtat në mënyrë të barabartë, edhe pse lindin me këtë të drejtë absolute sidomos me të
drejtën individuale, për shkaqe rrethanash, interesash të ndryshme ky realizim bëhet i pa
mundur. E tërë privatësia e individit mbështetet në këto të

994

Kaznena djela protiv casti I ugleda u Hervatsko, Kaznenom pravu, fq-62, S Badrov - 2007.

995

Marjana,Sinani,MilikaDhamo,Prof.As.VasilikaHysi,PranveraKamani
Eralda Methasani, LL.M.Harasani “Komentar i Deklaratës Universale mbi të Drejtat e Njeriut”,
2008, fq-63.
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drejta, andaj duhet respektuar dhe mbështetur këtë privatësi personale, duke injoruar çdo
mohim kundrejt të drejtave personale, dhe drejtë një korsie të përgjegjësisë të çdo individi
karshi tjetrit po për këto mohime, sepse nuk ka sens të plotë të lirisë personale nëse cenohet
intimiteti dhe privatësia personale, andaj vigjilenca mund të qëndrojë si komponenti më i
rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave personale.
Perspektiva e të drejtave personale dhe individuale, është ajo e cila, është ekzistente një
shoqëri e lirë e cila mbijeton me të drejtat e çdo individi të cilët përdorin mendjën, moralin,
dhe duke ndjekur apo kërkuar lumturinë individuale, ndjekin edhe vet interesin personal.
Po kjo shoqëri e lirë duhet të mbijetojë ose të ketë qëndrueshmëri mbi bazë të të drejtave
personale dhe individuale dhe mbrojtjës së tyre.
Nga tërësia e këtij punimi, gjithsesi rekomandimet të cilat do i jepja, sugjerim dhe propozim
për orientimin e veprimeve të mundshme dhe opcionale, nga aktualiteti dhe gjendja faktike
gjithsesi do të qëndrojnë mbi bazë me një themel të fortë.
-

-

-

-

-

-

Meqenëse të drejtat personale dhe individuale përfshijnë një numër të
konsiderueshëm të të drejtave të cilat po thuajse të gjitha i siguron KRK-ës, mund të
sugjerohet që institucionet e Kosovës bazuar në kompetencat e tyre, që të mbrojnë
çdo të drejtë personale të çdo individi pa dallime alternuese.
Pas institucioneve, të vihet pasuesja që çdo individ i cili shkel të drejtën indiduale të
gjobitet, sepse kjo gjobitje do të sensibilizoj çdo individ se nuk duhet cenuar e drejta e
tjetrit.
Në asnjë mënyrë dhe pa asnjë justifikim mos të lejohet hapsirë për zvarritje për
zgjidhjen ose shqyrtimin e lëndëve me cenime të të drejtave të personalitetit, sepse
do fitohet bindje negative nga individi, ndaj institucioneve përkatëse kompetente.
Themelim të institucioneve ose agjensioneve për trajtime dhe zgjidhje të problemeve
të të drejtave të personalitetit, marrë parasysh që janë të shpeshta cenimet, sidomos
tek ne, ani pse vëmendja nuk është e fokusuar në këto lloj problemesh, po pikërisht
këto probleme i sjellin varg të tjerat, pra ato të cilat konsiderohen më të mëdha.
Të ndërmerren fushata sensibilizuese, qëllimi i së cilës është ngritja e vetëdijës për të
gjitha të drejtat personale dhe individuale duke i mbrojtur ato nga çdo shkelje.
Të mbledhen fonde për të gjithë të prekurit, ose së paku fëmijët e prekur me
çrregullime personale, që të trajtohen ose rehabilitohen për përmirësim të gjendjes
psikologjike të tyre, për ti evituar shkeljet potenciale nga vetë ata kundrejt individëve
të tjerë.
Nëse punohet në mbrojtjen e të drejtave personale dhe individuale shum më tepër
nga ndonjë institucion pikërisht për mbrojtjen e të drejtës personale, për zgjidhje të
menjëhershme të shkeljeve personale, pa neglizhencë dhe pa zvarritje, nënkupton
përgjegjësinë dhe obligimin parësor nga institucioni kompetent që të mbrohet e
drejta e cila është cenu

-
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Sfidat dhe perspektivat e Biznesit te Vogel dhe të Mesëm (NVM-ve) në Shqipëri
Business Challenges and Perspectives of Small and Medium Enterprises (SMEs) in
Albania

Dr. Ylvije Boriçi KRAJA
Lecturer in Economic Faculty,
University of Shkoder "Luigj Gurakuqi"
Abstract

Small and Medium Scale Enterprises (SME) are receiving a lot of attention all over the
world. SMEs are being contributer to productivity growth and consequently to economic
growth. Right now the problem is the challenges of SMEs, threats, opportunities,
possibilities, benefits that SMEs have in the globalization proçes. Depending on the general
political mood and on the prevalence of different theoretical positions, SME are either
regarded as a problem or a high potential. Both views, however, agree that SME play an
important role for growth and employment. SME face particular difficulties because of their
limited size, where small size implies less access to resources and knowledge.. The challenge
for SME-s leader is to ensure the longevity of their business. Sustainable SMEs often have
lack of means to increase their competitiveness and to face the challenges.
Key words: business challenges, SME, globalization, performance, creativity, research

Hyrje
Ndaj bizneseve të vogla dhe të mesme kushtohet një vëmendje e vecantë në Shqipëri dhe
kudo sepse ato luajnë një rol të rëndësishëm për rritje ekonomike dhe punësim. Por duhet të
theksuar se SMEtë përballen me vështirësi për shkak të madhësisë së tyre, që do të thotë
shumë vështirësi dhe sfida për to për të mbijetuar në konkurrencën shumë të fortë dhe shumë
të ashpër me të cilën ato përballen. Në mënyrë që SME-të të jenë të suksesshme është e
rëndëisshme dhe thelbësore të kuptohen barrierat që ato hasin gjatë veprimtarisë së tyre.
Ndërmarrjet që duan të mbijetojnë duhet t’i përshtaten Sot kemi një rritje dhe progress të
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proçeseve të globalizimit të cilat kanë çuar në një zhvillim të pabarabartë të bizneseve dhe të
ekonomive të vendeve. NVM-të duke shkuar drejt globalizimit nuk janë tashmë një zgjedhje
në shekullin e 21, por një mënyrë për të mbijetuar në një ambient të konkurrence të
ashpër(Ocloo, Akaba, & -Broën,2014).
NVM- janë konsideruar fleksiblël, efektive, progressive dhe shumë të rëndësishme në një
ekonomi (Gal 2007).
Globalizimi pasqyron oportunitete dhe mundësi të mëdha për ato ndërmarrje që i
përgjigjen tregjeve të mëdha dhe globale dhe krijon sfida të reja të panjohura për ato
ndërmarrje që janë më të ngurta dhe jo aq fleksibël për të iu përgjigjur globalizimit. NVM
nuk lulëzojnë dhe nuk dështojnë në një ditë. Simptomat e dështimit të biznesit duken
gradualisht dhe shoqërohen me rënie të shitjeve, me rrjedhje të klientave, me humbje të
pjesës së tregut, me rritje të pakënaqësisë.
Role i SME-ve në ekonomi
Ekonomia Shqiptare ka kaluar tashmë transformime shumë të rëndësishme në këto 26 vite
tranzicion, nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi të decentralizuar. Vetë proçesi i
tranzicionit është një proçess i komplikuar. Mbizotëronte sektori i bujqësisë në periudhën e
ekonomisë së centralizuar ndërsa tashme kemi krijimin e sektorëve që ishin lënë në harresë
nga rregjimi i asokohe. Në këto vite kemi lindjen, krijimin, rritjen dhe konsolidimin e shumë
bizneseve që sot janë shumë të sukseshme dhe i kanë dhënë hov dhe ndryshime rrënjësore
ekonomisë shqiptare. Kemi biznese të vogla dhe të mesme në sektorë të ndryshëm si në
ndërtim, turizëm, tregti, prodhim, transport etj. NVM janë konsideruar si ndërmarrje nga të
cilat buron inovacioni, risitë, zhvillohen e lindin talented. Këtu i krijohet mundësia e
vendimmarrjes në nivele të ndryshme. Një nga gjetjet më të rëndësishme në literaturën e
NVM-ve është se konteksti ka rëndësi si ajo formëson jo vetëm roli i firmave të vogla, por
edhe struktura dhe performanca e tyre (Karlsson & Dahlberg, 2003). Zakonisht statistikat nga
INSTAT tregojnë së një numër i konsiderueshëm i bizneseve të vogla dhe të mesme nuk
arrijnë të përballojnë sfidat e vështirësitë me të cilat ato përballen dhe pas një experience 2
apo 3 vjecare ato e mbyllin aktivitetin e tyre.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë burim materiali, idesh, procesesh dhe shërbimesh që
ndërmarrjet e mëdha nuk munden apo nuk duan ta bëjnë (Keskin Senturk, 2010)
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Ajo që vihet re në SME (BVM- biznese të vogla dhe të mesme), është që firmat ndryshojnë
në mënyrë tërësore sepse secila firmë ka një grup unik burimesh – asete të prekshme dhe të
paprekshme dhe kapacitete organizative për të përdorur ato asete. Pikëpamja gjithashtu
adreson idenë që secila firmë ka nevojë që të zhvillojë kompetencat nga përdorimi i
burimeve, dhe që burimet duhet të shfrytëzohen dhe japin vlerën e shtuar që kërkohet nga
publiku i tij.
Edhe pse ambienti ndryshon vazhdimisht, shumë prej tyre, janë shpesh të paafta për të
ndryshuar. Arsyet mund të jenë të larmishme. Për më tepër, në qoftë se ndryshimet janë në
një normë të lartë, riorientimet organizative kanë të ngjarë të jenë më të shpeshta, dhe kjo
gjithmonë në qoftë se mjedisi është i qëndrueshëm. Organizatat e biznesit me performanca të
larta kane të ngjarë të orientohen në përputhje me mjedisin, ndërsa firmat me probleme dhe
me një nivel të ulët orientimi, orientohen pak ose shume rrallë ne përputhje me mjedisin.
Raporti i Organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim Ekonomi në Rajon thekson se klima e të
bërit biznes në Shqipëri është përmirësuar por kompanitë e vogla dhe të mesme vazhdojnë të
përballen me vështirës në kreditim si dhe në zbatimin e ligjit.

Backgroundi teorik
Studiuesit si Lussier dhe Corman(1994) zbuluan se ndryshimi kryesor midis një biznesi të
suksesshëm e atij të falimentuar varet nga menaxherët e firmës/pronarët që kanë akses për
kapitalin, ekperience menaxheriale, aftësi për të manaxhuar. Studiuesit e NVM-ve zbuluan që
bizneset e vogla dhe bizneset familjare kanë aftësi menaxhuese të pakta (Bloom, Genakos,
Sudan, & van Reenen, 2012). Sfida e globalizimit eshte nje sfidë më vete per bizneset e vogla
dhe të mesme.
Sipas (Gronroos, 1990) sfidat per menaxhimin e shërbimit të SME ve janë:
➢ Të kuptojnë nevojën dhe vlerën që klientat marrin nga konsumimi apo përdorimi i
shërbimeve, dhe si si vetë këto shërbime apo së bashku me të mirat fizike ose të tjera
asete të paprekshme kontribojnë në këto utilitete.
➢ Të kuptuarit se si organizata (personeli, burimet teknologjike dhe fizike, sistemet
dhe klientët) do të jenë në gjendje të prodhojnë dhe shpërndajnë kët utilitet ose cilësi.
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➢ Të kuptojnë se si SME të duhet të zhvillohen dhe të menaxhohen kështu do të arrihet
utiliteti i dëshiruar.
SME-të i përgjigjen fleksibilitetit, inovacionit si burim i avantazhit konkurrues.
(Terziovski, 2010). Alam et al., (2011) konkluduan që NVM të kanë barriera sociale për të
arritur avazhtazihn konkurrues. Aseti më i çmuar i një organizate biznesi është njohuria dhe
performance e përmirësuar e biznesit (Cojocariu & Stanciu, 2012). Përhapja e njohurive që
kanë të bëjnë me risi inkurajon vendosjen e qëllimve të cilat ndikojnë më pas në rezultatet e
ardhshme të biznesit (Merriman & Nam, 2012).
Mekanizmat formale dhe joformale, proçeset, sistemet dhe rrjetet e përdorura nga
organizatat për të përcjellë qëllimet kryesore dhe objektivat e përcaktuara nga menaxhimi,
ndihmojnë procesin strategjik dhe menaxhimin e vazhdueshëm nëpërmjet analizës,
planifikimit, matjes, kontrollit, të dhe në përgjithësi menaxhimin e performancës (Ferreira &
Otley, 2009).
Ashtu sic rezultoi dhe nga studimi I bërë me NVM-ve të rajonit të veriut në Shqipëri rezultoi
se asetet e prekshme dhe të paprekshme, të cilat janë komplekse, të paqëndrueshme dhe
nganjëherë të pasigurta kanë një impact të fuqishëm në suksesin e SME-ve dhe në
përballimin e sfidave të ndërmarrjeve (Borici Kraja, 2015).
Duhet theksuar se proçeset e globalizimit të cilat ndodhin në tregjet botëroe mund të
mbështesin veprimtaritë e ndërmarrjeve dhe tërë ekonomitë kombëtare, por atom und të jenë
kërcënim apo mund të krijojnë përfitime për këto biznese (Borowiecki. R & Tokarska. B, 2010)
Sipas Knap-Stefaniuk (2009), një sfidë për ndërmarrjet është se të mirat që vijnë nga vendet
në zhvillim janë të mira vetëm për tregun vendas; dominimi në tregjet vendase e produkteve
brendi, botërore, të cilat sfidojnë produktet vendase; një rritje për një kohë të produkteve të
importuara të cilat mund të përbëjnë problem për bilancin tregtar si dhe për ndërmarrjet
prodhuese dhe ofruese të shërbimeve; produkte më cilësore;
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Metodologjia
Bazuar në qëllimin e studimit, që është identifikimi,shqyrtimi, analiza e sfidave dhe
gjetja e zgjidhjeve për këto sfida me të cilat përballen SME-të, është ndërtuar metodologjia e
studimit.
Është përdorur metoda cilësore e mbledhjes të të dhënave. Janë bërë intervista të
zgjatura, të drejtpërdrejta. Teknika e përdorur ishte pyetje të hapura, gjysmë strukturuara me
pjesmarrësit, për të kuptuar më mirë problemet dhe sfidat. Fokus të kësaj interviste ishin,
drejtues, menaxherë, përfaqësues të ekipimit të menaxhimitm, persona të cilët kishin disa
vite experience. Mostra ishte prej

NMV- ve të disa qyteteve të Shqipërisë,

kryesisht

përfaqësues të SMEv nga Shkodra, Lezha, Kopliku, Puka dhe një numër më i reduktuar nga
Tirana dhe Durrës. Sipas (Hays & Wood, 2013), kërkuesit, studiuesit përdorin mostra të
qëllimshme dhe sigurisht zgjedhin pjesmarrës që I përshtaten më mirë qëllimit të studimit.
Secila metodologji që përdoret ka anët positive dhe të metat e veta dhe është e vështirë të
theksohet se njëra metodolgji është më e mirë se tjetra (Case & Light, 2011). Sipas (Bahn &
Weatherill, 2013), theksohet se ato që përdorin metodën cilësore të studimit, pranojnë
eksperiencat individuale si ato më të mirat për të shpjeguar fenomenin. Janë bërë rreth 58
intervista por sipas (Moustakas, 1994) kjo është një mostër e mjaftueshme në kërkimin
cilësor me intervista të zgjatura nga 20. E rëndësishme është që të zgjidhen personat e duhur
që i përgjigjen qëllimit të studimit. Pyetjet janë hartuar në funksion të qëllimit të studimit.
Disa nga pyetjet e këtij studimi ishin:
Cilat janë disa nga aftësitë që mendoni ju që duhet të kenë drejtuesit e një
biznesi në mënyrë që ato të jenë të sukseshëm?
A mendoni se keni kapacitete, aftësi manaxheriale për të drejtuar me sukses
një biznes?
Cilat janë eksperiencat tuaja të fituara në biznes?
Cfarë mendoni se mund të ndryshoni, në qoftë se mund të ju jepet mundësia?
Cilat janw modelet e biznesit qw ato pwrdorin?
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SFIDAT ME TE CILAT NDESHEN NVM
Kapitali individual është forma kryesore e bizneseve që mbizotërojnë në Shqipëri.
Kur flasim për sektorin e shërbimit kemi në këtë rast një kombinim të kapitalit familjar me
atë individual. Familja është një mbështetës i fortë financiar, dhe një inkurajues per fillimin e
biznesit. Por, duhet theksuar se biznese të kësaj natyre nuk kanë strategji të qarta, e shumta
ato mund të kenë hartuar një plan biznesi jo të plotë. Të kuptuarit e një konkurrence globale
mund të përmirësojë dëshirën për të krijuar një department të burimeve njërëzore në mënyrë
që të kuptojnë nevojat e NVM-ve për të zhvilluar aftësitë e manaxherëve që të jenë në gjendje
të konkurrojnë në tregjet globale (Hayat, 2014). Që të jenë të suksesshëm në tregjet globale
pronarët e NVM-ve, duhet të kenë aftësitë që të jenë lidër në nivele lokale dhe më pas ato
globale dhe të arrijnë të kapërcejnë sfida, në këtë mënyrë do të menaxhojnë kërcënimet që
vijnë nga kompanitë e mëdha(Hayat, 2014).
Një çështje tjetër që doli nga të intervistuarit ështe edhe cështja e planifikimit që është
një sfidë më vetë për NVM-të. Manaxherët duhet të gjejnë kohë për manaxhimin e
planifikimit të vazhdimësisë së biznesit, nuk duhet ta delegojnë këtë tek të tjerët.
Një çështje shumë e rëndësishme e manaxhimit, është edhe përbërja e këtij ekipi. Një
pjesë e mirë e këtyre bizneseve janë të drejtuara, të manaxhuara nga femrat. Duhet të
theksojnë se pavarësisht faktit që vërtet kemi femra të cilat janë të suksesshme në jetë, në
shumë disiplina, si në fushën e shkencës, të arsimit, të sportit, të teknologjisë, biznese etj por
nuk duhet të harrojmë se meshkujt në përgjithësi marrin më tepër rrisk përsipër.
Të intervistuarit theksuan se mungesa e një strategjie afatgjatë me të cilën shpesh
ndeshen NVM është një nga problemet kryesore. Pronarët, shpesh marrin vendime nisur nga
interesa aftshkurtëra dhe harrojnë impaktin, influencën, ndikimin që ka rendja pas
objektivave afatshkurtra dhe heqja dorë nga objektivat afatgjata, apo hartimi dhe mbështetja
në strategji. Kjo sigurisht do të reduktonte kostot e biznesit, do të rriste fitimet, do të bënte që
bizneset të zotëronte sa më shumë pjesë të tregut.
Të intervistuarit theksuan, se për manaxherët duket kosto kërkimi i tregut, njohja e
konsumatorit, e nevojave dhe shijeve të tyre. Por, në momentin kur e shohin se po humbasin
një pjesë të tregut, apo një pjesë të konsumatorëve atëherë rrisin kostot për t’i kënaqur këto
konsumator apo për të tërhequr të tjerë.
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Nga të intervistuarit na rezulton se manaxherët, pronarët e NVM-ve përballen me
sfida nga më të ndryshmet. Një sfidë tjetër është jo vetëm krijimi i lidhjeve me blerësit,
konsumatorët por edhe krijimi i një ekipi që i mundëson këto lidhje. Një problem i shtruar
nga to ishte edhe mungesa e eksperiencave të prezantimit, përfaqësimit të biznesit nga
personat e kontaktit të para, nga ato që I krijojnë imazhin biznesit.
Këto biznese kanë burime të brëndshme të kufizuara, një pjesë e mirë e kanë të
vështirë të përballojnë kostot e biznesit, qera, taksa, detyrime të tjera. Në fakt shpesh janë
hartuar politika dhe janë ndërmarrë akte të thjeshta në mënyrë që këto biznese të vogla dhe të
mesme të kuptojnë dhe t’i përdorin ata. Ka skema të qeverisë qendrore dhe locale për t’i
ardhë në ndihmë bizneseve, por nga studimi na rezulton se këto biznese dhe liderit e tyre nuk
janë të vetëdijshëm dhe nuk e kuptojnë se si ata mund të përfitojnë prej tyre.
Sistemi i prodhimit në bizneset e konsoliduara, në vendet e zhvilluara është I bazhuar
në një teknologji bashkëkohore gjë e cila për shkak të aftësive të kufizuara financiara
mungon te NVM-ve. Në shumicën e vendeve në zhvillim shumica e NVM-ve kanë teknologji
të ulët dhe të fokusuara shpesh në veprime rutinë.
Nga diskutimet rezultoi se inovacioni krijon mundësi për bizneset. Krijon tregje të
reja apo nxit mundësinë për të gjetur rrugë të tjera të të bërit biznes. Kjo bën që disa
ndërmarrje të vogla të bëhen të mëdha, ndërsa disa të tjera të mëdha të bëhen më të vogla apo
të dështojnë tërësisht. Ky process i hyrjes dhe daljes, i rritjes apo rënies, në një treg të
konkurrecës perfekte krijon vazhdimisht sfida për bizneset.
Sfidat janë nga më të ndryshmet, edhe në sensin, ndërmarrjet shpesh hasen me
konkurrencen e ndershme dhe të pandershme. Ndodh që ligji nuk vepron njëlloj për të gjithë
biznesen. Një pjesë e mirë e biznesve i shmangen detyrimit të taksave locale apo qendrore
duke u lehtësuar në këtë mënyrë nga kjo barrë fiskale që “penalizon” bizneset e tjera.
NVM-të shpesh vendosen, lokalizohen në vende të cilat nuk janë shumë të njohura
nga klientët, për shkak të qerasë më të ulët –kostove më të ulëta- kjo krijon një imazh
negative te klientat, blerësit. Vendit, produkti, shërbimi, paketimi, komunikimi, etika e cdo
gjëje që është e lidhur me biznesit ndikon në imazhin e biznesit. Biznesi i vogël po përjeton
vështirësi për shkak të uljes së fuqisë blerëse dhe ndryshimeve të shumta në legjislacionin
shqiptar.
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Të intervistuarit theksuan se ndryshimet në tregjet, në sistemet e operimit i bën
modelet e biznesit më të paqëndrueshme. Liderat duhet të jenë vigjilent dhe të ndryshojnë
vazhdimisht elementët të modelit të biznesit, ridimensiojnë modelt në mënyrë që ato të
qëndrojnë më larg, më përpara se konkurrentët e tyre.

Konkluzione dhe rekomandime
Për bizneset e vogla dhe të mesme është e rëndësishme që të kuptojnë barrierat e vecanta me
të cilat ato përballen në etapa të ndryshme të tranzicionit të tyre
SME-të duhet të organizohen, mobilizohen, orientohen në kapërcimin e sfidave.
Duhet të rrisin produktivitetin, të punojnë dhe të investojnë, të trajnohen në rritjen e aftësive
manaxhuese. Duhet të gjejnë mënyra dhe mjete për të shmangur mungesën e financimit të
tyre. Ato duhet të gjejnë rrugë të reja për të bërë para. NVM të duhet të jenë vazhdimisht në
kontakt të vazhdueshëm me të rejat e fundit në teknolongji, në mënyrë që t’i përshtaten risive
teknologjive, dhe të jenë bashkëkohorë.
Gjetja e zgjidhjeve më të përshtatshme, në mënyrë që SME-të të jenë në gjendje të kujdesen
për veprimtaritë e tyre duke mos iu shmangur objektivave të tyre. Për këtë mendoj se duhet të
kemi një përfshirje të të gjithë stafit në procesin e vendimmarrjes, në këtë mënyrë ato do të
ulin dhe kostot dhe rritin besimin e stafit dhe e inkurajojnë atë.
Qeveria si rregullator kryesor luan një rol kyç në hartimin dhe zbatimin e një mjedisi
të përshtatshëm për financimin e NVM-ve. Këtu mund të nënvizojmë sigurimin e kuadrit
ligjor dhe rregullator në mbështetje të NVM-ve në financa, mund të ndërhyje në promovimin
e NVM-ve. Do të ishte shumë signifikative në qoftë se qeveria mund t’i mbështese me
ambiente, inkubatorë, në fillimet e para, duke i krijuar mundësi për të përmirësuar aftësitë
dhe kapacitetet e NVM-ve. Politikbërësit qëndrorë apo lokalë duhet që të kuptojnë sfidat
komplekse me të cilat përballen NMV-të në mënyrë që të zhvillojnë dhe të krijojnë suportin e
duhur ndaj këtyre ndërmarrjeve. Siç është theksuar edhe shpesh nga politikbërësit, NVM-ve
janë motorri kryesor i ekonomisë shqiptare dhe se për to duhet shmangur vendosja e barrave
të panevojshme dhe të kushtueshme financiare. Është detyrë e politikbërësve, e qeverisë, e
drejtuesve lokale dhe qëndrorë që të orientojnë binzeset nga shërbimet drejt prodhimit, sepse
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kështu do të ndikojë më tepër në bilancin tregtar. NVM-të për të përballuar konkurrencën e
ashpër globale ndodhen përpara sfidave për të cilat kanë nevojë për këshilla dhe suport
praktik, teknik dhe ligjor. Duhet vazhdimisht të bëhen përpjekje për të reduktuar numrin e
bizneseve jo formal që janë burim i një konkurrence të pandershme.
Të orientohen prodhuesit vendas drejt eksportit. Të hartohen politika inkurajuese dhe
lehtësuese për të eksportuar produktet dhe shërbimet.
Sa më të vogla të jënë NVM aq më të mëdha janë sfidat. Por është detyrë e liderave të
gjejnë rrugët për të siguruar jetë gjatësinë e biznesit.
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“Sistemi i menaxhimit të cilësisë në NVM-të kosovare burokraci apo kërkesë
imediate?”

