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DIMENSIONI I TË DREJTAVE TË NJERIUT  

NË KOMBET E BASHKUARA 
             

 
Prof.Dr. LISEN BASHKURTI 

Rektor i Universitetit Nderkombetar te 
Struges 

 
 
Kombet e Bashkuara lindën nga një proces 

historik i vështirë, prej të cilit diskriminimi, 
gjenocidi, racizmi, segregacionizmi e në tërësi 
injorimi dhe dhunimi i plotë i të drejtave të njeriut, 
kishin pas qenë shndërruar në sistem politik në 
shtetet armike të Luftës së Dytë Botërore dhe në 
doktrinë dhe aksion politik ndërkombëtarë të tyre.  

Në tërësi luftërat, megjithë përpjekjet historike për rregullimin e disa 
ligjeve e normave ndërkombëtare mbi to, i shkelin liritë e njeriut, dhunojnë 
rregullat dhe ligjet, tejkalojnë normat dhe vlerat njerëzore që ndërtohen me 
aq mundime në kushtet e paqes. Por, krahasuar me gjithë historinë e 
luftërave botërore dhe rajonale, Lufta e Dytë Botërore ka prodhuar faqen më 
të errët kundër humanitetit. Është pikërisht kjo arsyeja që Kombet e 
Bashkuara kurrsesi nuk mund të ngrinin vendin e rolin e tyre në rendin e pas 
luftës pa përcaktuar qartësisht qëllimet dhe objektivat e tyre madhore edhe 
në dimensionin njerëzor, pra në atë të lirive universale të njeriut.  

Natyrisht, hapi madhor u hodh me datë 10 dhjetor 1948, kur Kombet e 
Bashkuara adoptuan Deklaratën Universale të Drejtave të Njeriut1, 
dokumenti i dytë me rëndësi madhore i Kombeve të Bashkuara mbas Kartës 
së San Franciskos. Kombet e Bashkuara në hapin e hedhur drejt Deklaratës 
Universale të Drejtave të Njeriut dhe në vetë lëndën e saj u bazuan në 
historinë e gjatë, plot ulje - ngritje, dështime e suksese të drejtave të njeriut 
në kuadër të mbarë historisë së njerëzimit.  

Historikisht, ndjenja e besimit që secili nga natyra humane është i prirur 
për të siguruar të drejtat njerëzore në mënyrë të ndershme është një koncept 

1 Universal Declaration of Human Rights Adopted and proclaimed by General Assembly 
resolution 217 A  (III) of 10 December 1948 
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filozofiko-juridik relativisht i ri. Megjithatë, rrugët nëpër të cilat ka lindur 
kjo filozofi kanë ecur më pas drejt krijimit të një tradite dokumentare e 
kulturore të caktuar. Ishte Lufta e Dytë Botërore, e cila me kataklizmën 
humane që prodhoi, nxiti ngritjen e të drejtave të njeriut në një nivel global 
dhe në një ndërgjegje globale.   

Historia e të drejtave të njeriut është e vjetër sa natyra njerëzore. Besimi 
i natyrshëm njerëzor se çdo njeri meriton të gëzojë të drejtat njerëzore është 
hyjnorë, është i natyrshëm, është legjitim. Por, nga e drejta hyjnore deri të 
realizimi konkret është një rrugë e gjatë dhe e mundimshme. Madje, mund 
të thuhet se shtegu më i gjakosur në rrugën njerëzore është shtegu drejt 
arritjes së të drejtave të njeriut.   

Vështruar përgjatë historisë së vjetër njerëzore, njerëzit dhe popujt i 
kanë kërkuar të drejtat, sikundër edhe përgjegjësitë e tyre kryesisht përmes 
të qenit në grup - pra në familje, në kombe indigjene, në grupe besimesh 
fetare, në klasa ekonomike e sociale, në komunitete etnike apo në 
organizime shtetërore. Është e njohur së në shumicën e shoqërive njerëzore 
ka pas ekzistuar filozofia, sipas së cilës thuhej se “bëju të tjerëve atë që 
dëshiron të tjerët të të bëjnë ty”.  