Samir Lleshi,
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakt
Në vitet e fundit Kosova në rrugëtimin e saj kah intregrimet europiane ka vendosur themelet
për infrastrukturën e cilësisë. Edhe pse ngec në krahasim prej fqinjëve të saj në drejtim të
infrastrukturës për cilësi,ajo ka eliminuar disa nga pengesat ekzistuese sa i përketë
infrastukturës ligjore. Aplikimi i SMC (Quality Management System) është një detyrë e
vështirë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, veçanërisht për shkak se efektet e realizuara
shpesh nuk janë në përputhje me përpjekjet dhe të investimeve finansiare. Burimet e
kufizuara financiare dhe njerëzore në këto organizata, të kombinuara me shërbime të shtrenjta
të jashtme (konsulentët dhe organizatat e certifikimit) mund të kene efekt të dekurajojë
përdorimin e SMC tek NVM-të në Kosovë dhe njeheri ato ti trajtojnë si një element
birokratik. Njëheri implementimimi SMC-së lidhet ngushtë edhe me trajnimin dhe
kualifikimin e resurseve humane .
Fjalët kyqe: SMC, NVM-të, Cilësi, Standarde,ISO 9001,Kosovë

HYRJE
Kuptimi i filozofisë së kualitetit ka ndryshuar me kalimin e kohës, ndërsa sot mbizotëron
kuptimi për nevojën e menaxhimit të tërësishëm të kualitetit, i cili siguron furnizimin e
klientëve me prodhime ose shërbime kualitative në kohë të duhur dhe në vend të duhur.
Kualiteti sot kuptohet si proces të cilin duhet zhvilluar pa ndërprerë, ndërsa të dhënat që
fitohen gjatë këtij procesi shërbejnë për përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve në të
ardhmen, në mënyrë që prodhimet e tanishme të jenë të qëndrueshme për klientët, të kthehen
klientët që kanë humbur besimin në ato prodhime dhe të përftohen klient të rinj. Për shkak të
globalizimit të tregut prodhuesit nëse dëshirojnë të jenë konkurrent në treg duhet t’i
aprovojnë dhe t’i zbatojnë standardet e familjes ISO 9000 të cilat janë të dedikuara për
zhvillimin e metodave të unifikuara të prodhimit dhe të eliminimit të dallimeve në mes të
vendeve të ndryshme duke i standardizuar të gjitha metodat që janë të lidhura me
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prodhimtari. Në shumë sektorë, ekonomia e vendeve në rajon nuk është në gjendje të jetë
konkurrente e denjë, ndërkohë që disa sektor industrial në Kosovë kanë potencial dhe mund
të prodhojnë për një pjesë të madhe të konsumit të brendshëm dhe të bëjë tentime për futje
në tregun europian. Mirëpo, sfidat dhe obligimet që dalin në këtë drejtim janë shumë të
vështira. Tregu evropian është tepër i rreptë ndaj cilësisë dhe përmbushjes së standarteve të
produkteve dhe për të hyr në këtë treg fillimisht duhet të pëgatiten rreth plotësimit të këtyre
kushteve, edhe pse shumë kompani në Kosovë kanë dëshmuar se një gjë e tillë është
përmbushur dhe mund të depërtojnë lirisht në tregun europian, kjo dëshmohet edhe me
aranzhimet e arritura për eksport të këtyre produketeve. Kritikat e përgjithshme janë të
fokusuara në besimin se në vend që garantojnë kualitetin klientit ,ISO 9000 shtojnë
birokracinë dhe u rrit kostot kompanive të vogla. Kjo duket pak problematike pasi qe mungon
literatura për aplikimin e SMC-së tek NVM-të e që e bën shumë të vështirë të kuptohet si
bëhet ndërlidhja e standardit [Mulhaney, Sheehan and Hughes 2004].
Qëllimi i këtij punimi është të tregojë rëndesinë e impletemtimit dhe aplikimit të kërkesave të
sistemit të menaxhimit të cilësisë tek bizneset kosovare dhe pikëpamja konceptuale e
bizneseve karshi tyre dhe si ato i konsiderojnë.
2. Avantazhet e kompanive te cilat kane implementuar kerkesat e SMC
Çertifikimi ISO 9001 përfaqëson standardin ndërkombëtar unanim të njohur si standardi që
bazohet në parimet dhe kërkesat për një sistem manaxhimi të cilësisë së lartë, duke përfshirë
edhe dedikimin dhe angazhimin ndaj klientit si dhe përmirësimin e rishikimin e vazhdueshëm
të produkteve dhe shërbimeve me qëllim për t’u siguruar klientëve produkte dhe shërbime të
një standardi gjithnjë e më të lartë. Në mesin e NVM-ve që janë pajisur me certificate me më
shumë se një standard të menaxhimit, përfitimet kryesore pasur përmirësime në organizimin e
tyre të brendshëm dhe të jashtëm të imazhit [Santos G, Mendes F, Barbosa J
2011].Certifikimi siguron klientët në lidhje me adaptimin e standardeve më të larta nga ana e
kompanisë për sa i përket produkteve, plotësimit të kërkesave të klientëve dhe kritereve
rregullatore, për cilësinë e produkteve si dhe angazhimit të vazhdueshëm të kompanisë për të
ofruar një shërbim profesional[International Standards Office,ISO 2008]. Infrastruktura e
cilësisë ofron një kontribut thelbësor për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit dhe njëheri
është një parakusht për të prodhuar dhe ofruar shërbime më të sigurta dhe me një cilësi më të
lartë. Kritikat e përgjithshme janë të përqëndruar në "besimin" që në vend se Sigurimi i
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cilësisë të konsumatorit, se kërkesat e ISO 9001 shton burokracinë dhe rrit kostot në kompani të
vogla. (Mulhaney, Sheehan and Hughes 2004) (Boulter and Bendell 2002).

Kjo është parë pak problematike që nga mungesa e literaturës aplikon menaxhimin e cilësisë
në NVM-të e bën të vështirë për të mësuar se si të lidhen me standardin [Mulhaney, Sheehan
dhe Hughes 2004] .Nëpërmjet zbatimit të sistemit të menaxhimit të cilësisë ISO 9001
funksionimi i brendshëm në një ndërmarrje bëhet gjithnjë e më efektive dhe kjo pasqyrohet
nëpërmjet: kryerjes më të lehtë të punës së përditshme, zvogëlimit të “punës kot”,
shfrytëzimit më të mirë të kohës, zvogëlimit të shpenzimit të materialit, shpenzimit të
rezervave, rrjedhjes më të mirë të informatave, kursimin e shpenzimeve tjera, përcjellje më
efikase të aktiviteteve të gjithëmbarshme, etj. ISO 9001 është një standard ndërkombëtar që
specifikon kërkesat themelore për një SMC. Dy objektivat kryesore të standardit janë për të
ndihmuar një organizatë të demonstrojë aftësinë e saj për të përmbushur kërkesat e
konsumatorëve dhe rregullatore dhe për të rritur kënaqësinë e konsumatorit. Për këtë qëllim,
standardi përmban kërkesat klauzola kyçe duke u fokusuar në SMC në përgjithësi,
përgjegjësinë e menaxhimit, (S. Rahman.2001) menaxhimin e burimeve, (A. Bayati and A.
Taghavi.2007 ) realizimit të produktit, dhe (T. Koc, 2005) të matjes, analiza dhe përmirësim.
Efektet e brendshme të vendosjes së Sistemit të Menaxhimit Cilësisë ISO 9001 në ndërmarrje
realizohen nëpërmjet: metodës së procesit të organizimit të punës dhe menaxhimit,
identifikimin dhe njohjen e kërkesave të klientëve, definimit të politikës së cilësisë,
planifikimit të cilësisë, definimit të autorizimeve dhe përgjegjësisë për faza të caktuara të
punës, përmirësimit të komunikimit të brendshëm, mbikëqyrjes së dokumentacionit,
menaxhimit më të mirë me resurse njerëzore, menaxhimit më efikas me proceset e punës.
Pengesa e tjetër e cila

më e rëndësishme shihet nga të anketuarit ishte rezistenca

punonjës.Kjo pengesë është konstatuar edhe tek hulumtimet tjera (S. M. Al-Najjar and M. K.
Jawad.2011).
3. Rezultatet e hulumtimit të kryer në NVM-të kosovare dhe diskutimet
3.1 Niveli i zbatimit të ISO 9001:2015 në Kosovë
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
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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.
Mungesa e ndërgjegjësimit në lidhje me rëndësinë e çertifikimit, dhe elemente të tjera të
kualitetit të infrastrukturës dhe zhagitja në adoptimin e standardeve ndërkombëtare çon
pikërisht në faktin se një numër i bizneseve në Kosovë nuk janë në linjë me kërkesat dhe
standardet e BE-së me theks të posaqëm se implementimimi SMC-së .
NVM-të në Kosovë rezultojnë për një numër të problemeve, kur është fjala për zhvillimin e
infrastrukturës së cilësisë. Problemet janë si vijon:
•

niveli i ulët i arsimimit për cilësi (numri i personave të trajnuar për Sistemin e
menaxhimit të cilësisë është është i papërfillshëm),

•

numër i vogël i vendosur i sistemit menaxhimit të cilësisë me theks të posaqëm tek
NVM-të,

•

siguria gjatë manipulimit me shërbimet e ofruara,

•

besueshmëria se në kushtet e dhëna do të jetë i kryer në mënyrë të kënaqshme dhe
permanent cilësorë,

•

qëndrueshmëria e produketeve dhe shërbimeve.

Sidoqoftë, për përmirësimin e përgjithshëm të menaxhimit institucional duhen aplikuar
standarde të qarta, të përbashkëta për praktikat më të mira. Këto standarde janë të hartuara në
formë të procedurave të cilësisë nga institucionet përkatëse, por nuk janë implementuar
tërësisht,si:
•

Ngritja e kapaciteteve profesionale për cilësi dhe standard teknike,

•

Zhvillimi i kornizës ligjore dhe nën akteve ligjore,

•

Zhvillim i vazhdueshëm profesional,

•

Mbështetja e institcioneve për rritjen e performancës dhe cilësisë së shërbimeve,

•

Përkrahja nga shoqatat profesionale dhe organizatat tjera që merren me cilësin dhe
sigurinë e produkteve,

•

Krijimi i strukturës dhe burimeve njerëzore të duhura për akreditim,

•

Krijimi i mekanizmave ligjorë për akreditim dhe

•

Mbështetja e NVM-ve në fazën përgaditore për aftësim dhe riaftësim profesional.

995

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

3.2 Hulumtimi dhe te dhënat empirike
Të dhënat e hulumtimit janë mbledhur nëpërmjet pyetësorëve të shpërndarë në mesin
NVM-ve në Kosovë. Tek NVM-të të cilat kemi pasur informacione se janë certifikuar ose
janë në fazën e certifikimit me ISO 9001, ju është dërguar poyetësori dhe ato kemi pranuar
gjithsejt 56 pyetësor, dhe në këtë rast ne do të analizojnë të dhënat për vetëm 6 pyetje. Secilit
menaxher në ndërmarrje i është dhënë një zarf që përmban një letër që shpjegon qëllimin e
hulumtimit, të mirën e mundshme të studimit. Duke analizuar llojin e pronësisë së NVM-ve
që kanë zbatuar ose janë në fazën e certifikimit ISO 9001, ne kemi konfirmuar se jemi 100%
të pronësisë private.
Në analizën empirike të punimit, kemi përdorur të dhëna e pytësorit, të cilat janë të
përpunuara në programin statistikor SPSS v.20. Në vazhdimi do të paraqesim rezultatet e
analizës përshkruese, përkatësisht të të dhënave kumulative.
Në pyetjen “E konsideroni te domosodoshme apo obligim qe ndermarrja juaj te
certifikohet sipas standardit nderkombetar per SMC ISO 9001” kemi këto rezultate:

Tabela 1.
Standard ISO 9001
Frequency
Obligation
Yes
Total

35
21
56

Percent
62.5
37.5
100.0

Valid Percent

Cumulative
Percent

62.5
62.5
37.5
100.0
100.0
Source: own construction /calcutation

SPSS
Në pyetjen “Ka ndikuar pozitivisht ne zbatimin e detyrave tuaja aplikimi i kerkesave
te SMC ne biznesin tuaj” kemi këto rezultate:
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Table 2.
Aplication QMS
Frequency
Percent
Valid Percent
None
Few
Very
Total

15
8
33
56

26.8
14.3
58.9
100.0

Cumulative Percent

26.8
26.8
14.3
41.1
58.9
100.0
100.0
Source: own construction /calcutation

SPSS
Në pyetjen “Paisja me certifikatën e SMC ISO 9001 rezulton
performancës” kemi këto rezultate:

në ngritjen e

Table 3.
QMS & Performance
Frequency
Percent
Valid Percent

Valid

None
Few
Very
Total

7
28
21
56

Cumulative
Percent
12.5
62.5
100.0

12.5
12.5
50.0
50.0
37.5
37.5
100.0
100.0
Source: own construction /calcutation SPSS

Në pyetjen “Implementimi i SMC ka përmirësuar performancën e menaxhimit të burimeve
njerëzore” kemi këto rezultate:
Table 4.
QMS & Human resource
Frequency
Percent
Valid Percent

Valid

None
Few
Very
Total

11
13
32
56

Cumulative
Percent
19.6
42.9
100.0

19.6
19.6
23.2
23.2
57.1
57.1
100.0
100.0
Source: own construction /calcutation SPSS

Në pyetjen “Implementimi i SMC përmirësuar performancën operative” kemi këto
rezultate:
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Table 5.
QMS & operating performance
Frequency
Percent
Valid Percent
None
Few
Very
Total

Valid

3
29
24
56

Cumulative
Percent

5.4
5.4
5.4
51.8
51.8
57.1
42.9
42.9
100.0
100.0
100.0
Source: own construction /calcutation SPSS

4. Rezultatet empirike
Analiza e variablave të vendosura në program janë analizuar përmes analizës
përshkruese empirike të paraqitur më poshtë.
Table 6.

Standards
ISO 9001
N

Valid
Missing

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Sum
25
Percentiles 50
75

56
0
.38
.00
0
.489
.239
21
.00
.00
1.00

Statistics
Aplikimi i
SMC SMCSMCkerkesdave
Perfomaca
resurset
Perfomanca
te SMC
Humane
operacionale
56
56
56
56
0
0
0
0
1.32
1.25
1.38
1.38
2.00
1.00
2.00
1.00
2
1
2
1
.876
.667
.799
.590
.768
.445
.639
.348
74
70
77
77
.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Source: own construction /calcutation

SPSS

Në bazë të analizës empirike përshkruese kemi parë se bizneset nuk e shohin të
rëndësishëm përdorimin e standartit ISO 9001, të bazuar në mesatare .38, ku në SPSS kemi
bërë kodifikimin për të gjitha pytjet me përgjigjje ndikuesei, prandaj mesatarja i afrohet kodit
0, që paraqet një mos interesim për standartin ISO 9001, poashtu kjo shprehet edhe me një
fushë të ngushtë të devijimit standart prej .489. Aplikimi i SMC nga bizneset është parë se ka
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ndikuar pak, në bazë të një mesatare 1.32, poashtu kjo mesatare që është e ngjajshme edhe
me variablat tjera tregon se SMC nuk sjellë efekte të mjaftueshme për biznese.

5. Rekomandimet dhe konluzionet

Analiza e pasqyruar më lartë pasqyron një element të realitetit të zhvillimit të
bizneseve në Kosovë, duke parë një mungesë të theksuar në njohuri për standarte
ndërkombëtare dhe mungesë të njohurive të aplikimit dhe zbatimit të SMC. Produket dhe
shërbimet cilësore lidhen me standardet dhe kapacitetet. Mbështetja e krijimit të standardeve
dhe mbështetja e arsimimit dhe ofertës për trajnim janë aspekte të tjera të politikave të
turizmit drejt shërbimeve cilësore. Orientimi, informimi dhe trajnimi i sektorit privat për të
marrë vendime të arsyeshme për investimet dhe për të krijuar standardet e duhura përbëjnë
një qasje të politikës për mbështetjen e cilësisë. Për shkak se efektet e realizuara shpesh nuk
janë në përputhje me përpjekjet dhe të investimeve finansiare të pronarët dhe menaxhëret e
NVM-ve aplikimin dhe implementimin e kërkesave të SMC-së e konsiderojne si element
birokratik të imponuar.
Pasi që implementimi i standardeve per cilesine sjelle perfitime te medha per bizneset, duke
bere te mundur uljen e kostove, rritjen e produktivitetit, te berit konkurues ne tregje vendëse
dhe nderkombëtare e nje sërë reaksionesh zhinxhir positive që vijne pas tek ato.
Duhet te cekim se shume sektor ekonomik ne Kosove po perballen me nje pozicion jo të
mirë. Kjo ndodh per shume arsye, e një nder arsyet kryesore tek NVM-të e qe eshte
konstatuar me hulumtimin tone eshte se ato nuk posedojne apo nuk kanë plotësisht sisteme te
konsiliduara te menaxhimit te cilesise dhe nje nder arsyet kryesore. Element tjeter i
konstatuar eshte se bizneseve dhe zyrtareve u mungojnë njohuritë në Menaxhim të Cilësisë,
në veçanti njohuritë qe parashihen sipas kërkesave të standardeve të serisë ISO 9001.
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MENAXHIMI I KRIZAVE DHE STRATEGJIA E TEJKALIMIT TË TYRE NË NDËRMARRJE

Baki Rexhepi*
Abstrakt
Komunikata paraqet disa supozimeve metodologjike të hulumtimit në menaxhimin e krizës në
organizatë. Subjekt i hulumtimit, si teorik ashtu edhe empirike, është menaxhimin e krizave në
një ndërmarrje nga pikëpamja e të mësuarit organizativ. Ka disa paradokse në kriza dhe në
përdorimin e praktikave të zakonshme gjatë një krize. Këto paradokse përbëjnë fushën
kërkimore për rikompozimin e modeleve të ndryshme të menaxhimit të krizës në ndërmarrjet.
Çdo ndryshim në organizatë ndryshon gjendjen dhe ekuilibrin e arritur deri para ndryshimit
në organizatë. Kjo krijon një klimë për konflikt të fshehur ose të hapur, ose thjeshtë konflikt krizë.
Meqë ndryshimet organizative janë fenomene të përhershëm dhe natyrore në organizatë, kjo
paraqet gjithashtu një rrezik potencial që konfliktet gjithmonë të jenë të pranishme.
Përleshjet dhe konfliktet janë një nga tiparet e sjelljes njerëzore, por që pasqyrojnë nëse
përmbajtja është e vetëdijshme apo është zhvilluar pa ndjenja, si proces iracional.
Me rritjen dhe zhvillimin e kompanisë, rritet kompleksiteti i strukturës së tij organizative dhe
me të vjen deri te shtimi i numrit të ndërveprimeve të brendshëm, padyshim shkon në rritje
numri dhe shpeshtësia e konflikteve dhe është e patjetërsueshme nevoja për zgjidhjen e
konflikteve.
Kriza mund të jetë e befasishme dhe të jetë e barabarta me katastrofat e papritura, ato
mund të jenë të fshehta, të digjen ndër vete dhe një ditë të eksplodojnë nga problemi i cili
shumë gjatë është “futur nën tepih” duke besuar se gjithçka është nën kontroll dhe se
gjithçka do të jetë mirë.
Kur krizat i godasin organizatat, menaxherëve u shtrohen shumë pyetje jo të këndshme të
tipit: Pse ndodhi kjo?: A e keni paraparë këtë?; Nëse jo, pse nuk e kemi paraparë?; A kemi
pasur plan që një gjë të tillë ta parandalojmë?; Kur jemi bërë të vetëdijshëm për problemin,
a kanë qenë veprimet tona të përshtatshme dhe në kohë?; A kemi plane të rimëkëmbjes?;
Kemi bërë gjithçka për të mbrojtur vlerën dhe reputacionin e kompanisë?
Për të gjithë këtë Menaxhimi i Krizave është një ndër disiplinat më interesante shkencore dhe
praktike që paraqet thelbin e zgjidhjes së situatave të përgjithshme të krizës.
Menaxhimi i krizës bazohet në rezultatet e hulumtimeve të kompanive dhe mjediseve të
ndryshme. Aftësitë në menaxhimin e krizave janë arritur përmes trajnimeve të ndryshme
bashkëkohor të krizave.

* Baki Rexhepi, PhD Cand,
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Sidoqoftë, menaxhimin e krizave është i pashmangshëm dhe përmes këtij punimi shkencorë
do të mundohemi të japim disa të dhëna për aplikimin s amë praktik të tij në organizata.
Fjalët kyçe: menaxhimin e krizave, menaxhimin e biznesit, ristrukturimi, procesi i
krizës, kriza, strategjitë e menaxhimit, ndërmarrje.
1. MENAXHIMII KRIZAVE
1.1. Karakteristikat e menaxhimit të krizave
Çdo ndryshim në organizatë ndryshon gjendjen dhe ekuilibrin e arritur deri para ndryshimit
në organizatë. Kjo krijon një klimë për konflikt të fshehur ose të hapur, ose thjeshtë konflikt
- krizë.
Meqë ndryshimet organizative janë fenomene të përhershëm dhe natyrore në organizatë, kjo
paraqet gjithashtu një rrezik potencial që konfliktet gjithmonë të jenë të pranishme.
Përleshjet dhe konfliktet janë një nga tiparet e sjelljes njerëzore, por që pasqyrojnë nëse
përmbajtja është e vetëdijshme apo është zhvilluar pa ndjenja, si proces iracional.
Me rritjen dhe zhvillimin e kompanisë, rritet kompleksiteti i strukturës së tij organizative dhe
me të vjen deri te shtimi i numrit të ndërveprimeve të brendshëm, padyshim shkon në rritje
numri dhe shpeshtësia e konflikteve dhe është e patjetërsueshme nevoja për zgjidhjen e
konflikteve.
Kriza mund të jetë e befasishme dhe të jetë e barabarta me katastrofat e papritura, ato mund
të jenë të fshehta, të digjen ndër vete dhe një ditë të eksplodojnë nga problemi i cili shumë
gjatë është “futur nën tepih” duke besuar se gjithçka është nën kontroll dhe se gjithçka do të
jetë mirë.
Kur krizat i godasin organizatat, menaxherëve u shtrohen shumë pyetje jo të këndshme të
tipit: Pse ndodhi kjo?: A e keni paraparë këtë?; Nëse jo, pse nuk e kemi paraparë?; A kemi
pasur plan që një gjë të tillë ta parandalojmë?; Kur jemi bërë të vetëdijshëm për problemin, a
kanë qenë veprimet tona të përshtatshme dhe në kohë?; A kemi plane të rimëkëmbjes?; Kemi
bërë gjithçka për të mbrojtur vlerën dhe reputacionin e kompanisë?
Për të gjithë këtë Menaxhimi i Krizave është një ndër disiplinat më interesante shkencore dhe
praktike që paraqet thelbin e zgjidhjes së situatave të përgjithshme të krizës.
Menaxhimi i krizës bazohet në rezultatet e hulumtimeve të kompanive dhe mjediseve të
ndryshme. Aftësitë në menaxhimin e krizave janë arritur përmes trajnimeve të ndryshme
bashkëkohor të krizave.
Sidoqoftë, menaxhimin e krizave është i pashmangshëm dhe përmes këtij punimi shkencorë
do të mundohemi të japim disa të dhëna për aplikimin s amë praktik të tij në organizata.
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Menaxhimi i krizave është një model trajnimi në bazë të njohurive bashkëkohore të
menaxhimit të krizës.
Vlerësimi dhe planifikimi janë të bazuara në rezultatet e hulumtimit të kompanisë dhe
mjedisit. Elementet kryesore të programit janë:
- Hulumtimi i mjedisit dhe kontestit,
- Vlerësimi i ekspozimit të rrezikut,
- Trajnimi i menaxherëve dhe të punësuarve,
- Plani i komunikimit të Krizave,
- Monitorimi,
- Këshilla në një situatë krize, etj
Përfitimi për organizatën janë: dokumentimi dhe rishikimi i rreziqeve të vlerësuara, plani i
parandalimit dhe intervenimit, aftësimi i drejtuesve dhe menaxherëve, aftësimi i të
punësuarve në zbulimin krizave të heshtura dhe në sjelljen e tyre gjatë situatave të krizave.

1.2. Dinamika e zhvillimit të menaxhimit të krizave
Varësisht nga disponimi i klientëve, pjesë e detyrueshme e zbatimit të programit për
menaxhimin e konflikteve është intervali në kohëzgjatje nga dy deri në katër muaj. Pas një
viti sipas rregullave aplikohet trajnimi “tri orësh” dhe këshillohet përshtatja e planit të
krizave me dokumentet tjera. Konsulentët janë gjithashtu në dispozicion të klientit në çdo
kohë e veçanërisht në qoftë se ndodh ndonjë lloj krize.i
1.3. Edukatorët
Trajnerët dhe edukatorët janë menaxherë me përvojë dhe me diploma ndërkombëtare të
arsimuar dhe të trajnuar në mënyrë të mrekullueshëm për të menaxhuar situatat e krizave dhe
me më shumë se njëzet vjet përvojë në një sërë situatash kritike dhe emergjente. Ata janë
shumë të rëndësishme përgjatë të gjithë periudhës së krizës.
1.4. Kriza dhe simptomat e krizës
Në shkencë ekonomike si tiparet tipike të një paraqitje të krizës njihen:
-

Kërcënimet
Befasitë
Stresi dhe
Fillimi i proceseve me ndryshime vëllimorei
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Në aspektin teorik, me krizë nënkuptojmë dobësimin e objekteve, respektivisht gjendjen kur
objektet gjenden në rrezik: për ndërmarrjen këto janë rrjedha që kërcënojnë mbijetesën. Kriza
përfaqëson një ndërmarrje ose një pjesë jetike të saj e cila përshkruan rreziqet që kërcënojnë
objektivat kryesore dhe parimet themelore të kompanisë, apo qëllimet e tilla dhe strategjinë
tashmë të komprometuar. Kriza në ndërmarrje paraqitet atëherë kur ajo nuk mund të
përmbushë detyrimet e saj financiare në një periudhë të caktuar kohe. Menaxhimi i krizave
ose udhëheqja e krizave në ndërmarrje mund të karakterizohet si një mënyrë e veçantë e
menaxhimit të ndërmarrjeve, detyra e të cilit para së gjithash është për të mposhtur proceset
që mund të rrezikojnë mbijetesën e vazhdueshme të kompanisë.
Bellinger (1962), krizën në ndërmarrje e parqet si "ngjarjet që dëmtojnë kompaninë në
mënyrë që kërcënon ekzistencën e tij."
Miller (1992), beson se ka dy qasje themelore të krizës:
- Parandalimi i krizës,
- Menaxhimi i krizës dhe kthesë.
Menaxhimi i suksesshëm i krizës përfshin disa faza të krizës së kompanisë. Detyrat janë të
ndryshme në faza të ndryshme të krizës, e cila zakonisht përfshin katër atribute:
- Kriza potenciale – që ka të bëjë me marrjen e masave të planifikimit, zbatimit dhe kontrollit
të objektivave,
- Kriza latente – në të cilën me prioritet luftohet kriza e rëndë në ndërmarrje,
- Kriza e fortë - kriza e kapërcyeshme - shtytje në mbrojtjen e krizës së kapërcyeshme dhe
- Kriza aktuale - e pakapërcyeshme.i
Gjatë menaxhimit të krizave duhet të kihet parasysh që krahas elementeve që përmban kriza
e paraqitur, duhet përdor masa të tilla aktive që të parandalojmë krizën pasuese e cila ende
nuk ka ndodhur, por që janë në dukje shenjat e saja.
Prandaj është e nevojshme të bëhet dallimi i dy formave themelore të menaxhimit të krizave:
- Menaxhimi aktiv i krizës që ka karakter ofensivë (sulmues) dhe
- Menaxhimi reaktiv i krizës, që ka një karakter defanzivë (mbrojtës).i
Faza aktive e kompanisë për menaxhimin e krizës përfshin përgatitjen e kundërmasave dhe
planeve alternative për eliminimin e vatrave të mundshme të krizës. Faza reaktive e
menaxhimit të krizës përfshin diagnostifikimin e forcave dhe dobësive të ndërmarrjes dhe
vlerësimin e shanseve për tejkalimin dhe suksesin e kompanisë në të ardhmen.
Mënyra më e mirë për të hetuar fillimin e procesit të krizës është vëzhgimi i “ ndërveprimit të
njerëzve në procesin e punës”. Indikator të krizës në bazë të këtij koncepti do të jenë:
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-

Lënia e punës
Dështimet e afateve të dorëzimit
Listat e kontrolloni tregojnë nivelin e lartë të defekteve në produkte,
Pritje që dikush tjetër të bëjë punën tuaj,
Mosmarrja e përgjegjësisë për punën,
Ndarja e kompanisë në grupet joformale dhe
Lënia e kompanisë.i

Besohet se shenjat e para të krizës manifestohet në humbjen e tregut dhe të rendit. Kjo ulje
çon në rëniet në shitje, e kjo ndikon në rënien e fitimeve dhe likuiditetin e vetë kompanisë.
Rënia e shitjeve dhe fitimeve si dhe kapaciteti i papërdorur mund të shihet nga pasqyrat
financiare.
Kriza në ndërmarrje është intensitetit të ndryshueshme, që do të thotë se simptomat e krizës
mund të paraqiten pak a shumë të theksuara. Disa prej tyre mund të mbeten pa u vënë re, por
ka disa simptoma që tregojnë qartazi se kriza që e kërcënon organizatën ekziston pa
mëdyshje.
Këto janë kryesisht rezultatet e dobëta financiare dhe mos arritja e likuidimit të obligimeve
të kompanisë. Sinjal tjetër tejet i qartë i krizës është rënia e shitjeve, profitabiliteti dhe
shfrytëzimi i kapaciteteve. Borxhet dhe falimentimi janë simptomat e krizës, të cilat
sinjalizojnë rrezikimin e ndërmarrjes.
Pra, kriza mund të konsiderohet si një ngjarje ose si një proces. Me ç`rast duhet supozojmë
se të dy aktivitetet e sipërshënuara duhet të plotësojnë perspektivat që janë të lidhura me një
domosdoshmëri të menaxhimit të situatave duke përdorur të dy alternativat të cilat kanë
elemente që shërbejnë edhe për plotësimin e dy situatave. Ndaj “copëzimi i krizës” është
metaforë. Prandaj, teza menaxhimi i krizës, përfshinë njohuritë e krizës, dhe menaxhimi i saj
arrihet me fragmentimin e saj, që nënkupton një përpjekje për të nxjerr në pah simptomat e
saj.
Ndërkaq, fragmentimi në përgjithësi do të thotë se disa komponentët apo faktor të veçantë në
organizatë, të pushojnë së ekzistuari si komponentët e një tërësie më të madhe, pra ata duhet
lëshuar të “fillojnë jetën e tyre të pavarur”, ose me kohë, të rigrupojnë dhe të rikompozojnë
veten apo ekipin e tyre në një njësi tjetër ekonomike më të madhe.

2. STRATEGJIA E MENAXHIMIT TË KRIZAVE
Metodat e aplikuara nga ndërmarrjet e biznesit në procesin e krizës do të përshkruhet si më
poshtë.
2.1. Strategjia e burimeve materiale në procesin e krizës
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Burimet materiale (ndërtesat, makineritë, pajisjet, mjetet, materiale të papërpunuara etj), me
të cilat disponon ndërmarrja e biznesit duhet të menaxhohen me shumë kujdes në periudhën e
krizës dhe kushtet e qëndrueshmërisë, në krahasim me kohët normale. Për këtë qëllim,
biznesi - ndërmarrja duhet të përdor burimet me një kujdes më të madh ekonomik në
mënyrë që të mund të zbut presionin e krijuar si rezultat i krizës. Për parandalimin e humbjes
së burimeve materiale, duhet të merren të ashtuquajturat masa serioze të kursimeve;
Varësisht nga kushtet, duhet të sigurohemi që një pjesë nga mjetet jo të obligueshme
materiale që i disponojmë në të holla, të sigurohen. Komponentët e materialit burim të
ndërmarrjeve të biznesit të bëhen ndër faktorët kritik të arritshëm. Duke siguruar mundësinë e
kuptimit të operacioneve konkurruese të biznesit duhet aktivizuar aktivet e prekshme në rast
të një krize, kjo do të thotë që ju nuk duhet lejuar që këto mjete materiale të përdorën
ndonjëherë.
Pra, duhet meren veprimet e nevojshme për sa i përket çështjes së kursimeve dhe nuk duhet
lejuar dëmtimin e ndërmarrjes së biznesit.i

2.2. Strategjia ndaj burimeve të financimit gjatë procesit të krizës
Në kohën e krizës, strategjia e parë nga pikëpamja financiare është që burimet që sigurojmë
të kenë stabilitet në mënyrë të qëndrueshme dhe të forcojmë potencialin e krijimit të mjeteve
materiale në një kohë sa më të shkurtër. Mbajtja e pozitës së parasë dhe likuiditetit, sigurimi i
bilancit nga pikëpamja strategjike duhet të përcaktohet si një preferencë kryesore. Një
strategji tjetër që ndërmarrja e biznesit duhet të ndjekë nga pikëpamja financiare është për të
ruajtur ekuilibrin në terma afatshkurtra – afatgjate dhe të shkojnë drejt rrugës së tejkalimit të
detyrimeve financiare afatshkurta ndaj atyre që quhen detyrime afatgjata.i
2.3. Strategjitë ndaj burimeve të konsumatorëve në procesin e krizës
Në një degë të caktuar industriale ose në një treg, sjelljet e blerësit dhe shitësit përcaktojnë
arritjet e ndërmarrjeve të biznesit. Këto sjellje varen nga struktura e tregut. Struktura e tregut
gjithashtu ndikohet natyrshëm nga kushtet kryesore të furnizimit dhe kërkesës. Këto
ndërveprime të ndërsjella kërkojnë vëmendje të veçantë në marrëdhëniet e biznesit të
ndërmarrjes, të tregut dhe konsumatorëve në periudhat e krizës. Tregu i përcaktuar në mënyrë
korrekte, kushtet, pritja e klientit në një periudhë të krizës dhe ndërmarrja e veprimeve të
biznesit është dhe do të jetë përcaktues kryesorë i strategjisë së preferuar të konsumatorëve.i
2.4. Strategjitë ndaj burimeve njerëzore në procesin e krizës
Në procesin e krizës, ndërmarrjet e biznesit në drejtim të forcës së punës, këtë të fundit e
shohin si pika më e lartë e kostos për kursim. Pezullimi i punëtorëve shfaqet si rezultat i
kësaj tendence. Zbatimi i pezullimit shkakton një humbje të madhe të motivimit dhe moralit,
megjithatë, periudhat e krizës janë periudha, kur solidariteti i shumicës dhe bashkëpunimi
janë të nevojshme. Në përgjigje të kursim që është më se i nevojshëm duhet të merren masa
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që forca e punës të jetë e qetë, kur humbjet e mundshme janë të konsideruara, mundësinë e
pezullimit të personelit nuk duhet parë si metodë e shpëtimit, prandaj pezullimi është një
metodë që nuk është e nevojshme që të apelohet, nëse nuk jemi të detyrueshëm.
2.5. Strategjitë lidhur me strukturën organizative në procesin e krizës
Në periudhën e krizës së të bërit biznes, vendimi më i rëndësishëm është të kuptojmë se duhet
bërë ristrukturimin në shkallë të lartë në të gjitha nivelet në organizatë. Në mënyrë që
përmes këtyre reformave të arrijmë të parandalojmë ndikimet negative të rasteve të krizës.
Ndërkohë që duhet të formohet një strukture e re organizative që është shumë më fleksibil
dhe e cila mëson nga gabimet e të strukturës së shkuar dhe sjell novitete në organizatë.
3. Menaxhimi anti - krizë
Menaxhimi i anti-krizë është një ndër formar më se të nevojshme. Në qoftë se është e
pamundur për të parandaluar një krizë, atëherë është e nevojshme për të aplikuar masat e
duhura në mënyrë për të minimizuar efektet e saja negative. Qëllimi i menaxhimit anti – krizë
është që të paraqesë dhe të sistematizoj këtë strategji si dhe të sjell rezultate me zbatimin e
këtyre masave sidomos në kompanitë e mëdha.

3.1. Thelbi i menaxhimit anti – krizë
Menaxhimin e anti-krizë fokusohet në masat e zbatuara para, gjatë dhe pas një krizë. Kt është
"një proces, i cili parashikon rrezikun e krizës, kryen një analizë të simptomave të e saj,
masat që kufizojnë pasojat negative të krizës dhe përdor faktorët e saj për të vazhduar
procesin e zhvillimit.i Menaxhimi Anti-krizë është një proces i përbërë nga katër etapa të
njëpasnjëshme:
-

Parandalimi i krizës,
Përgatitja e krizës,
Përgjigjet e krizave nga biznesi dhe
Faza e rindërtimi (vlerësimet e aplikuar të masave kundër krizës).

Parandalimi i krizave i referohet masave të zbatuara për të parandaluar një krizë. Një
menaxher duhet të lexojë sinjalet që paralajmërojnë mundësinë e shfaqjes së një krize në
zhvillim dhe të ndërmarrë veprime për të parandaluar zhvillimin e saj që në kohën e
paraqitjes së simptomave të para. Hapi i ardhshëm në procesin e menaxhimit anti-krizë është
përgatitja për krizën. Ky aktivitet manifestohet në përgatitjen e planeve anti-krizë, modelet e
masave kundër krizës, dhe të përcaktohet diagnoza e masave kundër krizës. Hapi i ardhshëm
në menaxhimin e anti-krizë është që të zbatohen veprimet anti-krizë. Në këtë fazë, është e
rëndësishme për të koordinuar dhe kontrolluar masat e zbatuara të ndërmarra në fazën e
përgatitjes për krizën. Aktiviteti i fundit është vlerësimi se si organizata reagoi në procesin e
krizës. Mbledh informata për çdo aktivitet gjatë procesit të krizës, nxjerr përfundime dhe
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mësime për reagime të ngjashme në kohë të krizës dhe të njëjtat i paraqet në strategjinë e re
për reagime në rast të krizave të mundshme në organizatë.i
3.2. Llojet e strategjisë anti – krizë
Gjatë përgatitjes për krizave bizneset mund të zhvillojnë planet e veprimit të krizës dhe
strategjinë që përforcojnë bazën e masave të vazhdueshme të zbatuara në nivel anti-krizë si
fazë e matjes. Literatura aktuale propozon një numër të llojeve të masave kundër krizës. Masa
më tipike si zgjidhje anti-krizë janëi:
-

Aktivitetet e planifikimit, duke përfshirë ripërcaktimin misionit, vizionit dhe
qëllimeve të kompanisë, duke miratuar një orientim të ri rreth mundësive të tregut,
riorientim në

produkt, duke futur koncepte të reja të menaxhimit, futjen formale të planifikimit
strategjik;
-

propozon aktivitetet që lidhen me organizimin, duke përfshirë reduktimin e kostos,
blerjen e kapitalit shtesë (p.sh. letrave me vlerë, aksioneve të kapitalit, kredi), pronë
me qira, duke përfunduar procesin e zgjidhjes miqësore me kreditorët, bashkim me
një partner strategjik, duke zvogëluar madhësinë e biznesit (p.sh., likuidimit apo
bashkimi), diversifikimin e aktiviteteve, propozon ndryshimet në pozita drejtuese,
ndryshimin e produkteve të investimeve, blerjen e teknologjive të reja, zbatimin e
cilësisë së aplikimit të sistemit të menaxhimit, propozon sistemet e integruara të
informacionit, ndryshimet në politikat e çmimeve, ndryshimet në strukturën
organizative, ndryshimin e kulturës organizative;

-

ndryshimet e masave motivues, duke përfshirë shkurtime të pagave, puna ekipore,
stimulim, duke krijuar motivatorë të ri për tërë sistemin, ndryshimet në organizimin e
punës, zvogëlimin e punësimit;

-

masat e kontrollit, duke përfshirë zbatimin e kontrollit plotësues financiar dhe
kontrollit sistematik;

Masat e propozuara janë duke u bërë pikënisjen për identifikimin kryesor të llojeve të
strategjisë anti-krizë. Për të zgjedhur një strategji të duhur duhet të përcaktojmë qëllimin dhe
shkaqet e krizës, kohën, intensitetin dhe kohëzgjatjen e saj, metodat e përshtatjes organizative
për mjedisin dhe punonjësit, përfshirë dhe angazhimin e tyre për tejkalimin e krizës. Duhet të
merret parasysh kohëzgjatja dhe intensitetin i ristrukturimit të krizës, kjo mund të ndryshojnë
në likuidimin e duhur, falimentimin dhe strategjinë e rritjes. Strategjia e ristrukturimit
fokusohet në stabilizimin e krizës, kërkon që të fitohet një avantazh konkurrues. Prandaj ajo
përdoret për të kontrolluar krizën. Strategjia e likuidimit është një strategji që lejon
kompaninë për falimentim ose për të zbatuar strategjinë e ruajtjes së likuiditetit (i
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ashtuquajturi likuidimit vullnetar) shitjet. Strategjia e rritjes konsiston në marrjen e masave
agresive për të përmirësuar apo për të forcuar pozicionin konkurrues të ndërmarrjeve dhe kjo
reflektohet në rritjen e vlerës së tregut të organizatës. Strategjia e fundit është falimentimi, i
cili përfshin likuidimin e shoqërisë, pa mbajtjen e aftësisë paguese.i
Përfundimi
Rezultatet e hulumtimit të kryer në lidhje me masat anti-krizë, tregojnë dy llojet dominuese të
strategjive. Në shumicën e kompanive një formë e aktivitetit është përqendruar në atë që këto
masa të çojnë në krijimin e procedurave më transparente dhe të reduktojnë kostot në kuptim
më të gjerë. Gjithashtu mund të thuhet se kompania e zbaton strategjinë e organizimit të
aktiviteteve. Duke marrë parasysh ndarjen e strategjive të ndryshme anti-krizë në aspektin e
shkakut dhe përshtatjes. Kompania merr veprime që duken të bazuar kryesisht në një faktor:
konsolidimi. Në thelb, kompanitë janë duke u fokusuar në: fundin e produktit , në
përmirësimin e menaxhimit të cilësisë, sistemet e informacionit dhe përpjekjet që të
përqendrohen në bizneset kryesore. Masat e marra kanë të bëjnë jo vetëm me përballimin e
krizës, por edhe me zhvillimin e organizatës. Duke marrë parasysh zbatimin e tipologjive të
ndryshme të masave kundër krizës, arrihet zgjidhje në zbatimin e ristrukturimit, si dhe rritjes
së vet organizatës.
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The Moment of Insight in To the Lighthouse
Prof. Dr. Sonia Vitanova-Strezova,
Ss Cyril and Methodius University of Skopje

I have some restless searcher in me. Why is there not a discovery in life? Something one can
lay hands on and say “This is it”? My depression is a harassed feeling. I’m looking: but that’s
not it - that’s not it. What is it? And shall I die before I find it? Then (as I was walking through
Russell Square last night) I see the mountains in the sky: the great clouds; and the moon
which is risen over Persia; I have a great and astonishing sense of something there, which is
“it”. It is not exactly beauty that I mean. It is that the thing is in itself enough: satisfactory;
achieved. A sense of my own strangeness, walking on the earth is there too: of the infinite
oddity of the human position; ... Who am I, what am I, and so on: these questions are
always floating about in me; and then I bump against some exact fact - a letter, a person,
and come to them again with the great sense of freshness. And so it goes on. But, on this
showing, which is true, I think, I do fairly frequently come upon this “it”; and then feel quite
at rest.
This is how Virginia Woolf describes her unsatisfying search for something which is beyond
knowledge, for the unknown ‘it’ which can only be guessed, intuited, wished or assumed.
Only through a combination of senses, thoughts and exact facts can this unknown “it” be
dimly suggested, bringing for a moment rest and relief. Time stops for a moment, a little
moment of insight revealing a more genuine and deeper truth somewhere on the verge of
the realm of reality.
In June 1927, Woolf wrote in her Diary: “Now one stable moment vanquishes chaos. But I
said that in To the Lighthouse T (Diary, III, p. 243.) Searching for this stable moment in To
the Lighthouse, Virginia Woolf actually transfers her unsatisfying quest for the moment of
insight into the realm of literary art. In Part III Lily Briscoe tells us what is implicit in the
whole book:
What is the meaning of life? That was all - a simple question; one that tended to close in on
one with years. The great revelation had never come. The great revelation perhaps never
did come. Instead there were little daily miracles, illuminations, matches struck
unexpectedly in the dark .... Mrs. Ramsay saying “Life stand still here”; Mrs. Ramsay making
of the moment something permanent (as in another sphere Lily herself tried to make of the
moment something permanent) - this was of the nature of a revelation. (p. 249)
Instead of the “great revelation”, what we have in To the Lighthouse, are moments of “little
daily miracles, illuminations, matches struck unexpectedly in the dark”. Experiencing these

1010

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

revelatory moments in their inner subjective universe, Mrs. Ramsay and Lily Briscoe “make
of the moment something permanent”.
These pivotal moments, standing outside the passing of linear time, coincide with Julia
Kristeva’s notion of time as “monumental temporality”. As Kristeva explains in “Women’s
Time”:
There is the massive presence of a monumental temporality, without cleavage or escape,
which has so little to do with linear time (which passes) that the very word “temporality”
hardly fits: ali-encompassing and infinite like imaginary space, this temporality reminds one
of Kronos in Hesiod’s mythology, the incestuous son whose massive presence covered all of
Gea in order to separate her from Ouranos, the father.
According to Kristeva, linear time is the time of history, involving departure, progression and
arrival. Contrary to it, monumental temporality, being without “cleavage or escape”, implies
eternity. The comparison to Kronos reinforces the idea that there are no boundaries for
monumental temporality; it is “all-encompassing and infinite like imaginary space”. Kristeva
relates this concept of time to female subjectivity.
Like Kristeva’s monumental temporality, the moment of insight in To the Lighthouse stands
beyond the boundaries of time and space. It is only through the wealth of the subjective
universe of inner thought, or through the perceived world, that it can be experienced,
satisfying the mind with the sensation of wholeness and plenitude. Such is the experience of
Mrs. Ramsay sitting by the window, when her eyes meet the beam of the lighthouse, or her
revelatory moment at the dinner table in Part I of the novel. Mr. Ramsay’s accomplishment
of the journey to the lighthouse or Lily Briscoe’s ‘vision’ at the end of the novel are also
moments illustrating some special experience in their lives.
Woolf s experience, described in her Diary, comes from the little miracles of everyday life: “I
bump against some exact fact - a letter, a person, and come to them again with the great
sense of freshness. And so it goes on. ... I think, I do fairly frequently come upon this ‘it’; and
then feel quite at rest.” In a similar way, Mrs. Ramsay’s moment of insight, described in
section 11 (pp. 99-104) of the first part of the novel, The Window, comes as a result of her
routine experience when, sitting by the window alone one evening, her eyes meet the third
stroke of the lighthouse.
Lily Briscoe, however, experiences her revelatory moment, as she completes her work of art
in a culminating vision at the end of the novel. This is described in section 14 (pp. 318-319)
of the third part of the novel, entitled The Lighthouse. Lily’s artistic accomplishment at the
end of the novel represents at the same time the rounded achievement of Woolf’s work.
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These two moments of “monumental temporality” are singled out from the other moments
of high emotion in To the Lighthouse, for nowhere else in the novel is the author’s
experience so closely infused in her literary art, so that it seems to be directly represented
in the revelatory moments of the two pivotal female characters in the novel, Mrs. Ramsay
and Lily Briscoe. Therefore, this essay will attempt to explore the manifold experience of the
moment of insight through an analysis of section 11 (Part I) and section 14 (Part III) of the
novel.
In Moments of Being Woolf describes the process of scene-making as ‘the origin of (her)
writing impulse’. Thus, section 11 opens with a scene taken from the everyday life of Mrs.
Ramsay. The children have gone to bed and Mrs. Ramsay is finally alone. The only outward
action is her routine work of putting together James’s pictures. This outwardly meaningless
event triggers her stream of consciousness as she thinks about the excursion to the
lighthouse that cannot be fulfilled, and painfully realises that James will never forget the
disappointment of that moment. Then follows her feeling of relief, “for now she need not
think about anybody. She could be herself, by herself’ (p. 99). Thus, when Mrs. Ramsay finds
a moment in which to uncover her essential self, she feels herself a “wedge-shaped core of
darkness, something invisible to others” (p. 99).
The wandering of Mrs. Ramsay’s thoughts is rendered simultaneously with the external
event of her knitting the stocking, but the significance falls on the act of meditation itself. It
seems as if time stopped: “When life sank down for a moment, the range of experience
seemed limitless” (p. 99). The flux of Mrs. Ramsay’s consciousness, traversing a whole
subjective universe, flows in film-like sequences one following another. otherg another. The
rhythmic, wave-like form of undulating sentences reflects, as in music, the continuous flow
of thoughts. The frequent use of indeterminate words, such as “it”, “that” and “this”,
indicates the vagueness of language and its inadequacy to pin down meaning in the reader’s
imagination:
Beneath it is all dark, it is all spreading, it is unfathomably deep; but now and again we rise
to the surface and that is all you see us by. Her horizon seemed to her limitless ... This core
of darkness could go anywhere, for no one saw it (p. 100).
Analysing the same interior monologue of Mrs. Ramsay, Stella McNichol says: “A significant
comment is made on the freedom and power of the human consciousness acting and living
unseen by, and unknown to, others, though it can occasionally be glimpsed.” According to
McNichol, the “core of darkness” that “can go anywhere” is part of the experience that is
explored below the surface of the concrete world which is firmly fixed in time and space.
Indeed, Mrs. Ramsay’s stream of consciousness has no boundaries of time and space as her
thoughts quietly move to images of far-away unattainable places - India and Rome - creating
in the reader the sense of human diminution in the macrocosm of the universe, similar to
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the feeling “of the infinite oddity of the human position” described in Woolf’s Diary. The
abstract thoughts of the section are surrounded by their visionary atmosphere: “she felt
herself pushing aside the thick leather curtain of a church in Rome” (p. 100). Mrs. Ramsay is
aware that only in her essential self can she find rest “on a platform of stability.” In these
momentary engagements with the unknown ‘it’, Mrs. Ramsay experiences herself as “a
wedge of darkness” - a sense of affirmation of the unconscious and languageless sources of
self as meaningful plenitudes which we cannot know but can only intuit or guess
unconscious and languageless sources of self as meaningful plenitudes which we cannot
know but can only intuit or guess. Her thought is accompanied by a simultaneous external
event rendered in parentheses: “(she accomplished here something dextrous with her
needles)”. The word “dextrous” indicates her comfortable feeling as the intensity of her
private experience is increased with each subsequent thought. Then, looking at the third
steady stroke of the Lighthouse, Mrs Ramsay’s sense of wholeness seems like a direct
projection of Woolf’s own experience, described in her Diary: “I see the mountains in the
sky; the great clouds; and the moon which is risen over Persia; I have a great and
astonishing sense of something there, which is ... in itself enough, satisfactory; achieved.”
Thus, identifying with the lighthouse beam, Mrs Ramsay undergoes the moment of peace,
rest and eternity:

Losing personality, one lost the fret, the hurry, the stir; and there rose to her lips always
some exclamation of triumph over life when things came together in this peace, this rest,
this eternity; and pausing there she looked out to meet that stroke of the Lighthouse, the
long steady stroke, the last of the three, which was her stroke, for watching them in this
mood always at this hour one could not help attaching oneself to one thing especially of the
things one saw; and this thing, the long steady stroke, was her stroke, (p. 100).
The identification of what one sees with what one is, is not an extension of the ego, but a
dissolution of it. This dissolution offers later in the section a promise of union: “There rose ...
from the lake of one’s being, a mist, a bride to meet her lover” (p. 102). This brings about an
ultimate fulfilment.
Just beyond the expressive capacity of language, there lies some transcendent meaning or
ontological certainty. The reader, thus, experiences a world behind the screen,nnnnnnn
somewhere in the realm beyond reality and the truth opens up before him.
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screen, somewhere in the realm beyond reality and the truth opens up before him. Looking
at the light Mrs. Ramsay has become the thing looked at, and just as the shining eye of the
lighthouse emanates light and steadiness for everybody lost in the endless space and
immeasurable transience of the blue waves, so Mrs. Ramsay, with her simplicity and
certainty, draws people around her, with her miraculous power to unite.
The lighthouse brings Mrs. Ramsay rest, peace and stability, but at the same time its light is
destructive, for it invokes involuntary phrases somewhere from the dark comers of Mrs.
Ramsay’s consciousness: “Children don’t forget, children don’t forget”, “It will end, It will
end”, “It will come, it will come”, “We are in the hands of the Lord” ( p.101). It seems that
communal faith usurps individual will. Gillian Beer explains that when Mrs. Ramsay finds
herself repeating these phrases, “Hume’s name appears interrupting, and yet almost a part
of, the current of thought generated by Mrs. Ramsay as she thinks about ‘losing
personality’, eternity, the lighthouse.”
When her eyes meet the third stroke of the lighthouse for the second time, as if looking for
salvation from her macabre thoughts, she experiences not only her union with it, but her
union with the whole of the inanimate world: “It was odd she thought, how if one was
alone, one leant to things, inanimate things; trees, streams, flowers; felt they expressed
one; felt they became one; felt they knew one, in a sense were one” (p. 101).
The moment of insight stands still while she experiences again the other side of the multiple
truth: “How could any Lord have made this world?” (p. 102). The shift of thought is once
more accompanied by an external event: “She returned to her knitting again” (p. 102). As
Mrs. Ramsay’s stream of consciousness focuses on suffering, death, poverty and
unhappiness, the expression of her face is stem. Just as the external occurrences indicate
inner movements, so the inner movements are accompanied by their exterior
correspondences poverty and unhappiness, the expression of her face is stem. Just as the
external occurrences indicate inner movements, so the inner movements are accompanied
by their exterior correspondences.
The narration then passes on to Mr. Ramsay’s flux of consciousness as Hume’s name is
repeated again. What we have here is Woolfs technique of multipersonal representation of
consciousness - we are following the consciousness of more than one person and there is a
shift from one to another. This technique is employed in the endeavour to investigate the
objective reality of Mrs. Ramsay’s impenetrable, private moment, by means of a subjective
impression received by another individual. Mr. Ramsay’s mind does not work by intuitive
flashes as his wife’s does. The stream of his thoughts immediately shifts to the stem
expression of his wife’s face, as she is withdrawn into her “wedge of darkness”: “It saddened
him, and her remoteness pained him, and he felt, as he passed, that he could not protect
her, and when he reached the hedge, he was sad” (p. 102). His thought is accompanied by
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an external event, his looking at the darkness and the intricacy of the hedge, alluding to the
labyrinth of impenetrably dark corners of Mrs. Ramsay’s flux of thoughts.
The narration then re-focuses on Mrs. Ramsay’s thought. Arriving at the dark side of truth of
her moment of insight, she is searching for salvation in the external world, but everything is
quiet, except for the waves breaking the shore, resonating with the necessity of destruction
and death. No other external occurrences disturb the silence. In her urge to shift the focus
of her thought, Mrs. Ramsay abandons her knitting. This is followed by another external
occurrence, as her eyes again meet the revelatory lighthouse beam. The rhythmic
movement of prose creates an intensive sensual effect:
watching it with fascination, hypnotised, as if it was stroking with its silver fingers some
sealed vessel in her brain whose bursting would flood her with delight, she had known
happiness, exquisite happiness, intense happiness, and it silvered the rough waves a little
more brightly, as daylight faded, and the blue went out of the sea and it rolled in waves of
pure lemon which curved and swelled and broke upon the beach and the ecstasy burst in
her eyes and waves of pure delight raced over the floor of her mind and she felt, It is
enough! It is enough! (pp. 103-104)
Watching it with fascination, hypnotised, as if it was stroking with its silver fingers some
sealed vessel in her brain whose bursting would flood her with delight, she had known
happiness, exquisite happiness, intense happiness, and it silvered the rough waves a little
more brightly, as daylight faded, and the blue went out of the sea and it rolled in waves of
pure lemon which curved and swelled and broke upon the beach and the ecstasy burst in
her eyes and waves of pure delight raced over the floor of her mind and she felt, It is
enough! It is enough! (pp. 103-104)
In her moment of insight Mrs. Ramsay experiences a “fondling sensation” focusing on the
extraordinary image of “some sealed vessel in the brain”, or as Stevie Davies
explains in his essay “A Modernist Prose”:
This strange anatomical organ suggests perhaps a womb in the mind, whose bursting
resembles the rapture of the membrane to break the waters of birth. Or, as one reads on,
and ‘the ecstasy burst in her eyes and waves of pure delight raced over the floor of her
mind’, one conceives a sort of orgasm in the eye .