Pikërisht në këtë filozofi janë ndërtuar një sërë dokumentesh, ose 
kodesh zakonore me ngarkesë juridike pro të drejtave të njeriut. Të tilla janë 
Kodi i Hinduve, Kodi Babilonas Hamurabi, Bibla, Kurani, Citatet e 
Konfucit - që përbëjnë pesë burimet më të vjetra të shkruara, që adresojnë 
në një mënyrë apo në një tjetër detyrat, të drejtat dhe përgjegjësitë e 
njerëzve. Përveç tyre, Kodet Inca dhe Aztec përbëjnë Kushtetutën Irokis ku 
Amerikanët Indigjenë pasqyrojnë të qenit e tyre përpara shekullit 18-të. 
Përgjithësisht, vështruar nga Lashtësia deri në Mesjetë, thuajse të gjithë 
popujt, ose më saktë të gjithë shoqëritë kishin sistemet e tyre të drejtësisë, 
sikundër edhe rrugët dhe mënyrat e tyre për trajtimin e jetës dhe të 
aspekteve të mirëqenies së tyre. 

Nga periudha e Mesjetës dokumentet ku pasqyrohen të drejtat e njeriut, 
si paraprijëse të akteve juridike të Shekullit 20-të janë Magna Karta 2, Ligji 
Anglez i të Drejtave 3 Deklarata Franceze e të Drejtave të Njeriut dhe të 
Qytetarit 4, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ligji për të 
Drejtat (US Constitution and Bill of Rights - 1791). Mirëpo, shumica e 
këtyre dokumenteve në momentet kur janë përthyer ose adoptuar në 

2 Magna Carta - 1215 
3 English Bill of Rights - 1689 
4 The French Declaration on the Rights of Man and Citizen-1789 
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politika, kanë përjashtuar gratë, popujt me ngjyrë dhe anëtarët e grupeve të 
caktuara sociale, fetare, ekonomike dhe politike. Megjithëse, popujt e 
shtypur anë e mbanë botës i kanë pranuar ose përvetësuar këto dokumente 
principale dhe i kanë pasur si shtysa frymëzuese për lëvizje çlirimtare e 
revolucionare, prej nga ku ndërkombëtarisht u pranua e drejta e popujve për 
vetëvendosje.  

Bazuar mbi këtë trashëgimi të pasur, kontradiktore po aq edhe të 
përgjakur, të drejtat njerëzore ndërkombëtare njohën një dimension të 
panjohur më parë vetëm mbas themelimit të Kombeve të Bashkuara. 
Kombet e Bashkuara nuk injoruan asnjë përpjekje pozitive të njerëzimit në 
rrugën drejt të drejtave të njeriut. Kështu, përpjekjet e para për të ndaluar 
skllavërinë dhe për të kufizuar tmerret e luftës i përkasin Shekullit 19-të. 
Ndër aktet më të rëndësishme ishte themelimi i Organizatës Ndërkombëtare 
të Punës 5, e cila u krijua si një agjenci e Lidhjes së Kombeve, të parës 
organizatë ndërkombëtare universale që doli nga Traktati i Versajës mbas 
Luftës së Parë Botërore.  

Krijimi i Organizatës Ndërkombëtare të Punës erdhi mbas përpjekjeve 
të Komisionit Uitli në Britaninë e Madhe, Komitetit të Rikonstruksionit, 
raportit final të vitit 1918, Kartës së Re Sociale të Partisë Laburiste, 
Konferencës Socialiste të Aleancës së Tretë të Punës, me pjesëmarrjen e 
përfaqësuesve nga Britania e Madhe, Franca, Belgjika dhe Italia - të cilat në 
tërësinë e tyre përgatitën një organizëm ndërkombëtarë të punës, të 
përfundimit të diplomacisë sekrete dhe të qëllimeve të tjera ndërkombëtare. 
Në dhjetor të vitit 1918, Federata Amerikane e Punës bëri sugjerimet e saj 
në mbështetje të krijimit të një organizmi botëror për të drejtat e punonjësve.  