It seems that bodily functions, needs and issues are transferred to the sphere of mind, as
Mrs. Ramsay experiences the sensation of her private moment.
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N. C. Thakur relates this spiritual experience, “or what T. S Eliot would call ‘the intense
moment’”, to the oriental wisdom of the writers of Chandogya-Upanishad and the Geeta,
who proclaim that God or reality is “Satya - that which is.” According to Thakur, Virginia
Woolf, just like these Greek philosophers and Indian yogis, believes in the existence of
“something stable and everlasting”, something that the Upanishads call ‘the still point of the
turning wheel’”.
The experience described in this section does not, however, imply infinity alone. Its climax
brings Mrs. Ramsay a premonition of a terrifying truth for the necessity of conclusion of a
life: “It is enough! It is enough!”
still point of the turning wheel’”.
The experience described in this section does not, however, imply infinity alone. Its climax
brings Mrs. Ramsay a premonition of a terrifying truth for the necessity of conclusion of a
life: “It is enough! It is enough!”. This is the turning point of Mrs. Ramsay’s revelation. She
has come to know the multiplicity of truth, the holistic integration of diversities, resulting in
a unity of all things, including the unity of life and death figured as a combination of visual
images and inner thoughts, not capable of translation into discursive or empirical language.
Even as it reaches consummation, the luminous moment fades into the past, as Mrs Ramsay
goes to her husband satisfying his wish to protect her.
As we have seen in this section, Woolf has actually conveyed the moment of insight, as
recorded in her Diary, through the experience of Mrs. Ramsay, by means of various
techniques. The first thing that strikes us when reading this section is the purposeless
freedom of the rumination of thoughts. The stream of consciousness, however, is
interspersed with external occurrences and feelings. Although outwardly insignificant, the
external occurrences, rendered as actions, visual impressions or sounds, have a special
purpose in this section. They frame the scene, representing either an opening in the inner
world of thought, or a shift in the stream of consciousness. The section opens with an
external occurrence, as Mrs. Ramsay is putting together James’s pictures. This releases the
more significant process of thought. The predominant external occurrence is that of Mrs.
Ramsay’s knitting the stocking, which has a special purpose of directing the stream of
consciousness. Other external occurrences are the visual impressions, as Mrs. Ramsay looks
at the lighthouse, or the sound of waves breaking the shore.
Thus, recording the visual and auditory impressions of her character, Woolf at the same
time renders the subjective impressions of Mrs. Ramsay’s inner consciousness so that the
entire constellation of emotional and mental processes which make up the human
experience is revealed to the reader impressions, as Mrs. Ramsay looks at the lighthouse, or
listens to the sound of waves breaking at the shore.
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Thus, recording the visual and auditory impressions of her character, Woolf at the same
time renders the subjective impressions of Mrs. Ramsay’s inner consciousness so that the
entire constellation of emotional and mental processes which make up the human
experience is revealed to the reader.
Auerbach explains in his analysis in “The Brown Stocking” that there is “a sharp contrast...
between the brief span of time occupied by the exterior event and the dreamlike wealth of
a process of consciousness which traverses a whole subjective universe”. Considering time,
the external occurrences have a similar purpose in this section. They indicate Kristeva’s
linear time, whereas the subjective universe of inner thought belongs to monumental
temporality.
Thoughts as well as feelings are described in relation to external occurrences. Although the
weight of the section is on the continuous rumination of thought, there is also a shift from
Mrs. Ramsay’s feelings to a transcription of her thoughts in ways that explain rather than
simply present thoughts.
As we have seen, Mrs. Ramsay’s revelatory moment, described in this section, is part of her
everyday life-experience, just as Woolf described in her Diary the moment of insight she
experienced while “walking through Russell Square.” Thus, Woolf has conveyed the
revelatory experience through Mrs. Ramsay’s subjective universe in a combination of
senses, thoughts and exact facts, at the same time interspersing her own experience with
that of her character.
Section 14 of Part III represents another moment of high emotion, experienced by Lily
Briscoe in her vision at the end of the book. Critics have come up with many diverging
interpretations of this last section of the novel. Norman Friedman in 1955 lists six different
interpretations and others have been offered since then.10 According to some critics, Lily’s
completion of her picture as the book ends means that life has triumphed over art or,
according to others, that art has triumphed over life.Lily Briscoe in her vision at the end of
the book. Critics have come up with many diverging interpretations of this last section of the
novel. Norman Friedman in 1955 lists six different interpretations and others have been
offered since then. According to some critics, Lily’s completion of her picture as the novel
ends means that life has triumphed over art or, according to others, that art has triumphed
over life.
Whatever the interpretation of the last section might be, one thing is certain: it brings about
a sense of rounded achievement, consummation and plenitude of the moment of insight in
its typical ambiguous atmosphere of guess, intuition and assumption. This can be elucidated
only through an analysis of the text.
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The last section of the book (pp. 318-20) opens in an atmosphere of accomplishment with
Lily’s sentence: “He must have reached it.” (p. 318) This is an allusion to Mr. Ramsay’s
revelatory moment, his spring ‘into space’ and belated, faithful fulfilment of Mrs. Ramsay’s
errand - the accomplishment of his journey to the lighthouse.
Thoughts and feelings are swarming around Lily’s visual impressions. She feels exhausted,
thinking about the accomplishment of Mr. Ramsay’s journey, as the lighthouse disappears
from her field of vision, melted away “into a blue haze”. She has journeyed in her mind to
the lighthouse by means of her field of vision, and has shared the experience of the journey
together with Mr. Ramsay and his children. Uniting her effort with the passengers of the
journey, Lily surpasses herself in the joint craving to accomplish the errand and reach the
lighthouse. Her states of feelings follow one another by degrees. Next comes the feeling of
relief. Realising and enjoying Mrs. Ramsay’s miraculous power ofgi of giving and uniting, she
knows that she has given Mr. Ramsay what he wanted from her - understanding and
sympathy. This is the revelatory moment of her self-realisation. The aim being achieved, she
utters in triumph: “He has landed”, “It is finished” (p. 319) of giving and uniting, she knows
that she has given Mr. Ramsay what he wanted from her - understanding and sympathy.
This is the revelatory moment of her self-realisation. The aim being achieved, she utters in
triumph: “He has landed”, “It is finished” (p. 319).
The narration then changes its focus to Mr. Carmichael. There is a touch of irony in the
description of him as an old pagan God: “with weeds in his hair and the trident (it was only a
French novel) in his hand” (p. 319). His words, “They will have landed” (p. 319), sound to Lily
as a confirmation of her intuition: “She felt that she had been right.” (319) Although Mr.
Carmichael’s stream of consciousness remains unveiled for Lily as they stand on the lawn,
she knows that they are united in the silence of the moment, sympathising with the destiny
of the whole of mankind: “He stood there spreading his hands over all the weakness and
suffering of mankind.” (p. 319) The theme of giving and sympathising is transposed to the
whole of mankind, and is thereby reinforced.
Then, as Lily watches how Mr. Carmichael’s hand falls, the focus of narration shifts again to
a visual image, this time not part of Lily’s perception, but a figment of her imagination.
Although Lily does not see it, the effect of the created image is so powerful that the wreath
of flowers which, “fluttering slowly”, falls upon the earth, bursts before our eyes. This
beautiful image is an allusion to Lily’s vision of Mrs. Ramsay after her death, disappearing in
the distance with a wreath of flowers. With Mrs. Ramsay’s indwelling spirit the universal
union of people, life and death is achieved.
As the moment of truth opens before her eyes, Lily Briscoe quickly turns to her painting and
the narration shifts to her perception of it: “in all its green and blues, its lines running up
and across” (pp. 319-20). The “green and blues” are the colours of the blue bay and the
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green garden hedge respectively. We hear Lily’s feverish thoughts: “It would be hung in the
attics”, “It would be destroyed”, “But what did it matter?” (p. 320). It seems that the author
acknowledges loss, completion and ending, as the inevitable part of experience.
The painter’s vision, as Avrom Fleishman explains, “is completed when it functions both
optically and imaginatively, when it records both what is seen and what cannot be
seen...”11 Thus it seems that Lily has finally found the solution to the problem of space
which haunted her in the previous section: “She looked at the steps; they were empty; she
looked at the canvas; it was blurred (p. 320).”that the author acknowledges loss, completion
and ending, as the inevitable part of experience.
The painter’s vision, as Avrom Fleishman explains, “is completed when it functions both
optically and imaginatively, when it records both what is seen and what cannot be seen.”
Thus, it seems that Lily has finally found the solution to the problem of space which haunted
her in the previous section: “She looked at the steps; they were empty; she looked at the
canvas; it was blurred.” (p. 320)
Then, in the climactic experience of her moment of insight, Lily completes her work of art:
“With a sudden intensity, as if she saw it clear for a second, she drew a line there, in the
centre.” (p. 320) In the extreme fatigue of her cathartic experience, she concludes: “I have
had my vision.” (p. 320)
Although the ending of the novel leaves questions opened, it is rendered in a mood of
rounded accomplishment, not only of the belated journey to the lighthouse and Lily’s
painting, but also of Woolfs work of art. Lily Briscoe, the author and the reader are all united
in the cathartic experience of the revelatory moment which brings rest and relief.
The moment of high emotion in this section is experienced as a vision, which culminates
with the completion of Lily’s painting. Contrary to section 11, Part I, the focus here is no
longer on the stream of consciousness, but on perception and vision. Ideas are elucidated by
their visual correspondences: the “blue haze” of the disappearing lighthouse, the
description of Mr. Carmichael, the wreath of flowers, alluding to Mrs. Ramsay, the “green
and blues” of Lily’s painting and so on, just as the inner thoughts from the previous section
were released by external occurrences. The triumphant utterances of accomplishment,
deep emotions and investiture of ideas with visual correspondences, demonstrating our
submission to the primacy of the visual, gesture toward a meaning beyond the visual.
Camouflaging one art in another, Virginia Woolf presents a literary mimesis of an artistic
mimesis and closing the book, we feel as if we have seen Lily’s picture.from the previous
section were released by external occurrences. The triumphant utterances of
accomplishment, deep emotions and investiture of ideas with visual correspondences,
demonstrating our submission to the primacy of the visual, gesture toward a meaning
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beyond the visual. Camouflaging one art in another, Woolf presents a literary mimesis of an
artistic mimesis and closing the novel, we feel as if we have seen Lily’s picture.
In her vision, Lily has turned the moment into eternity, but her picture, being an abstract
composition, also implies that there is some cryptic, transcendent ‘reality’ just beyond the
horizon of words and imagery.
This transcendent reality can only be glimpsed in a moment of insight. Virginia Woolf
achieves this in To the Lighthouse, infusing her own experience in her literary art through
Mrs. Ramsay’s inner world of thought and Lily Briscoe’s vision.
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Opinioni i nxënësve mbi ndikimin e familjes dhe faktorëve familjarë
për sjellje të dhunshme në
Samire Bllaca-Balaj
Universiteti i Prizrenit-Fakulteti i Edukimit,
Prizren,Kosovë,samire_bllaca@hotmail.com

Abstrakti
Shkolla dhe ambientet afër shkollës mund të rrethohen nga situata të dhunshme që i bëjnë dëm
komuntitetit në përgjithësi duke e parë nxënësit si palën që mund të ndahet si më i dëmtuari si
psicikisht ashtu edhe fizikisht. Dhuna si dukuri çdo herë sa vjen e shtohet në nivelin lokal,
kombëtar ndoshta edhe btëror. Të gjeturat e hulumtimeve të mëhershme tregojnë për situatën e
brishtë të sigurisë në shkollat e Prishtinës. Për më tepër, raporti i planit të veprimit (2014) për
hartimin e ‘Platformës për Siguri në Shkolla 2015-2018”, ofron të dhëna të detajuara për situatën
e sigurisë në shkollat Prishtinës të cilat rezultate që janë të vlefshme për hartimin e platformës për
siguri në shkollat e kryeqytetit.
Qëllimi i këtij hulumtimi është eksplorimi i faktorëve familjarë që mund të rrisin sjelljet e
dhunshme tek nxënësit adoleshentë dhe krahasimi i sjelljeve të nxënësve në zonat rurale-urbane.
Numri i pjesëmarrësve në hulumtim është 497 nxënës, 245 ose 49.3% ishin të gjinisë femërore
dhe 252 ose 50.7% prej tyre i takonin gjinisë mashkullore.
Në hulumtim janë përdorur tre pyetësorë, në pjesën e parë janë paraqitur të dhënat demografike,
kurse dy pjesët e tjera të pyetësorit është kërkuar që nxënësit, prindërit si dhe mësimdhënësit të
përgjigjen në pohimet e ofruara në shkallën Likert por edhe të përcaktojnë pohimin që prezanton
qëndrimin e tyre. Seksioni i dytë i pyetësorit është shfrytëzuar dhe përfshin: Opinionin mbi
shkaktarët e dhunës, e autores Mimoza Shahini (2013).
Konsistenca e Brendshme me vlerat e fituara Cronbach alfa (α) ishte për pyetjet e pyetësorit për
nxënës (.897) gjë që tregojnë se pyetësori mund të konsiderohet mjaft të besueshëm në vlerësimin
e dhunës dhe ndikimet tek nxënësit në shkollë.

Fjalë kyqe: Dhunë, faktorë, familje, nxënës, sjellje e dhunshme.
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1.Hyrje
Shkolla me trupën e saj përveç detyrave edukative-arsimore ka për qëllim ti përgatisë nxënësit me
vlera demokratike dhe të tolerancës sepse misioni i saj është që shoqëria të ndryshoj krahas
ndryshimeve që bën ajo. Kohëve të fundit sjelljet e dhunshme të nxënësve në shkolla kanë marrë
përhapje kombëtare por edhe vëmendje ndërkombëtare. Shkolla është institucion që e siguron
zhvillimin e shoqërisë por në këto mjedise edukative-arsimore, sjelljet e dhunshme në mes të
nxënësve kanë filluar të bëhen mjaft shqetësuese për shoqërinë kosovare. Studime nga shumë
vende në të gjitha rajonet e botës vënë në dukje se 80 deri në 98 % e fëmijëve vuajnë ndëshkimin
fizik në shtëpitë e tyre, prej nga një e treta ose më shumë përjetojnë ndëshkime fizike të rënda, që
rrjedhin nga përdorimi i mjeteve të ndryshme (Dhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri 2007:9).

Dhuna në shkollë përfshinë cfarëdo sjellje e cila ka për qëllim të dëmtojë një person, fizikisht,
emocionalisht apo edhe pasurinë e tij shkollore. Meqë edukimi i fëmijëve fillon në familje dhe si
vazhdimësi ata në të njejtën kohë janë pjestar të lagjes,komunitetit shkollor, thënë në nivelin më të
gjerë edhe shoqërisë në përgjithësi.
Duhet vënë theks të vecantë mbi rolin e familjes në edukimin e fëmijës për sjellje sociale, sepse
faktorët që ndikojnë në formimin e fëmijëve, prindërit konsiderohen faktori i parë.
2.Parashtrimi i problemit
Dhuna në shkollë dhe sjelljet e dhunshme në shkollë janë brengë për familjën, stafin e
mësimdhënësve, nxënësit si dhe tërë shoqërinë.
Rezultatet e hulumtimeve të shumta, të cilat në dekadën e fundit janë bërë nga institucionet me
sektorë të ndryshëm dhe nga organizatat jo-qeveritare, tregojnë një trend në rritje të dhunës në
familje, dhe sidomos dhunë mes fëmijëve dhe të rinjve të moshës së njëjtë, ku rezultatet e tilla
tregojnë se dhuna edhe në mesin e nxënësve në shkollë tregon shanse për rritje.
Për ta trajtuar më mirë problematikën e sjelljeve të dhunshme të nxënësve ndihet e nevojshme të
identifikohen faktorët që shkaktojnë shanse për shfaqje të sjelljeve të dhunshme të nxënësve në
shkollë.
Në bazë të statistikave, nga hulumtimi i kryer në shkolla (2007), fëmijët të cilët marrin pjesë në
kacafytje, kanë më shumë gjasa që në ardhmen të bëhen kriminel. Shumë fëmijë që shfaqin sjellje
të dhunshme në shkollë zakonisht janë të ekspozuar ndaj dhunës në shtëpi ose diku tjetër.
(http://ëëë.fiq-fci.org/repository/docs/siguria_ne_shkolla_shqip.pdf,parë
13
mars
2015).
Atmosfera që mbretëron në shtëpi mund të ndikoj në paraqitjen e sjelljeve të dhunshme tek të
rinjtë. Atmosfera në familje dhe marrëdhëniet në mes të anëtarëve të familjes janë faktorë
stabiliteti që e ndihmojnë zhvillimin e fëmijës për sjellje sociale në rrethin ku jeton.
Sipas hulumtimit të Qendrës Kosovare për Studime Gjinore të dhënat raportojnë se ushtrohet
dhunë në familje dhe se meshkujt janë ata që ushtrojnë më shumë dhunë, në shumicën e rasteve,
femrat janë viktima.
1023

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Përvetësimi i modelit të sjelljes së dhunshme përbën kështu njërën nga pasojat e dukshme të
efektit psikik të dhunës së të rriturve. Të rriturit vënë re se sjelljet e dhunshme të fëmijëve të tyre
janë shumë të ngjashme me sjelljet e dhunshme që ata vetë kanë përdorur ndaj tyre. “Modelimi
psikik i të dhunuarve rezulton i ngjashëm me modelin psikik të dhunuesve të tyre. Pasoja e
modelimit psikik agresiv nuk është një pasojë që vjen menjëherë pas një përdorimi të caktuar
dhune. Ajo më shumë se kaq është një rezultante e shumë akteve të përdorimit të dhunës dhe
kësisoj ajo përbën një pasojë të ngulitur fort në psikikën e fëmijës( Tamo& Karaj,2006)

3.Metodologjia
Hulumtimi është kuantitativ dhe ka shfrytëzuar të dhënat sasiore të fituara nga pyetësori për
identifikimin e faktorëve që nxënësin shfaqin sjellje të dhunshme në shkollë.
Numri i pjesëmarrësve në hulumtim është 497 nxënës dhe mbështetur ne “ The Research
Advisors”(2006), kjo mostër ka një interval të besimit 95% me kufij të gabimit 0.05%.
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Instrumenti
Pyetësori për nxënës, ka përmbajtur gjithsej 13 variabla që kanë prezantuar karakteristikat e
grupit të mostrës sonë, dhe 58 variabla (items) përmes të cilave janë mbledhur perceptimet e
nxënësve mbi ndikimin e familjes në shfaqjen e sjelljeve të dhunshme tek ta.
Me 58 variablat u zhvillua analiza faktoriale eksploruese sipas metodës së Komponentëve
Kryesore dhe rotacionit (ortogonal) VARIMAX [meqenëse të dhënat tona janë intervale]. Vlerat e
testit KMO and Bartlett's Test [Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .891; dhe
Bartlett's Test of Sphericity Sig= .000), na treguan që analiza faktoriale është valide dhe
eksploruese.
Duke pasur parasysh që tema e punimit është e lidhur drejtpërdrejtë me familjen dhe ndikimin e
saj në shfaqjen e sjelljeve të dhunshme tek nxënësit e klasave të teta dhe nënta, në analizat e
mëtejme janë përfshirë vetëm faktorët të cilët na mundësojnë që të trajtojmë këtë temë më tej.
Këta faktorë janë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marrëdhëniet jo të qëndrueshme në familje dhe gjendja ekonomike;
Prezenca e dhunës në familje nga prindërit dhe vëllezërit më të mëdhenj
Mbikëqyrja e familjes
Qëndrimi kritikues i prindërve ndaj fëmijëve
Frika ndaj prindërve
Interneti dhe lojërat e dhunshme
Komunikimi i rregullt shkollë-familje
Qëndrimi ndëshkues i familjes kur nxënësi gabon

4.Diskutimi
Në përputhje me pyetjen kërkimore dhe hipotezat e hulumtimit, për gjininë, moshën dhe
vendbanimin u zhvillua testi i hi-katrorit. Vlerat e fituara përmes testit chi-square, χ2(1)=
.099, p =.754, treguan që nuk ka dallime të vlefshme statistikore ndërmjet djemve dhe vajzave
pjesëmarrës në hulumtim. Për moshën, vlerat e fituara të chi-square, χ2(2)=42.137, p =.000,
treguan dallime të vlefshme statistikore në numrin e nxënësve 13, 14 dhe 15 vjeçare. Dallime të
vlefshme statistikore kemi edhe për vendbanimin [χ2(1)=53.459, p =.000].
Rezultatet e ofruara nga ky studim janë në përputhje me shumë hulumtime të tjera të zhvilluara në
vende të ndryshme, përkundër disa të tjerëve që edhe nuk janë në përputhje me të dhënat e dala
nga ato hulumtime. Rezultatet e hulumtimit tonë mund të jenë të një rëndësie të madhe mbi bazën
shkencore ngase ato rezultate flasin për ndikimin e faktorëve familjarë mbi edukimin e fëmijëve
dhe rëndësinë e familjes për sjellje sociale të fëmijëve. Studimet e kryera nga OBSH tregojnë mbi
gjendjen reale nëpër vende të ndryshme të botës për dhunën dhe keqtrajtimin e fëmijëve në
familje, e që një gjendje të tillë e tregojnë edhe të dhënat tona nga rajoni që kanë kryer shumë
organizata në nivel regjioni mbi dhunën që ushtrohet ndaj fëmijëve. Studimi i OBSH-së mbi
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dhunën ndaj fëmijëve raporton statistika me vlera të larta të ushtrimit të dhunës ndaj fëmijëve në
botë.
statistikore kemi edhe për vendbanimin [χ2(1)=53.459, p =.000].
Rezultatet e ofruara nga ky studim janë në përputhje me shumë hulumtime të tjera të zhvilluara në
vende të ndryshme, përkundër disa të tjerëve që edhe nuk janë në përputhje me të dhënat e dala
nga ato hulumtime. Rezultatet e hulumtimit tonë mund të jenë të një rëndësie të madhe mbi bazën
shkencore ngase ato rezultate flasin për ndikimin e faktorëve familjarë mbi edukimin e fëmijëve
dhe rëndësinë e familjes për sjellje sociale të fëmijëve. Studimet e kryera nga OBSH tregojnë mbi
gjendjen reale nëpër vende të ndryshme të botës për dhunën dhe keqtrajtimin e fëmijëve në
familje, e që një gjendje të tillë e tregojnë edhe të dhënat tona nga rajoni që kanë kryer shumë
organizata në nivel regjioni mbi dhunën që ushtrohet ndaj fëmijëve. Studimi i OBSH-së mbi
dhunën ndaj fëmijëve raporton statistika me vlera të larta të ushtrimit të dhunës ndaj fëmijëve në
botë.
Instituti Kombëtar i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara ka konstatuar se një fëmijë që është abuzuar
në fëmijëri ka më shumë gjasa për 53% se një fëmijë normal të arrestohet si Hulumtimi i kryer nga
Qendra e Trajtimit Multidisiplinor për Problemet e Keqtrajtimit të fëmijëve (2003), raportuan 11%
e fëmijëve kishin pasur ngacmime seksuale dhe 4% e tyre i kishin përjetuar ato në mjedisin
familjar; 4% e fëmijëve pranuan përjetimin e dhunës seksuale, gjë që kjo tregon të dhëna që dolën
nga hulumtimi, tregojnë se përkojnë me ato të terrenit ngase nxënësit raportuan se qëndrimi
ndëshkues i familjes kur nxënësi gabon e shprehur me vlerën p=.008. Kjo tregon se në familje
ende si mjet edukimi përdoren forma të dhunës fizike ndaj fëmijëve derisa vlerat e dala tregojnë
sinjifikancën për këtë si faktorë i rëndësishëm. Sipas teorisë së dhunës në familje, familja shihet si
një arenë ku sjellja e dhunshme mësohet dhe transmetohet nëpër breza, raste në të cilat ka cikle
dhune brenda familjeve (INSTAT, 2013:61). Gjetjet nga hulumtimi si dhe analiza faktoriale tregoi
vlera sinjifikante për qëndrimin ndëshkues të familjes kur nxënësi gabon e shprehur me vlerën
p=.008, që doli nga opinioni i nxënësve.
Sipas ËHO (2001) është raportuar se 10-50% e grave raportuan se kanë përjetuar dhunë fizike nga
partnerët e tyre e që këto gjetje përkojnë edhe me të dhënat në regjion siç është Raporti nga
INSTAT ”Dhuna në familje në Shqipëri” (2013), ku gjetjet tregojnë se 57.7 e grave shqiptare kanë
raportuar se janë dhunuar fizikisht dhe se në zonat rurale dhuna ishte më e theksuar. Nga
hulumtimi Siguria në Shkolla (2007) i kryer në Prishtinë dolën të dhëna që janë në harmoni me
gjetjet e punimit tonë po në të njëjtin qytet vetëm se hulumtimi ynë është edhe krahasimtar ruralurban. Këto të dhëna të dala nga ky hulumtim tregojnë se faktorët familjarë dhe atmosfera ku
fëmija edukohet mund të ndikoj në sjelljen e fëmijës e që shumë fëmijë që shfaqin sjellje të
dhunshme në shkollë janë të ekspozuar ndaj dhunës në shtëpi. Mbështetur në rezultatet e fituara
nga analizat e zhvilluara mund ti japim përgjigje pyetjes sonë kërkimore se faktorët familjarë dhe
familja ndikojnë në shfaqjen e sjelljeve të dhunshme tek adoleshentët. Në literaturën e gjerë,
gjejmë se edhe faktorët e tjerë tregojnë shanse për ndikim në sjelljet e nxënësve adoleshentë por
që në fokus të temës sonë janë faktorët familjarë . Andaj rezultatet e hulumtimit tonë janë në
harmoni me një mori studimesh të cekura më lartë ose edhe ato në nivel të vendit siç është
Manuali për Parandalimin e Dukurive të dhunshme nga MASHT (2013), që tregojnë të dhëna se
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fëmijët që janë rritur si dëshmitarë të dhunës në familje kanë mundësi të bëhen adoleshentë të
dhunshëm.
Nëse i referohemi edhe hulumtimeve të tjera në vend mbi faktorët familjarë dhe rëndësinë e tyre
në ndikimin e sjelljeve të fëmijës në shkollë, po ashtu UNICEF (2007), raporton të dhëna të dala
nga terreni se atmosfera në shtëpi, marrëdhëniet në mes të anëtarëve në familje, mbikëqyrja e
dobët e fëmijëve, dënimet e rënda ndaj fëmijës, konfliktet në mes të prindërve në fëmijërinë e
hershme, niveli i ulët i besueshmërisë në mes të fëmijës dhe prindit si dhe faktori socio-ekonomik
u treguan faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në shfaqjen e sjelljeve të dhunshme të fëmijëve.
Nëse i referohemi studimeve të vendeve që na rrethojnë edhe ato flasin për një gjendje të përafërt
të faktorëve familjarë dhe dhunës në familje, thënë më me detaje pothuajse të gjitha vendet e
Ballkanit në dy deri tri dekadat e fundit kanë kaluar nëpër situata politike të rënda duke përfshirë
luftëra dhe tranzicione të shpejta e që të gjitha këto bëjnë që edhe shkalla e ekonomisë mund të
mbetet e ulët e cila ndikon në krijimin e marrëdhënieve të shëndosha në familje ose edhe ulje të
dhunës në përgjithësi në shoqëri. Zuna (2008), potencon se fëmijët kur të rriten modelojnë format
e tyre të edukimit në fëmijëri, gjë që mund të bëhen abuzues në të ardhmen.
Sipas Zaplluzha (2016), gjetjet treguan se opinioni ishte i përbashkët midis nxënësve dhe
mësimdhënësve në raportimin e faktorëve që ishin dhuna në familje dhe familja e çorganizuar që
shihen si shkaktarë të cilët ishin vlerësuar për të shpjeguar sjelljet e dhunshme.
OBSH raporton në mesin e fëmijëve rreth një e treta e fëmijëve raportuan se kishin përjetuar
dhunë fizike, ku meshkujt kanë dy ose tre herë më shumë gjasa sesa femrat që kanë qenë të
dhunshëm. Se a modelojnë fëmijët nga prindërit në përputhje me këtë është edhe hulumtimi në
Amerikë (2000) e që tregon se adoleshentët priren të jenë depresiv nga imitimi i modeleve siç janë
prindërit dhe familja.
Qendra Kosovare për Studime Gjinore raporton se meshkujt janë ata që ushtrojnë më shumë
dhunë. Në kontekst ndërkombëtar dhe vendor jepen hipoteza dhe tregojnë shumë gjetje nga
hulumtimet se gjinia mashkullore ushtron më shumë dhunë fizike nga gjinia femërore (Myers,
2003) Stela Karaj (2014) gjeti në hulumtimin e saj që doli me rezultate se djemtë përfshihen më
shumë se vajzat në sjellje devijante në klasë.
Raporti nga KIPRED (2013), thekson se ka një tendencë më të madhe të ushtrimit të dhunës ndaj
gjinisë mashkullore ku si rrjedhojë gjinia mashkullore janë tri herë më shumë objekti dhunës sesa
gjinia femërore, ku i njëjti studim tregon se vajzat në këtë moshë për shkak të edukimit ende
patriarkal në familje janë më të tërhequra dhe më të prirura për të respektuar rregullat dhe
përgjegjësitë shkollore andaj ndaj tyre merren më pak veprime represive.
Sipas Giddens dallimet në mes të meshkujve dhe femrave për sa i përket dallimeve gjinore të
përfshirë në rastet e dhunës, gjinia femërore është në shkallë më të vogël sesa gjinia mashkullore
(Giddens, 2007:146).
“Studimet e Campbellit dhe të Carlenit tregojnë se dhuna nuk është ekskluzivisht karakteristikë e
kriminalitetit të meshkujve, por që gratë janë shumë më pak të prirura se burrat për të marrë pjesë
në krimin e dhunshëm.”( Giddens 2007:148).
1027

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Nga analiza faktoriale dhe rëndësia statistikore që i është bërë të dhënave doli se dallimet janë të
vlefshme statistikisht vetëm në faktorët: Marrëdhëniet jo të qëndrueshme në familje dhe gjendja
ekonomike, e prezantuar me vlerën p=.0381 dhe Qëndrimi ndëshkues i familjes kur nxënësi
gabon me vlerë p=.008. Në të dy faktorët, janë femrat ato që kanë treguar vlera më të larta se sa
meshkujt. Të gjithë faktorët e tjerë nuk kanë treguar ndryshime të vlefshme statistikore. Meqë
nuk është gjetur apo treguar ndonjë dallim-ndryshim statistikor në mes të gjinisë femërore dhe
mashkullore,atëherë mund të konkludojmë se hipoteza jonë që mund të ketë dallime në mes të
gjinive bie edhe pse gjetje nga shumë hulumtime argumentohen nga nxënësit pjesëmarrës që ka
dallime në mes të gjinive krahas dhunës që ushtrojnë ndërsa tek ne nuk dolën dallime meqë
faktorët familjarë paskan ndikim të njëjtë tek dy gjinitë meqë nuk dolën dallime në mes tyre.
Në ndryshoren e moshës së fëmijëve kemi tre mosha të paraqitura, si rrjedhim analiza më e
përshtatshme për të parë dallimet ndërmjet tre grupeve është Kruskal Ëallis Test. Rezultatet e
testit Chi-square për shkallë të lirisë 2 sipas vlerave të rëndësisë statistikore, tregojnë që nuk ka
dallime të vlefshme statistikisht ndërmjet nxënësve të moshave të ndryshme,sepse kjo moshë me
të cilën është bërë hulumtimi tregon për adoleshencën e hershme e që ndoshta nuk pritej që edhe
te ketë ndryshime.
Opinionet e nxënësve krahas faktorëve familjarë dhe analizës faktoriale gjetën se dallimet janë të
vlefshme statistikisht vetëm në faktorët: Prezenca e dhunës në familje nga prindërit dhe vëllezërit
më të mëdhenj, e prezantuar me vlerën p=.007 dhe frika ndaj prindërve p=.004. Në të dy
faktorët, janë prindërit që jetojnë së bashku ata që kanë treguar vlera sinjifikante. Të gjithë
faktorët e tjerë nuk kanë treguar ndryshime të vlefshme statistikore. Nëse i analizojmë të dhënat
demografike del që prindërit të cilët jetojnë së bashku ushtrojnë më shumë dhunë në familje si dhe
komunikimi i tyre nuk është adekuat meqë ata dhanë opinionin se frikësohen nga prindërit ngase
mjet për disiplinim përdoren format e ashpra të dhunës ndaj fëmijës.
Nxënësit e anketuar dhe opinioni i tyre përkon me të dhëna të shumta por që dallimet janë të
vlefshme statistikisht vetëm në faktorët: Mbikëqyrja e familjes, e prezantuar me vlerën p=.016
dhe Frika ndaj prindërve e shprehur me vlerën p=.010. Në të dy faktorët, janë treguar vlera
sinjifikante kur babai punon. Të gjithë faktorët e tjerë nuk kanë treguar ndryshime të vlefshme
statistikore. Duke u mbështetur në hulumtimin e Kenias dhe të tjera që rezultuan se faktori
ekonomik është i një rëndësie të veçantë në shfaqjen e sjelljeve të dhunshme tek nxënësit sepse ky
faktorë mund të jetë faktor stabiliteti për familjen dhe rrethanat e familjes, e këtu del që nëse babai
punon fëmijët nuk mbikëqyren ose edhe frikësohen nga prindërit. Nga kjo del në pah
karakteristika e familjes patriarkale ngase babai është menaxheri dhe mbikëqyrësi i shtëpisë për
nga hierarkia në familje. Të dhënat flasin për një harmoni të gjetjeve më hulumtimin e Kacollja
(2015), se mënyrën e mbikëqyrjes së familjes që tregon ende dominancë të babait si dhe frike ndaj
prindërve e jo komunikim adekuat. Kjo rezulton në atë se fëmijët duhet të mbikëqyrën nga familja
dhe të krijohen mënyra të ndryshme të komunikimit por që për moshën e adoleshencës janë të
papranueshme nga fëmijët dhe mund të jenë faktorë të mundshëm të shfaqjes së sjelljeve të
dhunshme që të dy faktorët. Të dhënat tregojnë se fëmijët më shumë ndihen të mbikëqyrur nga
babai(patria) dhe frikohen nga ai. Rezultatet tregojnë që vetëm për faktorin e parë marrëdhëniet
jo të qëndrueshme në familje dhe gjendja ekonomike ekzistojnë dallime të vlefshme statistikore në
nëngrupet që prezantojnë nivelin e arsimimit të nënës (p= .009). Për të përcaktuar se cilët prej
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grupeve dallojnë statistikisht mes tyre, u zhvillua analiza post hoc Tukey HSD, rezultatet e së
cilës treguan që dallimet janë të vlefshme statistikisht vetëm në grupin e nënave me arsim fillor
me ato me arsim të mesëm dhe ndërmjet nënave me arsim fillor dhe atyre me fakultet. Grupet e
tjera nuk kishin dallime te vlefshme statistikore. Dallimet statistikore tregojnë se nënat me sa më
pak arsimim që kanë, priren të kenë mundësinë të mos jenë të punësuara e që faktori ekonomik në
familje mund të ketë ndikim në krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme në familje. Po ashtu nga
të dhënat del ose shihet si faktorë i mundshëm ai ekonomik në dallimin në mes të nënave me arsim
fillor të mesëm dhe me fakultet, ku dallimet mund të jenë ngase supozohet sa me shumë që të jenë
të arsimuar prindërit dhuna mund të jetë në rënie ngase mënyrat e edukimit të prindërve mund të
kenë mendime për forma edukimi dhe mirëkuptimi pa dhunë. Vlera sinjifikante ishte edhe faktori
prezenca e dhunës në familje nga prindërit dhe vëllezërit më të mëdhenj (p =.000) ekzistojnë
dallime të vlefshme statistikore në nëngrupet që prezantojnë kohën e kaluar në internet . Duke
analizuar të dhënat shihet rëndësia e edukimit të fëmijës në familje e që po thuajse të gjitha
hulumtimet si në nivel regjioni ashtu edhe ndërkombëtar e shohin prezencën e dhunës në familje si
shkaktarë të mundshëm që adoleshentët të sillen dhunshëm. Edmond Dragoti thekson se në
edukimin e fëmijëve në adoleshencë përpos prindërve dhe familjes, adoleshentët krijojnë
marrëdhënie edhe më shumë me bashkëmoshatarët e tyre e që në këtë fokus mund jenë edhe
vëllezërit edhe motrat por në qoftë se ata e shohin si dhuna nga ata atëherë këtu tregohet një
ndërlidhje e ngushtë për nga hierarkia në familje e kjo është tipar i familjes patriarkale për
kontrolle të më të vegjëlve. Dallimet tregojnë se janë të rëndësishme për sa i përket kohës së
kaluar në internet, ku shumë hulumtime tregojnë se qëndrimi i gjatë në internet shkoqit lidhjet dhe
komunikimin verbal i cili është parakusht për sjellje sociale në mes të anëtarëve në familje. Sipas
Anika Ëoolfook (2011), shumë hulumtime tregojnë se qëndrimi gjatë në internet krijon mundësi
për lojëra të dhunshme e që fëmijët edhe modelojnë apo frymëzohen emocionalisht për skena
asociale dhe këto lojëra të dhunshme mund të rrisin shanset për shfaqje të sjelljeve të dhunshme.
Për të përcaktuar se cilët prej grupeve dallojnë statistikisht mes tyre, u zhvillua analiza post hoc
Tukey HSD, rezultatet e së cilës treguan që dallimet janë të vlefshme statistikisht në të gjitha
nëngrupet përveç në nëngrupin e parë kur koha e kaluar në internet ishte më pak se një orë. Kjo
rezulton në atë se dallimet janë të një rëndësie sepse sa më pak që qëndron në internet gjasat për
sjellje të dhunshme janë më të vogla, kurse opinioni i nxënësve tregoi se prania e dhunës dhe
vëllezërve më të mëdhenj shihet si faktorë rreziku që edhe këta të bëhen të dhunshëm. Po ashtu,
dallime statistikisht të vlefshme ndërmjet nëngrupeve të përcaktuara tregoi edhe faktori Frika
ndaj prindërve (p =.053). Nga variablat demografike siç është koha se sa qëndrojnë në internet
nxënësit, mund të rezultoi në gjetje të rëndësishme ngase dallimet ishin në mes të nxënësve që
dhanë opinionin se qëndrojnë më pak se një orë në ditë dhe nuk e dinë se sa qëndrojnë analiza post
hoc Tukey HSD, tregoi që dallimet janë të vlefshme statistikisht, kryesisht në nëngrupet e
skajshme (më pak se një orë / nuk e di). Pse është e rëndësishme për diskutim një gjetje e tillë
ngase mbikëqyrja e prindërve për kohën e kaluar në internet po del që është e rëndësishme,
përkundër qasjes së komunikimit sepse fëmijët po raportojnë se nëse mbikëqyren ata koha e kaluar
në internet del më pak se një orë kurse ata që kanë frikë nga prindërit del që qëndrojnë më shumë
dhe nuk mbikëqyren nga prindërit. Këtu mund të vërehet edhe një detaj i rëndësishëm që është në
harmoni me gjetjet e hulumtimit te Kacollja (2015), e cila raportoi se mënyra e komunikimit të
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prindërve dhe fëmijëve mundë të jetë njëri ndër faktorët që paraqitet si shkaktarë për shfaqje të
sjelljeve të dhunshme në adoleshencë. Po ashtu variablat e familjes duke përfshirë cilësinë e
marrëdhënieve fëmijë-prind, aftësitë prindërore si dhe komunikimin e raportuan edhe gjetjet e dala
nga studimi i kryer në Britaninë e Madhe, i cili është kryer me adoleshentë 10-16 vjeç, e që këto të
dhëna rezultuan në adoleshencë të dhunshme ngase këta fëmijë kishin përjetuar dhunë në familje
dhe 59% e tyre kishin kryer vepra të dhunshme më vonë.
Analiza Kruskal-Ëallis ka nxjerrë vlera të rëndësisë statistikore për faktorin Qëndrimi kritikues i
prindërve ndaj fëmijëve (p=.050), analiza e mëtejme e post hoc Tukey HSD testit, nuk tregoi
dallime te vlefshme statistikore ndërmjet nëngrupeve. Sinjifikanca e këtij faktori tregon se stilet e
prindërimit gjatë edukimit kanë një rëndësi ngase edhe mënyra e komunikimit në njëfarë mënyre
varet nga stili i prindërimit. Gjetjet tregojnë se në kulturën tonë ende përdoren format e ndëshkimit
e kjo është në harmoni pothuajse me të gjitha hulumtimet sepse disiplinimi i fëmijëve bëhet në
forma të ashpra e sipas Dorina Çorri (Kacollja, 2015), gjetjet e saj raportuan se 8.0% e të
anketuarve kanë deklaruar se prindërit mendojnë që dhuna ka ndikim edukativ në edukimin e
fëmijëve. Kurse se a është i rëndësishëm mënyra se si komunikojmë dhe prindërimi të dhënat nga
ky hulumtim (Kacollja, 2015) tregojnë se 9.5% e të anketuarve përjetojnë dhunë në familje për
shkak të mosbindjes së tyre nda prindërve.
Analiza Kruskal-Ëallis edhe në këtë rast ka nxjerrë vlera të rëndësisë statistikore për faktorin
Marrëdhëniet jo të qëndrueshme në familje dhe gjendja ekonomike (p=.023). Megjithatë, analiza e
mëtejme e post hoc Tukey HSD testit, nuk tregoi dallime te vlefshme statistikore ndërmjet
nëngrupeve. Opinioni i të anketuarve pajtohet me atë se marrëdhëniet jo të qëndrueshme në
familje dhe gjendja ekonomike shihen si faktorë të mundshëm në shfaqjen e sjelljeve të dhunshme
e që këto të dhëna janë në harmoni me të dhënat nga MASHT rreth faktorëve familjarë si dhe
hulumtime dhe teori të shumta që tregojnë të dhëna nga hulumtimet siç është edhe Kenia. Shkalla
e lartë e papunësisë është shkaku kryesor që ndikon në shfaqjen e sjelljeve të dhunshme të
nxënësve në shkollë ,e që edhe statistikat në Kosove dhe USAID (2007), raportojnë se dhuna në
familje vjen nga faktori ekonomik që deklaron gjetjet Fondacioni i Iniciativës Qytetare.
Pothuajse të gjithë faktorët edhe të lart përshkruar që dolën nga hulumtimi kanë një përputhje të
dhënash se fëmijët që abuzohen shihen si faktorë që edhe ata të bëhen të dhunshëm sepse ata
modelojnë modele të sjelljes abuzive (Kosta, 2007). Qëndrimi ndëshkues i familjes kur nxënësi
gabon (p =.045) ekzistojnë dallime të vlefshme statistikore në nëngrupet që prezantojnë kohën e
kaluar në ditë me familjen. Për të përcaktuar se cilët prej grupeve dallojnë statistikisht mes tyre, u
zhvillua analiza post hoc Tukey HSD, rezultatet e së cilës treguan që dallimet janë të vlefshme
statistikisht vetëm në nëngrupet nuk e di dhe 2-3 orë në ditë. Për të gjitha nëngrupet e tjera,
dallimet nuk kishin vlerë statistikore. Vlera statistikore kanë treguar grupet të cilat qëndrojnë apo
ndajnë kohën më të madhe në familje kanë të ngjarë në atë që janë më pak të prirur sipas opinionit
të tyre për gabime, përkundër atyre që ata qëndrojnë jashtë familjes kohë më të gjatë, ata mund të
ndëshkohen më lehtë kur fëmija gabon.
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Abstract

The controversial character that is imminent in many world cultures is a spatial-temporal circle of
unpretentious designs that are not subordinated to systematized projects based on a plan. It is
pervaded by inventive irregularities in the competitive competition path. Cultural appreciation
consists of crises, conflicts and contradictions between critical and disparate tendencies. Jean Marie
Domene Contemporary Europe has bipolarity defined as the continent of living in ambiguity, since
self-problematization and self-criticism are the essence of European culture. This Eurocentric
wrapper has not been like the wild cultures of Morgan or Levi Strosi in the vicious circle of any
community, but has always included intercontinental horizons (such as figures: Edipie, Faust, Truffle,
Robson Crusoe etc.). This Edgar Moren calls it a dialogistic, aiming to merge two terms of dialogue
and dialectics.

Key words: art, music, media, society, project,

Abstrakt
Karakteri kontrovers që është imanent te shumë kultura botërore është një rreth kohorë-hapësinor
sajimesh të parenditura që nuk subordinohen nën projekte të sistematizuara në bazë të një plani. Ai
përshkohet nga parregullsi inventive që hapërojnë në shtegun e garimeve konkurrente. Vlimi
kulturor përbëhet nga krizat, konfliktet dhe kundërthëniet midis tendencave kritike dhe disparative.
Zhan Mari Domena Europën bashkëkohore e përkufizoi në mënyrë bipolare, si kontinent i të jetuarit
në ambiguitet, meqë auto problematizimi dhe autokritika janë thelbi i kulturës evropiane. Ky
mbështjellës europocentrik nuk ka qenë sikurse kulturat e egra të Morganit ose Levi Strosit të
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prangosura në rrethin vicioz të ndonjë komuniteti, por gjithnjë ka përfshirë horizonte
interkontinentale (si p.sh, figurat: Edipi, Fausti, Tartufi, Robnson Kruzo etj). Këtë Edgar Moreni e
quan dialogjikë, duke synuar t’i shkrijë dy terme dialog dhe dialektikëi.
Fjalët kyçe: art, muzikë, media, shoqëri, projekte..
Ndryshimet moderne

Shoqëria bashkëkohore është përfshirë nga ndryshimet rrënjësore teknike, të cilat në bazë e
ndërruan strukturën dhe dinamikën e saj.

Dominimi i “perëndimores” si nocion, model dhe

paradigmë imponon në mënyrë implicite idenë se edhe kultura ngërthen në vete vetë modernitetin
perëndimor.
Franc Fanoni e derivon kulturën si manifestim të vetëdijes kombëtare. Shikuar nga ky kënd,
varfëria e popullit, shtypjet shoviniste dhe pengimi i zhvillimit të kulturës në pushtetet autoritare totalitariste, e bëjnë kulturën të ngurtësuar - rigide, të fundërruar dhe të asfiksuar. Andaj, lufta për
ekzistencën kombëtare e çliron kulturën dhe ia hapë asaj perspektivat krijuese.
Më pastaj kombi ia siguron kulturës kushtet dhe hapësirën e zhvillimit. Kombi akumulon
elemente të ndryshme që janë të dobishme dhe të domosdoshme për kulturën, sepse vetëm në saje
të tyre ajo mund të bëhet e besueshme, e vlefshme, dinamike dhe krijuese.
Pikërisht karakteri kombëtar i kulturës e bën të mundshme të ndikojë dhe t’i përshkojë
kulturat e tjera. Mirëpo, kultura kombëtare më së tepërmi i drejtohet vetë kombit - njeriut
kombëtar, të cilit i zgjojnë ndjenja etnocentrike. Lufta e organizuar dhe e vetëdijshme që e ndërmerr
populli i robëruar për çlirim të plotë, përbën demonstrimin më të plotë kulturor. Vetë lufta me
rrjedhën e saj, zhvillon drejtime të ndryshme të kulturës dhe hapë rrugë për drejtime të reja.
Kombësia bëhet vlerë qenësore. Në shtetet - kombe që nuk janë nën ndonjë sundim të huaj,
organizimi shtetëror orvatet ta centralizojë kulturën kombëtare dhe ta mbajë nën kontrollin e vet.
Epoka moderne ka dëshmuar se mbi bazën e një kulture të njëjtë kombëtare, lindin shprehje
të ndryshme kulturore si p.sh te shqiptarët (besa) etj.
Mega trendet e përshkojnë imazhin e ri të botës. Teknizimi kulturor bën riprodhimin e artit
në disqe e videokaseta, DVD, plasimi përmes internetit dhe pajisjeve tjera. “Kultura masive (shtypi,
radioja, TV, kinemaja..) paralajmërojnë marrëzisht dhe fëmijërisht një qytetërim të kënaqësisë”i.
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Është vështirë të dihet se nga këto ndryshime më shumë humb apo fiton kultura. Sido që të jetë ajo
sot pulson me ritme të reja dhe të tjera. Në horizontin kulturor janë shtrirë probleme të shumta me
përmasa dhe dimensione të mëdha. Qasja për studimin, analizimin dhe zgjidhjen e tyre gjithashtu
kërkon alternativa shumë serioze. Në vazhdë të kësaj edhe synimi duhet të jetë i qartë:”afirmimi i
vlerave dhe anashkalimi i pseudo vlerave”.
Mirëpo pikërisht kjo çështje është ndër më të vështirat, sepse pseudo vlerat me formacionin
e shundit dhe kiçit vërshojnë duke pushtuar shijet e auditorit. Ato janë më të kërkuarat dhe më të
shiturat. Rrjedhimisht interesimi për vlera të mirëfillta ka rënë, meqë ato nuk çmohen sa duhet dhe
nuk gjejnë vendin e merituar. Kriteri i vlerësimeve është çoroditur. Edhe njerëzit e artit dhe kulturës
kanë filluar të shkasin drejt sindromit të kiçit dhe shundit. Të pambështetur institucionalisht ata janë
lënë nën fatin e mbijetësës vetanake. Andaj edhe zgjidhja për ta nuk ka alternativë.
Kaherë është pritur një zë i fortë që do të donte dhe do të dinte të luajë rolin e policit të
trafikut, meqë senjat e semaforit veç më nuk po respektohen. Abraham Moli thoshte: “Askush
s’mund të jetë nën pushtetin e kiçit, nëse bëhet i vetëdijshëm mbi ekzistimin e tij”i. Për këtë shkak
duhet pasur kujdes që opinionit t’i ofrohen vlera. Duke pasur parasysh këtë fakt Arnold Hauzer,
sociolog i njohur i kulturës dhe artit, tërheq vërejtjen se “për strukturat sociale të artit përgjithësisht
janë të rëndësishme shtresat shoqërore, të cilave u dedikohet arti…sado të jenë të ndryshme qarqet
nga të cilat rrjedhin artistët, veprat e tyre, prapëseprapë, kanë rëndësinë e shtresës për të cilën ato
dedikohen. Motivet artistike mund të ngriten nga populli - gjë që edhe në praktikë shpesh ndodhë…,
por për rëndësinë e tyre sociale prapëseprapë gjithnjë është evident publiku të cilit i drejtohen
producentët”.i
Në këto rrethana sipas Teodor Adornos dhe Maks Horkhajmerit, rikthimi kah kultura tashmë
mbetet dhe duket vetëm një mall. Në kushtet e krijuara të zhvillimit të hovshëm kapitalist, teknika e
ka në dorë njeriun jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Sot njeriu i civilizuar ëndërron për
objekte përdorimi më të mira dhe më cilësore. Fajtor për këtë nuk është racionalizmi i botës, por
iracionalizimi i këtij racionalizmi. Teknika nuk është më tehné, por dues machina e dramave të
Euripidit. Ajo mund të shihet nga një anë si instrument për zgjidhen e problemeve të ekzistencës, por
nga ana tjetër si iluzore, atomizuese e personalitetit njerëzor. Si kulturë ka rol humanizues dhe si
kontra-kulturë ka rol de humanizues. “Sot me gjasë duan ta racionalizojnë njeriun për zhvillimin
teknik dhe jo zhvillimin teknik për njeriun”i.
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Ndikimi i medies në kulturë