Përfundimi i Luftës së Parë Botërore dhe draftimi i Konferencës së 
Paqes, bazuar në Fjalimin me Katërmbëdhjetë Pika të Uillsonit, projektoi 
krijimin e Lidhjes së Kombeve. Atashuar pranë Lidhjes së Kombeve u 
krijua në 1919 edhe Organizata Ndërkombëtare e Punës - një hap i madh 
drejt instrumenteve juridike për të drejtat e njeriut. Organizata 
Ndërkombëtare e Punës u krijua për të mbikëqyrur traktatet për mbrojtjen e 
të drejtave të punëtorëve, duke përfshirë edhe të drejtat e jetës, të mirëqenies 
dhe të sigurisë së tyre. Në kuadër të Lidhjes së Kombeve, në mënyrë të 
veçantë të nxitur nga Presidenti Uillson, u ngritën për herë të parë disa 
shqetësime për të drejtat e komuniteteve pakica. Mjerisht, për arsye që i 
kemi analizuar gjerësisht në kapitujt e parë, Lidhja e Kombeve nuk arriti dot 
që të përmbushte qëllimet e objektivat e saj madhore. Ndër shkaqet kryesore 

5 International Labor Organization -1919 
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të dështimit të Lidhjes edhe në aspektin e të drejtave të njeriut mund të 
renditen refuzimi i Shteteve të Bashkuara për ratifikimin e Traktatit të 
Versajës, dështimi i Lidhjes për të parandaluar sulmin pushtues të Japonisë 
mbi Kinë dhe Mançuri (1931), sulmin pushtues të Italisë mbi Etiopi (1935), 
të Gjermanisë mbi Poloni (1939) e kështu derisa shpërtheu Lufta e Dytë 
Botërore.        

Shpërthimi i Luftës së Dytë Botërore, tmerret e saj dhe mizoria që 
kaptoi mbarë njerëzimin ngritën në një shkallë shumë të lartë sensibilitetet 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Shfarosja e më shumë se gjashtë 
milionë hebrenjve, romëve, homoseksualëve dhe grupeve të tjera të paafta 
nga nazistët gjermanë tmerroi mbarë njerëzimin. Me të përfunduar lufta, akti 
i parë mbarë njerëzorë ishte drejtësia mbi krimet e bëra gjatë asaj lufte ku 
humbën jetën mbi 60 milionë qenie njerëzore të pafajshme. Për këtë u 
organizuan të parat gjykime ndërkombëtare kundër kriminelëve të luftës në 
Nuremberg kundër nazistëve gjermanë dhe në Tokio kundër fashistëve 
japonezë. Zyrtarët e gjykuar në këto gjykata ndërkombëtare u dënuan për 
“krime kundër paqes” dhe për “krime kundër njerëzimit”.  

Natyrisht, kuadrin më të madh institucional dhe juridik edhe për 
dimensionin human do ta kishte krijimi i Kombeve të Bashkuara me 
angazhimin e shumë qeverive mbas Luftës së Dytë Botërore. Qëllimi i 
krijimit të Kombeve të Bashkuara ishte mbrojtja e paqes botërore dhe 
parandalimi i konflikteve. Njerëzimi përgjithësisht kishte nevojë që të 
sigurohej se nuk do të përsëriteshin më kurrë ngjarje si ato të Luftës së Parë 
dhe Luftës së Dytë, që mohuan të drejtën e jetës, të lirisë, ushqimit, 
strehimit dhe të kombit.  