Mediet e shkruara përbëjnë një segment të rëndësishëm të jetës shoqërore në
Kosovë. Ato me të gjitha mënyrat synojnë të bëhen sa më të lexuara. Në këtë kontekst
ndikimi i tyre pa mëdyshje është i konsiderueshëm edhe në formimin e opinioneve të shumta
politike, shoqërore, kulturore e kështu me radhë. Të gjitha mediat pretendojnë objektivitetin
dhe trumbetojnë se plasojnë informacione faktike, të dëshmuara nga burime të ndryshme
relevante, nga dëshmitarë okularë dhe në përgjithësi se i argumentojnë shkrimet e tyre.
Mirëpo sa mund të jetë kjo e vërtetë, është krejt çështje tjetër. Janë evidente në shkrimet e
gazetave mungesa e të dhënave, mospërputhja e tyre me burimet të cilave u referohen, prirjet
për anime subjektiviste, fotomontazhet, të cilat errësojnë realitetin duke synuar të arrijnë
ndonjë objektiv të caktuar, përgjithësimet, alarmimet, improvizimet, shtrembërimet etj.
Gazetat e përditshme ose javore dhe revistat e ndryshme, intencë kryesore gjatë
editimit të tyre kanë të qenurit sa më ekskluziv, dhënien e lajmeve sa më sensacionale dhe
mundësisht zbulimin e skandaleve. Më pas këto materiale bëhen lëndë e preferuar për t’u
hedhur në ballina si top informacione. Këto gjëra natyrisht zgjojnë kërshërinë e opinionit dhe
si të tilla i ha tregu. Zaten pikërisht përmes botimit të këtyre gjërave shtohet edhe interesimi
për gazetën, gazeta fiton rejting, bëhet e kërkuar dhe në këtë mënyrë tërheq lexuesit e vet.
Është me rëndësi që gazeta ta dëshmojë veten në këtë kohë të bumit informativ, me
ekspozimin e temave më të ndjeshme. Temat popullarizojnë edhe vetë gazetën. Në shumë
raste mund të thuhet se lajmi i keq bëhet lajm i mirë për gazetarin. Zaten për gazetarin e
sotëm secili lajm i keq, është lajm i mirë. Duke e nxjerr atë në pah, duke e bërë publik dhe të
pranueshëm për opinion, gazetari bëhet më i famshëm, ndërsa gazeta e tij më e shitur. Në
njëfarë mënyre mund të thuhet se është një konkurrencë e pa kompromis gara në mes
medieve se cila po thotë diçka më interesante.
Në vlugun e një tensionimi të këtillë, gjithnjë të vazhdueshëm, lajmet e ngjarjeve të
ditës, të cilat edhe ashtu jepen përmes radios, televizionit dhe internetit, bëhen të ezauruara
për ditën e nesërme, prandaj sikur bëhet e obligueshme që të shkohet përtej lajmit të
zakonshëm, të rëndomtë e tashmë të konsumuar disa herë më parë.
Është një gjë mjaft dëshpëruese se në mediet e shkruara vërehet më tepër kuantitet
se sa kualitet. Ndoshta vetë kuantiteti e ka zbehur kualitetin.
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Defekte të shumta mund të hasen në gjuhën, strukturën dhe kohezionin brenda
teksteve të shkruara.
Bumi informativ jashtëzakonisht kontribuoi në joshjen e lëndëve të konsumit. Hiperrevolucioni mediatik shpërtheu si rezultat i depërtimit të teknikave: televizive, audios videos dhe të
kompjuterit. Bota në ekran filloi të ri pranohet si shumë më reale sesa bota jasht ekranit. Hiperrealiteti, ky është iluzioni i krijuar nga mjetet e komunikimit që shfaqen si më të besueshme, si
realitet i njëmendët.
Në këtë mënyrë vetë natyra e revolucionit manifestohet me karakteristika të reja, si mënyrë
e krijimit të hiper fenomenit.
Hiper fenomeni i pasimit të informacioneve nga kërshëria kalon në banalitet dhe sërish nga
banaliteti në kërshëri. Shumë radio e shumë televizione shtetërore e private, shumë faqe
interneti...vërtet një shpërthim i pakapshëm informativ. Një lajm i njëjtë qarkullon nëpër to, herë me
version të pandryshueshëm, herë ndryshe i stilizuar, herë i shoqëruar me imazhe...Secila media
përpiqet të dëshmohet më profesioniste se tjetra. Një konkurrencë e hatashme për të bërë sa më
shumë zhurmë.
Po ashtu mediet edhe u erotizuan tej mase. Marketingu, logjika e të cilit konsiston vetëm se
në joshje, nuk heziton ta reklamojë çdo artikull me ndonjë femër tërheqëse dhe gjysmë të zhveshur,
edhe në qoftë se ai artikull s’ka të bëjë aspak me femrat. Pra me të drejtë shkruante Zhan Bodriari
“…se të gjitha strategjitë dominuese janë të ngritura mbi joshjeni. Joshja është ajo që dominon sot
dhe vetëm përmes saj mund të realizohen ato qëllime që nuk është fare e mundur me mjete të tjera.
Femrat si barbi kukulla qeshin, duan të na transmetojnë mesazhin se sa të lumtura ndihen pranë
artikullit që reklamojnë ose se çfarë kënaqësie ndjejnë gjatë konsumimit të tij.
Programet televizive më tepër janë kopje të programeve të medieve perëndimore. Dallojnë
nga titrat e përkthimit, prezantuesit shqipfolës dhe pamundësia e imitimit adekuat, gjë që prodhon
kopje të dobëta. Në shumë filma kriminalistik dhe horor, që s’u dallohet mirë fillimi nga fundi dhe
zor se u deshifrohet mesazhi, nuk mund të shohësh tjetër përpos akte mizorie, vjedhje, vrasje,
dhunime...ose siç do të shprehej Derida në to “...dhuna shfaqet me artikulim”i.
Të njëjtat skena më pas reflektohen në jetën e përditshme; madje edhe te fëmijët lind
dëshira për të luajtur më tepër me revole. Kështu bota nga manifestimi i mendjes universale, kalon
në manifestimin e mendjes cinike.
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Serialet s’kanë të ndalur: sa përfundon njëri, fillon tjetri. Edhe jeta na është bërë serial,
sepse është e ndërlidhur fort me to.
Realiteti kështu na humb përpara syve, duke u de realizuar dhe mbi realizuar në hiper-realitet.
Njeriu avullohet si esencë e synuar në njëmendësinë e tij.
‘Fiksioni i realitetit’ dhe ‘halucinimi i reales’ vetëm sa e simulojnë realitetin. Realiteti tashmë
privohet nga çfarëdo esence dhe përmbajtjeje...bëhet i de realizuar, i pseudo realizuar dhe i mbi
realizuar.
Për dallim nga ‘mbi’ dhe ‘super’, prefiksi ‘hiper’ shënon jo vetëm shkallën e fuqishme, por
edhe tej mase të cilësisë. Rëndësia e ‘hiper’ mund të zbërthehet në kuptimet e dy prefikseve: ‘super’
dhe ‘pseudo’. Hiper shoqërorja është super shoqërore dhe njëkohësisht pseudo shoqërore. ‘Hiper’
kjo është aq ‘super’ saqë me vetë tepricën e ndonjë vetie e tejkalon limitin e realitetit dhe bie në
zonën e ‘pseudo-s’. Teprica e cilësisë së dhënë, e ngritur në ‘super’, shndërrohet në iluzionin e saj
‘pseudo’. Cilado ‘super’ më herët ose më vonë e shpreh anën e vet të kundërt në ‘pseudo-n’ e saj.
Realiteti tashmë është mykur, është ndryshkur dhe është kalbur. Më mirë shprehur ai si i
tillë është hedhur në kontejnerët e mbeturinave dhe e pret riciklimin e mëvonshëm, për t’u
përpunuar dhe për t’u ri formësuar në diçka tjetër. Hiper-realiteti bëhet vetë tjetërsim i vetëdijes,
ose ‘nënvetëdija’ më nuk paraqitet si ‘lëndë’, por si dije potenciale ose dije e maskuar.
Kështu që sot na ka mbetur vetëm fascinimi me format e zbrazëta dhe indiferente- fascinimi
me sistemin, i cili po na shkatërron.

Sub kultura e muzikës së bastarduar

Dinamika e jetës ka bërë që kohëve të fundit të lind një sub kulturë e re e reperave, e cila ad
hoc i prodhon tekstet e këngëve që më pas dëgjohen fort dhe bëjnë për vete shumë admirues.
Tekstet e tyre vërtet janë provokative. Ato në disa raste i bojkotojnë tani për tani edhe disa media,
sepse përbajnë ‘vulgaritet’ dhe ‘shprehje banale’, ndonëse ka raste kur disa media private nuk i
censurojnë fare. Mirëpo këto këngë veçse e thonë hapur dhe troç pikërisht atë që realisht ndodh në
jetën e përditshme, e thonë disi me gjuhë të rëndë, pa rezerva dhe me përplot eksplosivitet.
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Muzika në tërësi po rrëshqet nga konturat e tradicionales dhe modernes. Ajo i është
ekspozuar rrëkeve të ritmikes, mishmashit kulturor dhe shijeve ekstravagande. Ajo është bërë pjesë
e re produkimit serik të kiçit të fabrikuar për konsum masiv. Vargjet e disa këngëve shqipe kohëve të
fundit janë jo vetëm të pakuptimta, por edhe qesharake. Në to s’ka kurrfarë mesazhi, sepse çdo ide
për thurrjen e tyre është e zbrazët dhe pa takt. Në të shumtën e rasteve ato s’kanë edhe kurrfarë
teksti pos pasthirrmave dhe ulurimave të çuditshme. Pra thjesht teksti formulohet gjatë momentit të
interpretimit, sepse nuk ka kurrfarë lidhje me ndonjë temë, nuk ka as fillim, as mes dhe as mbarim.
Ndodh që kënga të fillojë e të mbarojë me ndonjë refren monoton.
Përmes piskamave hajde - hajde, kalle – kalle, urra - përrr….etj nuk mund të kuptohet se ajo
muzikë është lëshuar për t’i ndërsyer kafshët apo për t’i frikësuar ato për të mos hyrë arave.
Ludvig Gici fliste edhe për kiç njeriun, i cili është i predisponuar që të shikojë gjithçka nga prizmi
kiçerik, qoftë edhe artistiken. Prandaj mund të thuhet se kiç njeriu ndien nevojë për kiç-veprën dhe
përderisa kjo është kështu, nuk mund edhe aq lehtë të thuhet se kiçi është i imponuar. Ndoshta ai
është edhe i dëshiruar.
Thjesht rokada veç më ka ndodhur. Në vend se artistët të përpiqen për t’u përshtatur
vlerave artistike, publiku është ai që në masë të konsiderueshme i është përshtatur nivelit të
rëndomtë që ka pushtuar tregun muzikor. E dislokuar në spektakle të ndryshme, spote televizive dhe
manifestime festive, muzika pothuajse e neutralizon karakterin e vet tonik, përmes imazheve ose
thënë më ndryshe zëvendësohet mungesa e plotë e vokalit me imazhe. Në veçanti këtu në shprehje
vijnë këngëtaret, të cilat më tepër bëjnë ekzibicione sesa këndojnë. Për aspektet tonike përkujdeset
teknologjia, gjithçka këndohet ‘playback’, prandaj mjafton që këngëtarja vetëm t’i lëvizë buzët. Ajo
më së shumti duhet të përkujdeset që të lëvizë pjesët e trupit, të dridhet e përdirdhet kuptohet sa
më tepër të jetë mundësia (dhe aq sa ia duron karakteri) të zhvishet dhe me gjestikulime
provokative të joshë publikun.
Edhe ‘garipat’ meshkuj, mund të shihen në videoklipe të rrethuara nga femrat, që u
fërkohen pranë, anësh, para dhe pas. Formula e të zhveshurit nëpër videoklipe, është një hap që
edhe këngëtaret e patalentuara të ngjiten majeve të suksesit. Pra ‘logjika e re e artit’ nënkupton që
më shumë duhet vlerësuar videoklipet sesa kënga dhe interpretimi i saj. Qëllimi kryesor është të
qenurit interesant, qoftë edhe përmes skandaleve.
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Mu për këtë tashmë po thejnë qafën duke vrapuar në incizimin e video kilipeve, çdo muaj,
javë...Radha e këngëtarëve që presin në studiot që realizojnë spote është njësoj si dikur në mulli.
Dallimi qëndron vetëm se në mulli dikur respektohej radha dhe zbatohej njëfarë rendi.
Këngëtaret shqiptare shquhen edhe për imitime në dukje, pozime dhe gjestikulime.
Sfilatat e modës dhe zgjedhjet e miseve janë evenimentet ‘më kulturore’ që i kanë zëvendësuar
festivalet e dikurshme (siç ishte p sh: ‘Kosovarja këndon’, ‘Akordet e Kosovës’) mitingjet e poezisë,
ekspozitat e pikturave, promovimet e librave.
Se këto konsiderohen ngjarje ‘më kulturore’ dëshmon fakti se ato në të shumtën e rasteve
zhvillohen nën patronazhin dhe financimin e drejtë për drejtë të Ministrisë së Kulturës dhe ku me
praninë e vet ‘nderon’ edhe ministri, i cili në fund ndan shpërblimin e fitueses. Gjithashtu spektaklet
kryesore i transmetojnë drejtëpërdrejt edhe mediat. Sfilatat e modës dhe zgjedhjet e miseve tashmë
nuk ndodhin në çdo vit, por pothuajse në çdo tre muaj.
Gjasat e së ardhmes
Në vend të përfundimit është e radhës të thuhet se kultura është shpirti i një populli, me të
cilin ai hapëron drejt rritës së tij (ndërsa muzika pa mëdyshje është segment i rëndësishëm i
kulturës). Zhvillimi i kulturës në hapësirat gjithë-shqiptare është rënduar nga faktorë të ndryshëm, të
cilët janë imponuar tok me proceset e reja të ndryshimeve shoqërore dhe sistemore. Këtyre
ndryshimeve ç’është e vërteta u kemi kontribuar edhe vetë ne. ‘Pleqëria autoritare’ në fillim të
viteve të 90 të shekullit të shkuar, është transformuar në ‘foshnjëri demokratike’. Intelektualët e
vërtetë gati janë shterur dhe në skenë po dominojnë intelektualët që i janë orientuar politikës.
Ndërkaq në politika aktuale nuk ka shumë ndryshim ndërmjet estradës dhe pluralitetit partiak, sepse
politikanët veprojnë, sillen, flasin dhe luajnë tamam sikur të ishin estradë. Në këtë kontekst vlen të
thuhet se interesimi i tyre për çështjet kulturore është pothuajse zero. Të pozicionuar në
mekanizmat vendimmarrëse institucionale, ata shpeshherë ndajnë buxhet për gjërat që kanë fare
pak vlera kulturore. Me gjasë ata ose nuk duan ose nuk dine ta ndajnë shapin nga sheqeri, ta
dallojnë kulturën nga koftra kultura. Prandaj nëse institucionet përkatëse që merren me
mbarëvajtjen e çështjeve kulturore nuk ndërmarrin hapa të duhura në avansimin e vlerave
kulturore, atëherë aspekti kulturor do të goditet vërtet në palcë nga palaçot e snobizmit.
Obskurantizmi kulturor po i bie kambanës së vet, ai duhet të trokasë në ndërgjegje e fjetura.
Gjërat duhet të kanalizohen drejt rrjedhave të mbara dhe duhet të kristalizohen ashtu siç u ka hije.

1039

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM - ULQIN, Mali i Zi, 1 Prill 2016
Konferenca e VIII-të:
Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit
E- ISSN 2337-0521
ISSN 1800-9794

Kultura është vlerë shpirtërore, andaj nuk ka lojë me të, sepse siç thoshte me të drejtë Sokrati më
rrezik është të konsumosh koftra kulturë sesa ushqim të prishur, sepse nëse helmohesh nga ushqimi
të shërojnë mjekët, por po që se helmohesh në konsumimin e gjërave të pavlera, atëherë vështirë se
mund të shërohesh. Është në interes të gjithëve që vlerat kulturore të avansohen gjithnjë e më
tepër. Ngecja e tyre është njëherit edhe stagnim i hapërimeve të mëtutjeshme të një populli drejt
afirmimit të tij. Në këtë kontekst vlen të thuhet se kohëve të fundit relacioni Shqipëri-Kosovë nuk
funksionon si duhet. Për këtë janë përgjegjëse të dy palët. Më parë kishte asryetim. E patëm fatin
ogurzi që si komb u shtruam në ‘shtratin e Prokrustit’, por tragjikja u thellua kur pas çlirimit ramë në
duart e ‘Sfingës diktatoriale’ që na dënonte edhe për ëndrra.
Përfundim

Andej diktaturë këtej nën gërshërët reduksioniste të obskurantizmit serbomadh. Të ndarë e
të shpërndarë nuk ia arritëm asnjëherë as edhe të njihemi ndërmjet veti. Sot arsyetime nuk ka,
prandaj përgjegjësia bie mbi të gjithë. Kur dëshirohet të bëhet diçka gjenden mënyrat, kur nuk
dëshirohet gjenden arsyet. Jo që janë të domosdoshme bashkëpunimet kulturore dhe në të gjitha
sferat, por se ato duhet të jenë sa më intensive. Vetëm në këtë mënyrë mund të integrohemi
shpirtërisht para se të bëhet integrimi gjeografik i kufijve të imponuar administrative. Është mjerim
që të punohet në thellimin e greminës, hendekut dhe diskrepancës së këtyre kufijve. Është momenti
jetik që të punohet për afrimin dhe bashkimin e ideve, frymës, zemrave…Secili popull duhet të
kultivojë diçka të vetën që të jetë e pëlqyeshme për t’u përvetësuar edhe nga ndonjë popull tjetër.
Nën optikën e zhvillimeve moderne kjo nuk është vetëm kërkesë, por edhe domosdoshmëri.
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PROBLEME KULTURORE NË TRENDET E ZHVILLIMEVE
DEMOKRATIKE TË SHEKULLIT TONË

Doc. Dr. Bejadin AMETI
Fakulteti i Shkencave Islame

Doc. Dr. Avni AVDIU
doktor në filozofi dhe doktor në sociologi

Abstract
Part of the creative culture does not accept the reduction of culture only in the national character.
Going faithfully in this sense of enlightenment, Goethe gave the supremacy to world literature.
Victor Hygo preached to a European nationality. Stendhal declared national feeling contrary to
nature. Byron is separated from his nation and becomes a writer of Europe. According to Pushkin,
artwork has no homeland. One of the major causes of the occurrence of pluralism in Europe was the
rejection of utilitarian functions ie the lack of culture in the service of the nation alone. One would
find in what states Klod Levi Strosi that "world civilization can only be a global coalition of cultures
that preserve their originality".
Key words: culture, democracy, tradition, tolerance, equality,

Abstrakt
Një pjesë e kulturës krijuese nuk pranon reduktimin e kulturës vetëm në karakterin
kombëtar. Gëte duke i ndenjur besnik në këtë kuptim iluminizmit, i dha epërsi letërsisë botërore.
Viktor Hygo predikonte një kombësi evropiane. Stendali e shpallte ndjenjën kombëtare të kundërt
me natyrën. Bajroni ndahet nga kombi i vet dhe bëhet shkrimtar i Evropës. Sipas Pushkinit, vepra
artistike nuk ka atdhe. Së këndejmi edhe njëra nga shkaqet thelbësore të paraqitjes së
larpurlartizmit në Evropë ishte refuzimi i funksioneve utilitare d.m.th mosvënia e kulturës në
shërbim vetëm të kombit. Një mes do të gjendej në atë që konstaton Klod Levi Strosi se “qytetërimi
botëror s’mund të jetë tjetër veçse një koalicion në nivel botëror të kulturave që e ruajnë
origjinalitetin e tyre” i.
Fjalët kyçe: kultura, demokracia, tradita, toleranca, barazia,
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Demokracia dhe kultura
Tokvili nga ana e tij mendonte se demokracia në esencë nuk është edhe aq korelat me
kulturën. Fryma e demokracisë preferon barazinë (të drejtën politike përpara ligjit) edhe nëse kjo i
kërcënohet lirisë së individit. Ndërkaq, fryma e kulturës ushqehet nga pabarazia e produkteve të
veta. Virtyti i demokracisë pra është barazia, kurse virtyti kyç i të gjitha bashkësive të konceptuara
pluraliste është toleranca politike. Parimi i tolerimit të tjetrit në këtë kontekst reflekton kulturën
politike. Ideja e tolerancës nënkupton edhe garën e konkurrencës së ideve, projekteve dhe
inciativave. Nga aspekti psikologjik tolerancë do të thotë ta durosh tjetrin. Toleranca është
parametër inkoherent: atë që sot e tolerojmë nesër mund të mos e tolerojmë. Karl Poperi përkitazi
me këtë ngriti një çështje shumë delikate: se si mund ta tolerojmë atë që është intolerant?! Modeli i
tolerancës shpie në harmonizimin temporal të antinomive eksplicite të interesave, vizioneve etj.
Dispariteti ndërmjet sistemit demokratik dhe kulturës mund të tërheq transverzale që nga
Sokrati e deri te Sartri. Apologjia e gjeniut antik sot mund të kuptohet si apoteozë e kulturës politike
kundruall demokracisë së brishtë. Gabimin e pushtetit të atëhershëm grek nuk e përsëriti De Goli. Ai
refuzoi të nënshkruante një urdhër arresti për Sartrin, që shkelte dekretin qeveritar përkitazi me
ndalesën e një gazete.
Problemi kulturor qëndron gjithashtu edhe në zhdukjen e dallimit midis kulturës “së lartë”
që u atribuohej klasave sunduese dhe asaj “të ultë” klasave të ulëta. Pra “kultura elite” në vorbullën
e kësaj tematike konsiston në botëkuptimin, sipas të cilit vlerat kulturore të shoqërisë gjenden tek
elitat dhe jo tjetërkund.
Halberstem kur bën dallimin ndërmjet fanatikut dhe liberalit thotë se”për dallim nga
fanatiku, i cili beson se e vërteta e tij është absolute, liberali lë vend për dyshim..”i.
“Mendimi demokratik duket se ka rënë në grackën e kontradiktave të veta”i. Tashmë qëllimi
kryesor që imponon krijimi i sistemeve demokratike anekënd botës është konsolidimi i demokracive
të posa krijuara dhe përmbyllja e tranzicionit të demokracive në zhvillim e sipër. Procesi i
demokratizimit mund të krijojë probleme si: 1)konfliktin etnik, sepse gara për vota nënkupton
përvetësimin e zgjedhësve në baza etnike, fetare, fisnore etj (p.sh ish-BRSS dhe RSFJ) 2) luftëra të
jashtme. Xhek Shnajder dhe Eduard Menzfiëld në studimin e tyre erdhën në përfundim se në fazën
tranzicionale të demokratizimit shtetet bëhen më agresive dhe më luftëdashëse. 3)Demokratizimi
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ngërthen në vete heqjen e detyrimeve të shtetit ndaj sjelljeve të individëve. Kjo sjell pasiguri dhe
konfuzion rreth standardeve të moralitetit. Kësisoj i lëshohet vendi atmosferës imorale. Për
rrjedhojë çdo gjë bëhet e pranueshme. Kështu inkurajohet dez integrimi i familjes, shtohet
kriminalitetit dhe në përgjithësi sjelljet patologjike devijonte. Trendet demokratike zhveshën maskat
e personaliteteve. Sinqeriteti u thye, u shkel dhe u përdhos. Shumë komunistë të dikurshëm brenda
natës u bën “demokratë të devotshëm”. Kjo në njëfarë mënyre figurativisht është “eksploziv latent”
që në çdo fryrje alternative të erës, kërcënon kthimin e të kuqve.
S’ka dyshim se po kjo kërcënon edhe vetë demokracinë. Vlerat demokratike mund të
kontestohen edhe në fitoret e partive ekstreme radikale. Ato dëshmojnë se me vota të lira në
pushtet mund të vijnë edhe ato forca që synojnë sistemin demokratik. Ndërkaq abrogimi i
rezultateve zgjedhore dhe anulimi i fitores së partisë opozitare siç ndodhi më 1992 në Algjeri i vë në
dyshim edhe më tepër vlerat e proceseve demokratike. Tekefundit modeli i zgjedhjeve të lira le
mundësinë e hapur se përzgjedhja mund të jetë edhe keq zgjedhje.
Dihotomia e demokracisë në horizontale: opinioni publik, demokracia elektorale,
pjesëmarrëse, e referendumeve dhe ajo vertikale: parimi i shumicës dhe sundimi i pakicës është
gjithashtu një mpleksje kryqësore që më shumë ngatërron sesa qartëson. Zh.Zh Ruso sikur e
anticipon amalgamën që do të krijohej më pas kur u shpreh kundër ligjit që të sundojë shumica dhe
që të sundohet pakica. Nuk është shprehur kot Winston Churchil se njëmend demokracia është
forma më e keqe e qeverisjes, por më e mirë se të tjerat. Ndryshe thënë kur s’ka shi, bën edhe
breshër. “Demokracia është mënyra më e arsyeshme që ndryshimi të kryhet pa revolucion. Në këtë
kuptim ajo është më e frytshme se format e tjera të qeverisjes”i.
Në këtë kontekst”mjaft autorë shtrojnë pyetjen nëse shfaqja e demokracisë shoqërore është
ajo që e shkatërron, në afate të mesme ose të gjata vetë demokracinë”.i
Në këto rrethana sipas Teodor Adornos dhe Maks Horkhajmerit, rikthimi kah kultura tashmë
mbetet dhe duket vetëm një mall. Në kushtet e krijuara të zhvillimit të hovshëm kapitalist, teknika e
ka në dorë njeriun jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Sot njeriu i civilizuar ëndërron për
objekte përdorimi më të mira dhe më cilësore. Fajtor për këtë nuk është racionalizmi i botës, por i
racionalizimi i këtij racionalizmi. Teknika nuk është më tehné, por dues machina e dramave të
Euripidit. Ajo mund të shihet nga një anë si instrument për zgjidhen e problemeve të ekzistencës, por
nga ana tjetër si iluzore, atomizuese e personalitetit njerëzor. Si kulturë ka rol humanizues dhe si
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koftra kulturë ka rol de humanizues. “Sot me gjasë duan ta racionalizojnë njeriun për zhvillimin
teknik dhe jo zhvillimin teknik për njeriun”7.

Kultura dhe teknologjia
Shoqëria bashkëkohore është përfshirë në ndryshimet rrënjësore teknike, të cilat në bazë e
ndërruan strukturën dhe dinamikën e saj. Mega trendet e përshkojnë imazhin e ri të botës. Teknizimi
kulturor bën riprodhimin e artit në disqe e videokaseta, DVD, plasimin përmes internetit dhe
pajisjeve tjera. “Kultura masive (shtypi,radioja,TV, kinemaja..) paralajmërojnë marrëzisht dhe
fëmijërisht një qytetërim të kënaqësisë”ii.
Këtu nuk dihet se a humb apo fiton më shumë kultura. Sido që të jetë ajo sot pulson me
ritme të reja dhe të tjera. Në horizont janë shtrirë probleme të shumta me përmasa dhe dimensione
të mëdha. Qasja për studimin, analizimin dhe zgjidhjen e tyre gjithashtu kërkon alternativa tjera
shumë më serioze. Në vazhdë të kësaj edhe synimi duhet të jetë i qartë: ”afirmimi i vlerave dhe
anashkalimi i pseudo vlerave”. Mirëpo pikërisht kjo çështje është ndër më të vështirat, sepse pseudo
vlerat me formacionin e shundit dhe kiçit vërshojnë duke pushtuar shijet e auditorit. Ato janë më të
kërkuarat dhe më të shiturat. Rrjedhimisht interesimi për vlera të mirëfillta ka rënë, meqë ato nuk
çmohen sa duhet dhe nuk gjejnë vendin e merituar. Kriteri i vlerësimeve është çoroditur. Edhe
njerëzit e artit dhe kulturës kanë filluar të shkasin drejt sindromit të kiçit dhe shundit. Të
pambështetur institucionalisht ata janë lënë nën fatin e mbijetësës vetanake. Andaj edhe zgjidhja
për ta nuk ka alternativë. Kaherë është pritur një zë i fortë që do të donte dhe do të dinte të luajë
rolin e policit të trafikut, meqë shenjat e semaforit veç më nuk po respektohen.
Abraham Moli thoshte: “Askush s’mund të jetë nën pushtetin e kiçit, nëse bëhet i
vetëdijshëm mbi ekzistimin e tij”. Për këtë shkak duhet pasur kujdes që opinionit t’i ofrohen vlera.
Arnold Hauzer, sociolog i njohur i kulturës dhe artit, për këtë gjë thotë se “për strukturat sociale të
artit përgjithësisht janë të rëndësishme shtresat shoqërore, të cilave u dedikohet arti, më tepër sesa
shtresës së cilës i takojnë autorët e saj. Sado të jenë të ndryshme qarqet nga të cilat rrjedhin artistët,
veprat e tyre, prapëseprapë, kanë rëndësinë e shtresës për të cilën ato dedikohen. Motivet artistike
mund të ngrihen nga populli - gjë që edhe në praktikë shpesh ndodhë, lëshohen në qarkullim të
popullit nga shtresat e larta, por për rëndësinë e tyre sociale prapëseprapë gjithnjë është evident
publiku të cilit i drejtohen producentët”.i
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Kultura dhe mediet

Mediet e shkruara përbëjnë një segment të rëndësishëm të jetës shoqërore. Ato me të
gjitha mënyrat synojnë të bëhen sa më të lexuara. Në këtë kontekst ndikimi i tyre pa
mëdyshje është i konsiderueshëm edhe në formimin e opinioneve të shumta politike,
shoqërore, kulturore e kështu me radhë. Të gjitha mediet pretendojnë objektivitetin dhe
trumbetojnë se plasojnë informacione faktike, të dëshmuara nga burime të ndryshme
relevante, nga dëshmitarë okularë dhe në përgjithësi se i argumentojnë shkrimet e tyre.
Mirëpo sa mund të jetë kjo e vërtetë, është krejt çështje tjetër. Janë evidente në shkrimet e
gazetave mungesa e të dhënave, mospërputhja e tyre me burimet të cilave u referohen, prirjet
për anime subjektiviste, fotomontazhet, të cilat errësojnë realitetin duke synuar të arrijnë
ndonjë objektiv të caktuar, përgjithësimet, alarmimet, improvizimet, shtrembërimet etj.
Gazetat e përditshme ose javore dhe revistat e ndryshme, intencë kryesore gjatë editimit të
tyre kanë të qenurit sa më ekskluziv, dhënien e lajmeve sa më sensacionale dhe mundësisht
zbulimin e skandaleve. Më pas këto materiale bëhen lëndë e preferuar për t’u hedhur në
ballina si top informacione. Këto gjëra natyrisht zgjojnë kërshërinë e opinionit dhe si të tilla i
ha tregu. Zaten pikërisht përmes botimit të këtyre gjërave shtohet edhe interesimi për gazetën,
gazeta fiton rejting, bëhet e kërkuar dhe në këtë mënyrë tërheq lexuesit e vet.
Është me rëndësi që gazeta ta dëshmojë veten në këtë kohë të bumit informativ, me
ekspozimin e temave më të ndjeshme. Temat popullarizojnë edhe vetë gazetën. Në shumë
raste mund të thuhet se lajmi i keq bëhet lajm i mirë për gazetarin. Zaten për gazetarin e
sotëm secili lajm i keq, është lajm i mirë. Duke e nxjerr atë në pah, duke e bërë publik dhe të
akceptueshëm për opinion, gazetari bëhet më i famshëm, ndërsa gazeta e tij më e shitur. Në
njëfarë mënyre mund të thuhet se është një konkurrencë e pa komprimis garimi në mes
medieve se cila po thotë diçka më interesante.
Në vlugun e një tensionimi të këtillë, gjithnjë të vazhdueshëm, lajmet e ngjarjeve
të ditës, të cilat edhe ashtu jepen përmes radios, televizionit dhe internetit, bëhen të
egzauruara për ditën e nesërme, prandaj sikur bëhet e obligueshme që të shkohet përtej lajmit
të zakonshëm, të rëndomtë e tashmë të konsumuar disa herë më parë.
Është një gjë mjaft dëshpëruese se në mediat e shkruara vërehet më tepër kuantitet se sa
kualitet. Ndoshta vetë kuantiteti e ka zbehur kualitetin.
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Defekte të shumta mund të hasen në gjuhën, strukturën dhe kohezionin brenda
teksteve të shkruara.
Tradicionalja, modernia dhe post-modernia
Ndryshimet kulturore në shoqërinë shqiptare janë më se evidente, ndonëse ato zhvillohen
disi në mënyrë difuze dhe konfuze. Vërehet tendenca për të ecur me kohën (madje kjo është bërë
edhe moto e shumë publiciteteve propagandistike), por në shumë raste vërehet se mungon çelësikodi për të qenë në trend.
Në vallen e shoqërores janë futur tradicionalja, modernia dhe post modernia. Krahë për
krahë rrugëve mund të takosh nënë e bijë; e para plakë e rrudhur dhe gati e kërrusur që është e
mbështjellë me mbulesë dhe e dyta vajza e saj e re e gjysmë zhveshur ose e veshur me rrobe të
tejdukshme. Po ashtu mund të takosh edhe babë e bir, ku plaku me plis në kokë dhe veshje zhguni
ec me të riun me flokë të rruar, farmerka të grisura qëllimisht, me vath në vesh dhe tatuazh në krah.
Ky kontrast paraqet pikërisht paradoksin e së ardhmes dhe së shkuares.
Tashmë njeriu në profil të ri nuk është ai që ishte. Metamorfoza e tij tani nënkupton
bredhjen kah e panjohura, drejt X-it, largim nga boshti i qendrës ku ai gravitonte. Qendra humbi,
ndërsa realiteti u shpërbë dhe prej tij nuk mbeti gjë tjetër përpos nostalgjisë për të. Realiteti mbeti
pas nesh. Qenësimi është vënë në rivlerësim të vetes.
Është hequr dorë nga vlerat tradicionale, si: bujaria, mikpritja, ndihma reciproke, solidariteti,
altruizmi, filantropia etj. Duke u shërbyer me fjalët e Hannah Arendit mund të themi, se me shuarjen
e traditës “nuk mbeti gjë tjetër veçse një gjendje konfuzioni dhe mungesë rrugëdaljeje”i Ndërkaq
këto ndryshime të rinjtë i kuptojnë si mundësi integrimi me botën e qytetëruar, si vlerë dhe kulturë
progresiste dhe si mekanizëm për të ndërtuar profilin e ri të personalitetit konform kushteve dhe
rrethanave të reja të sapokrijuara. Evrocentrizmi është pikëmbërritje e vetme ku pleksen ëndrrat,
dëshirat dhe planet e gjithsecilit.
Kështu lidhjet fisnore e fqinjësore tashmë janë zbehur ose kanë filluar të shthuren. Ftohja
midis miqve të dikurshëm, kalon në një mospërfillje totale dhe argumenti është i lehtë për t’u gjetur
dhe për t’u arsyetuar gjithçka: kohët janë bërë aq intensive saqë është vështirë edhe të takohesh me
të tjerët. Nuk dëgjohen veç se ato biseda që kanë të bëjnë me biznesin, karrierën, famën dhe
afirmimin e unit.
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Thjesht në qarkullim janë vetëm ato fjalë që kanë lidhje me sigurimin e interesit të ngushtë
personal. Të tjerat trajtohen si llafe të kota e të bezdisshme, idiotësi ose humbje kohe, pavarësisht
se mund të kenë të bëjnë me artin, kulturën dhe me diturinë. Shqetësimi vetëm për të plotsuar
nevojat materiale kalon në ankth permanent deri sa më në fund shndërrohet në mani dhe lakmi të
pakufishme. Kjo “etje dhe uri e pashuar dhe e pangopshme” ka dobësuar dukshëm pasurinë
intelektuale të shoqërisë, duke i zbehur energjitë dhe potencialet e saj. Autorë të ndryshëm intencë
paraprake në shkrimet e tyre ose në krijimtaritë artistike, kanë kalkulimet utilitariste materiale, duke
abstrahuar mesazhet e zakonshme etike-estetike, por edhe edukative.
Sub kultura e kafeterive
Dinamika e jetës ka bërë që kohëve të fundit të lind një sub kulturë e re e reperave, e cila ad
hoc i prodhon tekstet e këngëve që më pas dëgjohen fort dhe bëjnë për vete shumë admirues.
Tekstet e tyre vërtet janë provokative. Ato në disa raste i bojkoton tani për tani edhe media, sepse
përmbajnë ‘vullgaritet’ dhe ‘shprehje banale’, ndonëse ka raste kur disa media private nuk i
censurojnë fare. Mirëpo këto këngë veçse e thonë hapur dhe troç pikërisht atë që realisht ndodh në
jetën e përditshme, e thonë disi me gjuhë të rëndë, pa rezerva dhe me përplot eksplosivitet.
Megjithëkëtë, ajo që ndodh në përditshmëri qoftë edhe më e keqe se ajo që thuhet në këngë, nëse
sipas skemave është diçka devijante, ajo prapëseprapë duhet të mbetet tabu dhe larg syve dhe
veshëve të opinionit.
Muzika në tërësi po rrëshqet nga konturat e tradicionales dhe modernes. Ajo i është
ekspozuar rrëkeve të ritmikes, mishmashit kulturor dhe shijeve ekstra vagande. Ajo është pjesë e re
produkimit serik të kiçit të fabrikuar për konsum masiv. Vargjet e disa këngëve shqipe kohëve të
fundit janë jo vetëm të pakuptimta, por edhe qesharake. Në to s’ka kurrfarë mesazhi, sepse çdo ide
për thurjen e tyre është e zbrazët dhe pa takt. Në të shumtën e rasteve ato s’kanë edhe kurrfarë
teksti pos pasthirrmave dhe ulurimave të çuditshme. Përpos të veshurit, te të rinjtë ndryshime të
mëdha ka pësuar edhe gjuha. Gjithnjë e më e përdorshme është e ashtuquajtura ‘gjuha e
kullerizmit’, e cila ka dalë si një lloj ‘dialekti’ rinor. Shprehjet ‘kull bre njeri’, ‘op bre njeri’, ‘smunt’,
‘trent’, ‘zanzi, ‘xixë’, ‘fanki’ etj janë nocione që kanë pushtuar edhe mediet. Pra edhe pohimet dhe
mohimet kanë ndryshuar: po=op dhe jo=ik bre njeri. Kjo pa mëdyshje imponon nevojën për
sensibilizimin e vlerave të ndryshme. Se a duhet këto vlera të ‘cool njeriut’ ose ‘cool kulturës’ të
pllakosin edhe gjeneratat më të reja, respektivisht fëmijët, kjo më nuk është çështje dëshire e
ndokujt, por çështje kohe.
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RAPORTI I AFËRT I MËSIMDHËNËSIT ME NXËNËSIN FAKTORË I
SUKSESIT DHE EDUKIMIT TË SHOQËRISË
Doc. Dr. Bejadin AMETI

Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup
konba@hotmail.de

Abstract
Indirect communication between students and teachers is the main and sensible element in
achieving the desired success, which is also the interest of general pedagogues, especially in
the Islamic faith, for the communicators of the religion and the Sunan and Sunan principles to
be kind and successful in work done. It is clear that education is unrealizable without proper
communication as well as cooperation based on reciprocity and mental ability to capture the
inertia and the intended purpose.
Key words: Communicator, student, reciprocity, teacher, da'wah, success.
Abstrakt
Komunikimi i tërthortë mes nxënësit dhe mësimdhënësit është elementi kryesorë dhe sencialë
për të arritur suksesin e dëshiruarë, gjë që është edhe interes i pedagogëve nëpërgjithësi e
sidomos në fenë Islame për komunikuesit e fesë dhe parimeve kuranore edhe sunnetike që të
jemi të mirësjellshëm dhe të suksesshëm në punën e bërë. E kemi të qartë se edukimi është i
parealizueshëm pa komunikim të mirëfilltë poashtu edhe bashkëpunim i mbështetur në
reciprocitet dhe aftësi mendore për të kapur inetresin dhe synimin e ideuarë.
Fjalët kyçe: Komunikues, nxënës, reciprocitet,mësimdhënës, da’vah, sukses.
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Hyrje
E kemi të qartë se edukimi është i parealizueshëm pa komunikim të mirëfilltë poashtu
edhe bashkëpunim i mbështetur në reciprocitet dhe aftësi mendore për të kapur inetresin dhe
synimin e ideuarë. Poashtu komunikimi i tërthortë mes nxënësit dhe mësimdhënësit është
elementi kryesorë dhe esencialë për të arritur suksesin e dëshiruarë, gjë që është edhe interes i
pedagogëve nëpërgjithësi e sidomos në fenë Islame për komunikuesit e fesë dhe parimeve
kuranore edhe sunnetike që të jemi të mirësjellshëm dhe të suksesshëm në punën e bërë.
Me procesin e komunikimit midis subjekteve ku analizohen specifikat e komunikimit
midis mësimdhënësit dhe nxënësit apo komunikuesit në përgjithësi si faktor i punës edukative
ne shoqëri.
Komunikimi është një proces permanent i dërgimit dhe pranimit të informacioneve
me një qëllim të caktuar – këmbim të informacioneve. Bazuar në këtë që e shënojmë, mund të
thuhet se komunikimi pedagogjik paraqet domosdoshmëri objektive të procesit edukativ dhe
aq më tepër, mekanizëm themelorë me të cilin organizohen veprimet edukative dhe
realizohen qëllimet e dëshiruara.
Elementi komunikim është konkretisht ai që kontribuon në rritjen e cilësisë së punës
pedagogjike dhe zhvillimin e shkathtësive dhe aftësive komunikuese, gjegjësisht në procesin
edukativo- arsimor ku aty zhvillohet dhe mbështetet te komunikimi.
Kihet parasysh vështrimi i historisë sonë Islame, e cila daton para XV shek. në krye të
interpretimit ishte komunikuesi i parë, Muhamedi a.s, i cili karvanin e predikimit e filloi nga
Gadishulli Arabik dhe e shpërndan në katër anët e botës. Me të cilin tani më krenohet bota
islame dhe ka edhe diçka tjetër që myslimanët të kenë humbur beteja ushtarake, por në sajë të
avokimit dhe predikuesve fituan zemrat dhe mendjet e njerëzve, pastaj edhe të
kundërshtarëve.
Komunikimi mund të jetë një proces i papërsëritshëm në jetë dhe i pakthyeshëm,
mirëpo nga ana relative ai është gjithmonë konsistent, sepse komunikimi nuk bazohet vetëm
në përcjelljen e mesazheve dhe modelit klasik të saj. Por komunikimi ka dy anët e medaljes,
dhe e cila ka anën pozitive dhe atë negative.
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Fjala apo nocioni “Da’vah” e cila është fjalë e gjuhës arabe, që ka kuptim “thirrje”
apo “ftesë”. Dhe këtu e kemi për bazë në kontekstin Islam termin me qëllim të komunikimit
në fjalë, dhe ka për qëllim përpjekjet për të përhapur dhe propaganduar fenë Islame tek të
tjerët.
Njerëzit dallojnë shumë në kumtimin e fesë së Zotit. Ata kanë shprehje, botëkuptime,
vepra, metodologji të ndryshme, dhe rrjedhimisht, edhe ndikim jo të njëjtë. Do të kuptohet
më fatmiri dhe fjalëmirë në këtë drejtim do të jetë ai që përvetëson modelin e Muhamedit,
alejhis selam, e sidomos në butësinë dhe mirësjelljen e tij që përdori kundrejt njerëzve që i
kishte përballë, që ne sot të e kemi atë për model ngase ai, pa asnjë dyshim, ishte njeriu më i
përkryer në thirrjen islame dhe kishte metodologjinë më të mirë të mundshme, ndërsa ata që
heqin dorë prej saj, sigurisht se do të dështojnë, që ne në asnjë mënyrë nuk e dëshirojmë as që
duhet të e mendojmë, por gjithmonë do të jemi në synim të realizueshëm.Në Kur’anin
Famëlartë All-llahu Fuqiplotë i drejtohet të dërguarit të tij me fjalët:
ِ
ِ َ يل ربِك ِباْل ِح ْكم ِة واْلمو ِع
ِ ِ
ِ
َح َس ُن
ُ ْاد
ْ ظة اْل َح َسَنة َو َجادْل ُه ْم ِب َّالتي ه َي أ
َ َ ِ ع ِإَلى َسِب
َْ َ َ
“Ti (Muhammed) thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe
polemizo me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira.” ( En Nahël : 125)
Me këtë ajet Kur’anorë e kuptojmë se ky urdhër edhe pse i drejtohet të Dërguarit të
Zotit i cili është bazë dhe model i thirrjes, është urdhër që i referohet secilit prej nesh, që
duamë të kemi referencë të shëndoshë.
Muhammedi, alejhis selam kumtoi në formën më të mirë dhe udhëzoi të tjerët me
mënyrat dhe metodat më të qëlluara dhe më të dobishme me konceptin thirrje e cila ngërthen
kuptimin e komunikimit të tërthortë.
Duhet të e studiojmë se cili është faktori pozitiv në komunikim, dhe shpresoj se do të
vlerësojmë, se vendimtare për krijimin e komunikimit të mirë mes dy palëve (mësimdhënësit
dhe mësimnxënësit) është vetë komunikimi i mirë. Ku aty e kuptojmë sjelljen e
mësimdhënësit ndaj mësimmarrësit, po ashtu sinqeritetin në komunikimin e ndër sjelltë. Edhe
pse është e qartë në atë që thuhet se pas suksesit të nxënësit gjithmonë qëndron një mësues i
suksesshëm.
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Në mënyrë që ta ketë mesazhi kuptim, debati dhe bashkëbisedimi bëhet i
pashmangshëm. Këtu e kemi të qartë në ate që thotë Allahu i Madhërishëm në Kur’an:
“Ti (Muhammed) thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo
me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira. Zoti yt është Ai që e di më së miri
atë që është larguar nga rruga e Tij dhe Ai di më së miri për të udhëzuarit”.
Me këtë kuptojmë se përmes bartjes së mesazhit Islam tek ata që janë jomyslimanë,
nuk është e mjaftueshme që atyre t’u tregojmë dhe të nënvizojmë vetëm imazhin pozitiv të
Islamit. Kjo për faktin se shumica e jomyslimanëve nuk janë të bindur rreth së vërtetës
islame, për shkak se pas mendjes së tyre fshihen disa pyetje rreth islamit të cilat kanë ngelur
të pa përgjigjura. E kjo neve na i bënë me dije se i njëjti element i bisedës dhe hapsirës së
paqartë, apo një skepticizëm eventual i cili mundet të ndodhë edhe tek ai që është
mësimmarrës nga mësimdhënësi. Sepse ashtu si mundet të ndodhë në momentet kur sqarohet
Islami, e të pajtohen më pohimet mbi natyrën dhe karakterin pozitiv të islamit, mirëpo në të
njëjtën kohë do të thonë: “Ah! Por ju jeni të njëjtë sikur myslimanët e tjerë, të cilët martohen
me më shumë së një grua. Dhe e kanë vënë gruan nën kontrollin e tyre duke i mbajtur ato pas
mbulesës. Dhe Jeni fundamentalistë, dhe jeni e jeni, etj.”
Andaj kërkoj dhe i stimuloj që të jenë të hapur dhe tejet të sinqertë, njëherazi për të u
bindur, se komunikimi i afërt i njerëzve rezulton pozitivi dhe sukses, kur e kemi në mendje
dhe dinjitet se pranojmë edhe kritikat e tyre rreth islamit dhe rreth komunikimit tonë
eventualë të gabuar. Ngase çdo i cili mendon gabimisht në momentin kur bisedohet me të me
një komunikim të afërt me qëllim të suksesit dhe arsyes së shëndoshë, do të neutralizoj
mendimin e gabuar (negativ) rreth Islamit dhe myslimanëve. E kështu do të ndodhë edhe me
mësimdhënësin me nxënësin në përgjithësi pa marrë parasysh lëndën a po temën e shkoqitur.
Koncepti themelor për komunikimin e suksesshëm të kumtuesit apo interpretuesit
përballë atij që ia kumton duhet të përfshijë tri elemente:
Komunikimi të jetë i dorës së parë, i hapur, me atë që bisedon dhe komunikon, duke
ia mundësuar komoditet në komunikim, dhe e gjithë kjo të jetë në një atmosferë të ngrohtë
me klimë dhe shpirt emocionalë e pozitiv dhe shumë i rehatshëm në shprehje dhe qasje.
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Edhe pse fatkeqësisht se këtë atmosferë pothuajse e kemi të humbur por duhet të e
dedektojmë për ta gjetur në shoqërinë tonë, dhe të e ngjallim formën dhe teknikën
frytdhënëse, shkathtësitë dhe aftësitë e komunikimit.
Ashtu si shprehet edhe ( К. Белазелкоска), ku thotë: Çdo arsimtar duhet të dijë se
teknika më e mirë që duhet të zotërojë kur dëshiron t’i ndihmojë nxënësit, me atë se ka
respekt ndaj tyre është të dëgjuarit efektiv. (Белазелкоска К.,1999,f.12).
Poashtu si thotë edhe (Brajsa P): Mësuesi duhet ta kuptojë patjetër se në të shumtën e rasteve
vetë ai është fajtor, nëse nxënësi nuk dëshiron ta dëgjojë . (Brajsa P., 1993,f.65-66)
Në kontekst të kësaj Lev Tolstoi për arsimtarin e suksesshëm thotë: “Nëse mësuesi e
do vetëm punën, atëherë ai është mësues i mirë, nëse mësuesi e do nxënësin si kur të jetë
prindi i tij, atëherë ai është mësues edhe më i mirë. Por, nëse i njëjti mësues e bashkon
dashurinë ndaj punës dhe nxënësve, atëherë ai është mësues i përsosur”. Poashtu edhe në
shkollat bashkëkohore veçoritë e mësimdhënësit analizohen në të gjitha sferat e
mësimdhënies, por para së gjithash dhe më shumë anën dhe mënyrën e komunikimit të tij
dhe sjelljes së tij në shkollë ndaj nxënësve dhe prindërve të tyre. ( Дамевска П., 2002,f.3738).
Komunikuesit duhet të posedojnë kuptim të thellë për gjendjen aktuale në të cilën
janë, pa marrë parasysh, temperamentin dhe dimensionalitetin e njerëzve, sjelljet e tyre
mendjemprehtësinë dhe aftësinë dhe vigjilencën në lidhje me ngjarjet aktuale, inovacionet e
ndryshme, e të harmonizojë në kuadër të jurisprudencës, kështu që ai të jetë në gjendje, të
gjykojë mirë e drejtë realitetit.
“Të bëjnë dallimin në mes mënyrave të ligjshme, dhe mes metodave dhe mjeteve
moderne dhe të rinovueshme”. Me qëllim të arrijë në atë që i nevojitet dhe të e realizojë
shërbimin që ia afron fesë së tij me një urtësi të mprehtë e të ketë misioni i tij sukses e të mos
ndeshet me gjendjen aktuale, dhe të iu kthehet si bumerang me dështim dhe dëshpërim.
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Nevoja e madhe për kuptimin dhe dallimin e prioriteteve
Është e qartë se ashtu siç kemi obligime të patjetërsueshme. Është e domosdoshme të
dimë të i dallojmë edhe prioritetet. Ngase kemi prioritete në çështje të veprimit dhe
angazhimit, prioritete në të urdhëruarit e në të ndaluarit, prioritete në shkencë dhe arsim,
prioritete në interpretim dhe komunikim.
Qëllimi me të kuptuarit e prioriteteve është në atë që të i radhitë ligjëruesi fletët e
ligjëratës së tij, të rëndësishmen e më të nevojshmen, po ashtu dhe më të dobishmen e cila do
të jetë për atë që ai me të komunikon.
Ashtu si mjeku kur e kuron një pacientë të tij, i cili është i sëmurë me shumë
sëmundje, ai do të fillojë me sëmundjen që është më e rrezikshme për shëndetin e personit të
sëmurë, dhe gradualisht të vazhdojë me të tjerat që janë më pak të rrezikshme nga ato të
parat, e kjo është një sistem i kërkuar në komunikim dhe i themi sistemi prioritar. Ngase këtu
nuk është e rrugës të fillohet me kurimin e një sëmundjeje e cila nuk pritet rreziku në
shëndetin e personit të sëmurë, dhe nga ana tjetër duhet të kurohet sëmundja e cila është
vdekje prurës.
Në këtë dimension të formës së komunikimit duhet qartë të vlerësohen prioritetet në
çdo çështje dhe çdo moment. Edhe pse në disa raste mundet të ndryshohet kjo formë edhe ky
sistem në bazë të asaj që e sheh vetë mësuesi dhe komunikuesi.
Ashtu si shprehet edhe Мирасчиева С. duke thënë se:’ Nxënësi në procesin mësimor
është një nga faktorët subjektivë, i cili subjektivitetin e tij e shpreh nëpërmjet komunikimit
mësimor gjatë realizimit të mësimit dhe në fazat e përpunimit, ushtrimit, përsëritjes.
Nëpërmjet parashtrimit të pyetjeve, dhënies së përgjigjeve, paraqitjes së referateve,
propozimeve e ideve. (Мирасчиева С.,2007 f.70-71)
Nga ana tjetër edhe sipas P. Brajsha-s “ që të jetë një komunikim i suksesshëm dhe cilësor
duhet të plotësohen këto kushte:
1. Liri në komunikim si në zgjedhë të partnerit si në zgjedhjen e lirë të përmbajtjes së
temës, si zgjedhje e lirë të hapësirës në të cilin e mendojnë komunikimin, po ashtu
edhe në zgjedhjen e kohës për komunikim.
2. Të mos ekzistojë eventualisht kërcënim nga komunikuesi.
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3. Të pranohet të gjithë bashkëbiseduesit për komunikim.
4. Të mbizotërojë sinqeriteti nga komunikuesi.
E vërteta është në atë se jemi të detyruar për një komunikim të hapur me qëllim të
suksesit të ndërsjellët, se për dryshe do të na shtyjë drejt sulmit ose mbrojtjes, heshtjes ose
mashtrimit, drejt komunikimit të pasinqertë dhe prandaj ne do t’i shmangemi komunikimit. (
Pavao B.,1993 ,f. 70-74).

Përmbyllje
Komunikimi i suksesshëm krijon marrëdhënie të forta në shoqëri, zhvillim të aktivitetit
social, formimit të aftësive të shoqërisë në përgjithësi.
Sistemi i komunikimit pedagogjik, është çelësi i edukimit të mirë, bazë për mësim të
suksesshëm dhe për të gjitha marrëdhëniet e ndërsjella midis shumë subjekteve në shkollë. Si
konstatim i dukshëm lirisht mund të themi se “ të komunikosh mirë do të thotë të jetosh
mirë”.
Literatura e shfrytëzuar
➢ Kur’ani-(Përkthim me komentim në gjuhën shqipe)-H.Sherif Ahmeti
➢ К. Белазелкоска(1999)Наставникот како водач Просветен Работник, ГодинаXLVI
бр.863,Скопје
➢ P. Brajsa, (1993) Pedagoska komunikologija-razgovor, problemi i konflikti u skoli, Skolske
novine- Zagreb
➢ П.Дамевска, (2002,”Наставникот во современото училиште “, Скопје: Просветно дело,
➢ списание за педагошки прашања, Година LV, бр.3
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Shkolla e mesme artistike “Prenke Jakova” Shkodër

Përemri në Gjuhën shqipe dhe përdorimi i tij

HYRJE

Në këtë punim do të trajtoj përemrin, klasifikimin e përemrit si dhe përfundimet e mia
lidhur me temën.
Në këtë punim kam përdorur literaturë klasike dhe bashkëkohore, nga autorë të njohur të
studimeve shqipe, por fokusimi primar dhe maksimal është në librin “Marfologjia” botuar nga
ASHASH.
Do të mundohem të trajtoj në mënyrën më të mirë kuptimin e përemrit, klasifikimin,
kategoritë gramatikore dhe lakimin e përemri nëpër rasa.
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I. PËREMRI

Përemri është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës. Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës
që tregon një mënyrë të përgjithshme, pa i emërtuar frymorë, tipare ose sasi të pacaktuara.
Përemrat përbëjnë kështu një klasë korrelative me emrat e mbiemrat, në ndonjë rast dhe me
numërorët. P.sh: "Pati hedhur vështrimin dy-tri herë në librin që po lexonte e motra, por ai
s’kishte as figura as dialogë - një libër që nuk ka as figura, as dialogë nuk vlen asgjë, - tha ajo
me vete".1
Përemrat i ndajmë zakonisht në përemra-emra, përemra-mbiemra, përemra-numërorë.
Por, me gjithë tiparet që i ofrojnë me këto pjesë të ligjëratës, përemrat kanë disa tipare të
përbashkëta, në radhë të parë kuptimore, e në një fare mase edhe gramatikore, që i bashkojnë
në një klasë të vetme fjalësh.
Karakteristikë për përemrat është funksioni tregues e jo emërtues. P.sh. Ai erdhi këtu.
Pra, “jo” Arbeni erdhi këtu.
Në kategorinë e përemrave hyjnë:
a) Përemrat që tregojnë (në kuptimin e mirëfilltë të fjalës), në mënyrë të përgjithshme, një
frymor a send, si përemrat vetorë të dy vetave të para njëjës e shumës, dëftorët, disa
përemrat pyetës e të pacaktuar. P.sh.: Unë nuk e bëj kurrë atë që kërkon ti, - tha Maja
dhe shkundi gishtin e mbledhur sikur godiste dikë. - Kjo tubë është e pavlefshme për
mbrojtje-tha përkthyesi me zë të lartë, krejt indiferent. - Kush është i zoti i shtëpisë?
Dikush këndonte me zë të ulët, dikush kuvendonte e dikush qeshte;2
b)

Përemra që shoqërojnë emra, duke i përcaktuar ata, duke treguar veçori, tipare; të tillë
janë përemrat dëftorë në përdorimin më të shpeshtë të tyre, pronorët në përdorimin më
të zakonshëm, disa përemra pyetës e të pacaktuar. P.sh.: Demagogjia e tyre nuk do të
na ndalë për asnjë çast të mbrojmë atdheun tonë. Pas këtyre fjalëve zgjati një çështje
e padurueshme, një nga ato heshtjet, kur edhe një çast i vetëm të duket i gjatë pa fund.
Dhe mua më dukej atëherë sikur rrokullimën ata e linin në oborrin e shtëpisë sime. Nuk
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Shqipërisë-

dimë nga cila përgjigje do të ishte më e kënaqur grizarakja: nga ajo që mori apo nga
ajo që dukej sikur po priste të merrte?;3
c) Përemrat që i referohen një emri ose një mbiemri të përmendur më parë a që do të
përmendet më pas; ata lejojnë të mënjanohen përsëritjet e panevojshme të njëjtave fjalë.
Një përdorim të tillë kanë dëftorët ai, ky, i tillë, i këtillë, i atillë, trajtat e shkurtra të
përemrave vetorëe, i, u etj., përemrat lidhorë. P.sh.: Kështu marrëveshja doli shumë e
fitimtë për Skënderbeun në këtë periudhë kritike dhe ky i mbeti për një jetë mirënjohës
Alfonsit, që zbatoi me një frymë të favorshme dhe shpirtmadhe.4
Përemrat zakonisht përdorën në të gjitha funksionet në të cilat përdorën edhe emrat, si
kryefjalë, kundrinor, rrethanor:
➢
➢
➢
➢
➢

Kryefjalë: Ai dukej i mrekullueshëm;
Kundrinor i drejtë: Djemtë e vështronin atë me admirim;
Kundrinor i zhdrejtë pa parafjalë: Amfiteatri u la atyre mbresa të pashlyeshme;
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë: Edhe mësuesi ishte i një mendimi me ta;
Rrethanor: Te ne (në lagjen tonë) ka një defekt në kabinën elektrike.5

Shumësi te përemrat zakonisht nuk formohet me anë prapashtesash. Në një numër rastesh, si
te përemrat vetorë të vetës së parë e të dytë, po edhe të vetës së tretë te ndonjë përemri tjetër,
ai del me forma supletive: unë-ne, ti-ju, ai-ata etj. Ndërsa, disa përemra të tjerë përdorën vetëm
në kuptimin e njëjësit ose vetëm në atë të shumësit, p.sh.: kushdo, kush, secili, disa, shumë etj.
Kategorinë e rasës gjithashtu nuk e kanë të gjithë përemrat. Kështu, dëftorët, pronorët,
disa përemra pyetës, lidhorë e të pacaktuar përdorën në rasa të ndryshme, po lidhori që, pyetësi
ç, çfarë, të pacaktuarit çdo, një, gjë etj. janë ngurosur, edhe pse përdorën në funksione të
ndryshme sintaksore, që u përgjigjen rasave të ndryshme.
Kategoritë gramatikore te përemrave, ashtu si kategori gramatikore e mbiemrave, janë
të kushtëzuara nga kategoritë e fjalëve, që përcaktojnë ose përfaqësojnë, prandaj përemrat
përshtatën në gjini, në numër dhe në rasë me ato fjalë. P.sh.:Kydheky student, kjodhekjo
studente, këtadhekëta studentë, këtodhekëto studente.
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Zakonisht përemrat nuk përcaktohen nga fjalë të tjera. Megjithatë, disa përemra të
përcaktuar si dhe vetorët e dëftorët, sidomos në gjuhën e shkruar, mund të përcaktohen
përkatësisht nga mbiemra dhe nga emra në rasën gjinore e përemra të tjerë. P.sh.: -Ai shënonte
asgjë të re dhe nuk i thoshte asgjë Blertës. Vetëm ngriti sytë në qiell dhe më tha diçka të bukur,
që e ,mbajta mend, sepse më pëlqeu. Më quajnë Mato dhe jam pak i vjetër, po zemrën e kam
prush nga ata të tunelit te Rrogozhinës. Liku iu afrua Nuriut sikur donte t’i fliste me zë të ulët,
që të mos e dëgjonim ne të tjerët. Dritën e kishte takuar një here vetëm me Gëzimin, rastësisht.
Rastësisht e kishte takuar edhe sot. Po këta të tjerët kurrë.6
Përemrat që përcaktojnë emrat, mund të vendosën para këtyre (përemrat dëftorë, pyetës
të pacaktuar), por edhe pas (pronorët, disa dëftorë): Ky qytet, cila shkollë? asnjë nxënës, djali
i tijetj.

6

Grup autorësh, Gramatika e gjuhës shqipe, Botimi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë-Instituti i Gjuhësisë
dhe Letërsisë, vëllimi I, Morfologjia, Tiranë, 2002, f. 217-218.

1060

I.I. LLOJET E PËREMRAVE

Shumës

Njëjës

Lakimi

Numër

Femërore

Mashkullore

Gjini

askush, shumëkush,
kurrë, gjithkush, kurrfarë,
diçka, lloj-lloj, asgjë,
askujt, etj.

kush, cili, ç', çfarë, sa, i
sati, se dhe i sjeti

PËREMRI

Pacaktuar

Pyetës
që, i cili, sa, kush,
çka, ç, çfarë, sa

vetja, vetvetja

Lidhor

Vetvetor

Llojet
Vetor
Dëftor

Njëjës

Shumës

Pronor
Për afër:

Për larg:

unë, ti, ai (ajo)

ne, ju, ata (ato)

im, yt, ynë, tonë, jote,
jonë, tanë, i tij, i saj

ky, kjo, këta, këto

Strukturimi i përemrit, shtojca 1
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ai, ajo, ata, ato

I.II. PËREMRI VETOR
Përemri vetor është përemri që tregon veta të ndryshme. Kuptimi i vetës te këta përemra
përkon me kuptimin e tyre leksikor. P.sh. Ai është djalë i mirë.7
Përemrat vetor kanë tri veta.
Përemrat vetorë të vetës së parë: njëjës unë, shumës ne, tregojnë vetën që flet, përkatësisht një
grup vetash, ku bën pjesë edhe folësi. P.sh:
- Unë po shkoj…
- Po vijmë edhe ne! – cfaqi dëshirën Artani.
Përemrat vetorë të vetës së dytë: njëjës ti, shumës ju, tregojnë vetën me tëcilën flasim,
bashkëbiseduesin, përkatësisht një grup personash (dy a më shumë persona), me të cilët
bisedojmë, bashkëbiseduesit.
- Ti ua more, gjysh?!
- Ja jepni ju, turprohem ta shikoj në sy…
Si vetorë të vetës së tretë përdorën përemrat dëftorë ai, ajo për njëjësin dhe ata, ato për
shumësin. Këta tregojnë frymorë dhe sende, për të cilët bëhet fjalë.
- Ai ishte një burrë shtatgjatë...
- Ajo ia hoq me të shpejtë, t’i tregonte se nuk është aq frikacake.
- Ata e kanë iri lepurin, por mos ia përmendni më!
- Ato ishin fjalë neveritëse...

Lakimi i përemrave vetorë

7
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dhe Letërsisë, vëllimi I, Morfologjia, Tiranë, 2002, f. 220.
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Kategorinë e rasës e kanë të gjithë përemrat vetorë. Në rasën dhanore e kallëzore,
përveç trajtave të plota, kanë edhe trajtat e shkurtra. Këto janë fjalë të patheksuara, që vendosën
zakonisht para foljeve (por edhe pas tyre).8
Pasqyra e lakimit të përemrave vetorë
Veta I
Njëjës
Emërore
Gjinore
Dhanore
Kallëzore
Rrjedhore

Unë
mua, më
mua, më
Meje

Veta II
Shumës

Ne
neve, na
ne, na
Nesh

Njëjës
Ti
ty, të
ty, të
Teje

Shumës
ju
juve, ju
ju, ju
jush

Veta III

Emërore
Gjinore
Dhanore
Kallëzore
Rrjedhore

Njëjës
Mashkullore
Femërore
Ai
Ajo
i atij
i asaj
atij, i
asaj, i
atë (të), e
atë (të), e
atij (tij)
asaj (saj)

Shumës
Mashkullore
Femërore
Ata
ato
i atyre
i atyre
atyre, u
ato (to), i
ata (ta), i
ato (to), i
atyre (tyre)
atyre (tyre)9

Pasqyra e trajtave të shkurtra të bashkuara
Dhanore e tri vetave njëjës e shumës
+kallëzore e vetës së tretë njëjës
më + e = ma
të + e = ta
i + e = ia
na + e = na e
ju + e = jua
u + e = ua

Dhanore e tri vetave njëjës e shumës
+kallëzore e vetës së tretë shumës
më + i = m’i
të + i = t’i
i + i = ia
na + i = na i
ju + i = jua
u + i = ua

Sikundër shihet edhe nga pasqyra e mësipërme, nga shkrirja e trajtës së shkurtër e të
vetës së tretë në kallëzore njëjës e me zanoren e të trajtës së shkurtër të dhanores në vetën e

8

Grup autorësh, Gramatika e gjuhës shqipe I (për mësuesit e gjuhës shqipe), Morfologjia, Botimi i tretë i
përmirësuar, Prishtinë, 2009, f. 86.
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parë dhe në vetën e dytë njëjës ka dalë trajta a. Në trajtat e bashkuara ia (nga i + e ose i + i),
jua (nga ju + e) dhe ua (nga u + e) a-ja është analogjike sipas (ma, ta). Trajta e shkurtër e vetës
së tretë shumës në kallëzore i, duke u bashkuar me trajtën e shkurtër të vetës së parë e të vetës
së dytë të dhanores në njëjës, ka bërë që të zhduket zanorja ë e kësaj të fundit: më + i = m’i; të
+ i = t’i. E njëjta trajtë e shkurtër (i) duke u bashkuar me trajtën e shkurtër të rasës dhanore të
vetës së dytë ose të tretë shumës, është shndërruar për analogji në a, (pra, ju + i = jua, u + i =
ua), ashtu siç ka ndodhur me trajtën e shkurtër të kallëzores njëjës e (në bashkimet i + e = ia,
ju + e = jua, u + e = ua).10 Në vepër shkrimtar ka përdorur edhe trajtat e shkurtra të përemrit
vetor me mjaft mjeshtri. P.sh:
- Mos ma lësho, Dërvish të plaçin sytë!
- Tëmë rrahish, hadje, shfryje mllefin!
- Por po t’i liroj duart.
- Ato ia plasën gazit.
- Ua lëshoi sytë shoqeve.
- Ata kishin dëshirë t’ua shkruanin një letër trimave të malit, por ç’të bënin, në fshatin e tyre
siç dihet akoma nuk kishte shkollë, pra nuk dinin të shkruanin.
- E luti një voglush të shkonte, t’ia këpuste lakun, ta lironte por ai nuk guxoi, sepse vuri re si
Dervishi, i lodhur e i mbushur frymë, po zbriste nga dardha.

I.III. PËREMRI VETVETOR
Përemri vetvetor është përemri që tregon vetën, që në një ndërtim të caktuar sintaksor
përfaqëson njëkohësisht atë mbi të cilin ushtrohet një veprim dhe atë që e kryen këtë veprim.
Atëherë e përmblodha veten, i vajtaafër dhe i vura dorën në sup. – I dhimbset vetja.11
Si përemra vetvetorë në gjuhën shqipe shërbejnë fjalët vetja dhe vetvetja. Përemri
vetvetor ka vlerë kuptimore përemërore dhe strukturë emërore. Vetvetori përdoret me dhe pa
parafjalë: Në fillim u trondit, por pas pak e përmblodhi veten, e ktheu traktorin dhe dalëngadalë

10

Grup autorësh, Gramatika e gjuhës shqipe, Botimi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë - Instituti i Gjuhësisë
dhe Letërsisë, vëllimi I, Morfologjia, Tiranë, 2002, f. 224-225.
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filloi të zbriste nga rruga më e shkurtër, përmes vreshtave. Por, kur pashë se djemtë u tërhoqën,
nuk e di ç’më shtyu t’i dilja kundër asaj vajze, që ndihej aq e sigurt në vetvete.12
Përemri vetor përdorët në kuptimin e përemrave vetorë të çdo vete e të çdo numri:
- Nuk e di - tha Vera, - po mua nuk më duket e drejtë që gratë ju t’i vini përherë në punët më
të rënda, kurse për vete të silleni rrotull hijeve.
- Ç’thua, more, ti mos fol vetëm për vete.
- Dervishit iu duk i fortë, shumë më i fortë se vetja.
- Në vetvete brengosej thellë...
Vetvetorët e shqipes lakohen si emrat e gjinisë femërore në trajtë të shquar të njëjësit.
Emërore

Vetja

(vetvetja)

Gjinore

i vetes

(vetvetes)

Dhanore

Vetes

(vetvetes)

Kallëzore

veten

(vetveten), (vete, vetvete)

Rrjedhore

vetes

(vetvetes)

I.IV. PËREMRI DËFTOR
Përemër dëftor është përemri që tregon sende, frymorë ose tipare të këtyre sendeve a
frymorëve, që ndodhen pranë ose larg folësit. P.sh.: Aitë jepte përshtypjen e njeriut serioz dhe
vërtet i tillë ishte.13
Përemrat dëftorë janë: ky, kjo, këta, këto, i këtij, e këtillë, të këtillë, të këtilla, i tillë, e
tillë, të tillë, ai, ajo, ata, ato, i atillë, e atillë, të tillë, të tilla.
Përemrat dëftorë janë: ky, kjo, për sende a frymorë afër folësit; ai, ajo, për sende a
frymorë larg folësit; si dhe: i atillë, i këtillë, i tillë, bashkë me format e tyre të femërores në
njëjës edhe shumës.
- Kynuk lëvizi. Ai nuk i hapi sytë.

12
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- Kjo u ndihmonte bukur shumë.
- Mbas këtyre fjalëve vendosi të mos kthehej.
- Ç’ishte kjo leje e tyre?
- Këtij duhet t’ia prishim barkën!
- E ç’ishte ajo mrekulli, ç’ishte ai sekret?
- A çan kokë Gjeloshi, ai voglush i shëndoshë, kokën sikur e kishte të rrasur në krahëror, me
atë qafë fare të shkurtër, po shtyllak, siç i thoshte gjyshi.
- Ishte gati shqirrem e t’i thom të ecte ai burrë! – tha Sokoli.
- Më vonë ata e lëshuan.
- Ai që ju trembi gomarin atë ditë…
- Nuk e dija se këta janë tradhëtarë!
- Ky e shtrëngonte dacin, por dora etij e fuqishme ja nxorri.
- Heeeej, nuk është ky Qymyrxhiu!– klithi Gjeloshi.
Pasqyra e lakimit të përemrit dëftor

Emërore
Gjinore
Dhanore
Kallëzore
Rrjedhore

Njëjës
Mashkullore
Femërore
Ky
Kjo
i këtij
i kësaj
Këtij
Kësaj
Këtë
Këtë
Këtij
Kësaj

Shumës
Mashkullore
Femërore
këta
Këto
i këtyre
i këtyre
këtyre
Këtyre
këta
Këto
këtyre
Këtyre

Emërore
Gjinore
Dhanore
Kallëzore
Rrjedhore

Njëjës
Mashkullore
Femërore
Ai
Ajo
i atij
i asaj
atij, i
asaj, i
atë (të), e
atë (të), e
atij (tij)
asaj (saj)

Shumës
Mashkullore
Femërore
ata
ato
i atyre
i atyre
atyre, u
ato (to), i
ata (ta), i
ato (to), i
atyre (tyre)
atyre (tyre)14

14
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I.V. PËREMRI PRONOR
Përemri pronor është ai lloj përemri që tregon se sendi i dhënë i përket një vete të caktuar:
oborri im, vajza jote, qëndrimi yt, shoku i tij, mësuesi ynëetj.15
- Iimi…, - tha ai.
- Gjyshi im e di më mirë – tha.
- Ky e shtrëngonte dacin, por dora etij e fuqishme ja nxorri.
- Ata kishin dëshirë t’ua shkruanin një letër trimave të malit, por ç’të bënin, në fshatin etyre
siç dihet akoma nuk kishte shkollë, pra nuk dinin të shkruanin.
- Jo, me dha një profesor, edhe ai është iyni, një vëlla ka atje lart në bjeshkë në ardhë, dhe pot
ë na zinin edhe unë edhe ai në burg…
- Delja e çoi kokën dhe e pa barinë evet.
- Unë i ja pata futur mizat e kalit gomarit tëtij, dhe ai harroi.
- Asgjë nuk po ndodh sot në fshatin tonë, e kështu nuk kalon dita…
Format e pronorëve të emërzuar janë:
Veta I imi - të mitë, yni - tanët; imja - të miat, jona - tonat.
Veta II yti - të tutë, juaji - tuajt; jotja - të tuat, juaja - tuajat.
Veta III i tiji (i tij) - të tijtë, i tyre - të tyret, e tija (e tij) - të tijat, e tyrja (e tyre) - të
tyret; - i saji (i saj) - të sajtë, i tyre - të tyret; e saja - të sajat, e tyrja (e tyre) - të tyret; i veti -

15

Po aty, f. 232.
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të vetët, e veta - të vetat; p.sh.: Ky mendimi juaj dhe yni. Do të kesh një punë më të bukur se
jona. Miku im dhe juaji ju dërgon të fala.16

I.VI. PËREMRI PYETËS
Përemri pyetës është ai lloj përemri që shërben për të pyetur frymorë e sende, për
sasinë, rreshtin, përkatësinë a tiparet e tyre. P.sh.: Kush është në oborr? Cili nga nxënësit fitoi
"Çmimin për letërsi"?17
Përemrat pyetës janë: kush, cili, ç’, çfarë, sa, dhe i sati, se dhe i sjetë.
Përemri pyetës kush ka kuptim shumë të përcaktuar dhe përdoret vetëm për njerëz:
- Kush është?! – bërtiti prapë Mullisi.
Përemri pyetësç’përdoret për të pyetur për realie, si dhe për tiparet e tyre, si p.sh.:
- Ç’ishte kjo leje e tyre?
- Se ç’punë bënin pleqtë më këtë!
Përemri pyetës sa përdoret për të pyetur për sasinë e realeve:
- Sa këmbë ka lepuri?
Përemri pyetës çfarë nga funksioni është i njëjtë me përemrin pyetës ç. Ndryshon nga
ky vetëm se mund të shoqërohet me parafjalë edhe kur s’është në bashkëvajtje me emrin, p.sh.:
- U tregonte shokëve se për çfarë kishin biseduar.

16

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Edukimit,Gjuhë amtare(Fonetikë, Morfologji dhe Sintaksë), Prof. dr. Ali
Jashari & Prof. dr. Bahtjar Kryeziu, f. 215.
17
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I.VII.PËREMRI LIDHOR
Përemër lidhor është përemri që lidh një fjali të varur përcaktore me një gjymtyrë të
një fjalie tjetër, ose me një fjali: Bëni hesap, se në një përpjekje të fortë që patën dy ushtritë,
bilanci i luftës ishte ky.18
Përemrat lidhorë ndryshojnë nga lidhëzat, sepse, përveç funksionit lidhës që kryejnë, janë
edhe gjymtyrë fjalie.
Ata ndahen në të caktuar dhe të pacaktuar.
Përemri lidhor është i caktuar, kur i referohet një gjymtyre emërore ose përemërore të
pjesës, nga e cila kushtëzohet edhe kuptimi i tij, p.sh.: romani që analizuam, është i njohur.19
Përemri lidhor është i pacaktuar, kur nuk i referohet ndonjë gjymtyre të pjesës drejtuese
dhe është kuptimisht i zbërthyeshëm në dy përemra, nga të cilët i dyti është patjetër lidhor,
kurse i pari është dëftor ose i përcaktuar, p.sh:
1. Përemrat lidhorë të caktuar: që, i cili, çka.
a) Përemri që nuk ka asnjë kategori gramatikore. Ai përdoret i ngurosur, dhe vetëm kuptimisht
e sintaksorisht kryen funksionet si një fjalë lidhëse:
- Po a ka gjë më interesante se të bësh muatë që është e ndaluar…
b) Përemri lidhor i cili funksionalisht është i njëjtë me përemrin lidhor që, por ai dallohet prej
tij nga disa veçori: ka forma të veçanta gramatikore dhe mund të shoqërohet edhe me parafjalë.

18

Grup autorësh, Gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, Morfologjia, Enti i teksteve, mjeteve mësimore i
krahinës socialiste autoktone të Kosovës, Prishtinë, 1985, f. 246.
19
Po aty, f. 246.
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- Me një dorë shtrëngoi shkopin e gjatë e me tjetrën mbante qenin, i cili zuri të lihte në fshatarët
e panjohur.
Përemri çka ka filluar të gjallërohet kryesisht në gjuhën letrare: Në faqet e vjela nga
"Këshilltari" është përdorur 2 herë në ligjërimin e personazheve dhe 4 herë në ligjërimin e
autorit, çka tregon se në këtë funksion përdorimi i përemrit që nuk është stilistike.20
2. Përemra lidhorë të pacaktuar janë: kush, i cili, ç, çfarë, sa të cilët për nga burimi
janë përemra pyetës, por kanë kaluar në përemra lidhorë.
a) Përemri kush përdoret si lidhor i pacaktuar, kur kuptimisht është i zbërthyeshëm në dy
përemra që tregojnë vetëm frymorë:
- Kush punon, gëzon.
b) Përemri cili kuptimisht lidhet me frymorë ose sende në funksionin e përemrit lidhor i cili
përdoret më rrallë. Ndryshe nga përemri pyetës cili, në rasën gjinore nuk përdoret:
- Zgjidh cilin të duash.
c) Përemri ç përdoret shpesh si përemër lidhor i pacaktuar. Ai shpreh kuptimin e dy përemrave
të cilët tregojnë sende, por në ndonjë rast edhe frymorë.
- Morën ç’gjetën.
ç) Përemri sa përdoret si lidhori i pacaktuar këtë funksion është i ngurosur; del më shumë në
funksionet e kryefjalës ose të kundrinës së drejtpërdrejt më tepër për frymorë, por edhe për
sende. Përdoret më fort me parafjalën nga, me dhe për: Dhe pasi ishte ndezur e bërë tym nga
sa pa, nuk mori dot vesh mirë se si përfundoi kuvendi.21
- Si duket prapë doni të dëgjoni si fishkëllon thupra lajthije! - njëmend një thupër e gjatë
fishkëlloi sa i dha ai në ajër.

20

Po aty, f. 248.
Po aty, f. 249.

21

1070

I.VIII. PËREMRI I PACAKTUAR
Përemër i pacaktuar është përemri që tregon frymorë a sende në mënyrë të pacaktuar
ose sasi të pacaktuara frymorësh a sendesh. P.sh.: Ata s’bënë kurrgjë. Secili do të vlerësohet
për punën.22
Veçoria themelore kuptimore e përemrave të pacaktuar është pacaktuësia.
Kuptimi i përemrave dikush, askush, gjithë, secili etj., në çdo kontekst mbetet i
pandryshuar, ndryshe nga kuptimi i përemrave ti, ai, ky etj. që, sipas rasteve duan të thonë
Agim, Petrit, Arben, gur, djalë etj.23
Përemra të pacaktuar janë: kush, dikush, një, njeri, ndonjë, ndonjëri, njëfarë, askush,
asnjë, asgjë, gjë, gjëkafshë, diçka, çdo, secili, tjetër, njëri-tjetri, shumë, pak, ca, disa, gjithë,
gjithfarë etj.24
- Asgjë nuk po ndodh sot në fshatin tonë, e kështu nuk kalon dita…
- Ç’prej asaj dite, sa herë e takonin Dervishin e lodhnin duke e pyetur për të njajtën gjë, po ai
gjithmonë u përgjigjej, po asnjëherë nuk thoshte se lepuri ka katër këmbë!...
- Kurrfarë përgjigjje.
- Pëshpëritnin diçka që nga largë nuk kuptohej fare.
- Ai nuk do të mund të mbajë më kurrfarë sekreti.

22

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Edukimit, Gjuhë amtare(Fonetikë, Morfologji dhe Sintaksë), Prof. dr. Ali
Jashari & Prof. dr. Bahtjar Kryeziu, f. 218.
23
Grup autorësh, Gramatika e gjuhës shqipe, Botimi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë - Instituti i Gjuhësisë
dhe Letërsisë, vëllimi I, Morfologjia, Tiranë, 2002, f. 249.
24
Po aty, f. 249.
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- As Dervishi! Nuk dinte asgjë ç’kishte ndodhur me ta.
- Ç’t’i bësh, janë çfarë janë, shumëkushi do italianët…, - tha Musai.
- Askush nuk e di nga piku në fshatin tonë!
- T’ua prishnin atë aheng, por ndodhi diçka që ju prishi punë.
- Më vonë Sokoli vuri kokën në dhe, a thua do të dëgjohet gjëkafshë?

PËRFUNDIM

Gjatë hulumtimit dhe studimit të këtij punim seminari - "Përemri", kam ardhur në këto
përfundime:
1. Me studimin e përemrit merret morfologjia, e cila është pjesë e gramatikës. Veçori
themelore e përemrit është roli tregues e jo emërtues.
2. Përemri klasifikohet në: përemra vetorë, përemra vetvetorë, përemra dëftorë,
përemra pronorë, përemra pyetës, përemra lidhorë dhe përemra të pacaktuar.
3. Përemrat vetorë të dy vetave të para, nuk kanë kategorinë e gjinisë, vetorët e vetës
së tretë kanë kategorinë e gjinisë dhe numrit, kategorinë e rasës e kanë të gjithë përemrat vetorë.
Përemrat vetvetorë e kanë kategorinë e rasës, por nuk kanë formë të veçantë për të dalluar
gjininë po ashtu edhe numrin.Përemrat dëftorë kanë kategorinë gramatikore të gjinisë, të numrit
dhe të rasës.Përemrat pronorë kanë kategorinë gramatikore të vetës, të gjinisë, të numrit, dhe
të rasës.Ndërsa përemrat pyetës, lidhorë dhe të përcaktuar kategoritë gramatikore i kanë në
masë të ndryshme.
Gjatë punimit të kësaj teme, hasa në një numër të konsiderueshëm të përdorimit të
përemrave.
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