Personaliteti i parë botëror, i cili arriti të depërtonte thellë në këtë apel 
në ndërgjegjen globale në favor të të drejtave të njeriut ishte Presidenti 
Amerikan, Franklin Delano Rusvelt. Rusvelti, në adresimin e tij të vitit 
19416, foli për një botë ku të zotëronin katër liritë themelore për njeriun: 
liria e fjalës, liria e besimit, liria e ekzistencës dhe liria nga frika. Apeli i 
Ruzveltit përshkoi mbarë botën, duke nxitur një proces drejt të drejtave të 
standardizuara për mbrojtjen e qytetarëve prej abuzimeve të qeverive të tyre, 
qëndrime këto, që do të shërbenin si mbështetje për këto qytetarë edhe nga 
shtetet fqinjë. Ishin këto ide madhore që ndikuan shumë në përmbajtjen e 
Kartës së San Franciskos që themeloi Kombet e Bashkuara. 

Shtetet anëtare themeluese të Kombeve të Bashkuara u afruan së 
bashku për promovimin e respektit global për të drejtat njerëzore për të 

6 F. D. Roosvelt, “State of Union” adressed in 1941 
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gjithë. Për të zhvilluar këtë vullnet e për ta shndërruar atë në instrumente 
juridikë ndërkombëtar Kombet e Bashkuara themeluan Komisionin për të 
Drejtat e Njeriut dhe e ngarkuan atë me detyrën për të draftuar një dokument 
ku të parashtrohej definicioni mbi të drejtat dhe liritë themelore të shpallura 
në mënyrë të gjeneralizuar dhe principale në Kartën e Kombeve të 
Bashkuara. Komisioni në fjalë u udhëhoq nga Eleonora Rusvelt, fuqia 
udhëheqëse e se cilës tërhoqi vëmendjen e gjithë botës.  

Mbas një pune intensive dhe të një sensibilizimi te paparë 
ndërkombëtar për dimensionin human, që do të duhej të ndërmerrnin 
Kombet e Bashkuara, Komisioni paraqiti draftin e Deklaratës Universale të 
të Drejtave të Njeriut, i cili u adoptua nga 56 shtetet anëtare të Kombeve të 
Bashkuara me 10 dhjetor 1948. Votimi ishte unanim, megjithëse tetë shtete 
abstenuan7.   

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut shënoi një revolucion të 
vërtetë në të drejtën ndërkombëtare adoptuar nga Kombet e Bashkuara. 
Referuar tek ajo, që do quhej si Karta Magna Ndërkombëtare, çështja e 
trajtimit të të drejtave të njeriut më pas do të shndërrohej kështu nga një 
çështje dikur e brendshme8 në çështje ndërkombëtare legjitime9 për 
konsiderimin e çdo qeverie. Deklarata thekson qartazi se gjithë të drejtat 
janë të ndërvarura dhe të pandashme.               

“Njohja e dinjitetit qenësor dhe e të drejtave të patjetërsueshme të të 
gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është themeli i lirisë, drejtësisë dhe 
paqes në botë”. 10 

Me kalimin e viteve, gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, pavarësisht se 
gjeopolitikisht sfera Lindore e botës dhe e njerëzimit ra nën një regjim 
totalitar, sërish mund të thuhet pa hezitim se ndikimi i Deklaratës Universale 
të të Drejtave të Njeriut erdhi duke u rritur së tepërmi në mbarë botën. 
Parimet e Deklaratës u përfshinë në kushtetutat e rreth 185 shteteve te botës, 
anëtare të Kombeve të Bashkuara. Megjithëse Deklarata Universale e të 
Drejtave të Njeriut nuk është një dokument ligjor i detyrueshëm, ajo ka 
arritur që të fitojë një status të së drejtës ndërkombëtare zakonore, për arsye 
se njerëzimi e ka konsideruar tanimë atë si një standard të përbashkët të 
arritjes së mbarë popujve dhe kombeve të botës.  

7 Universal Declaration of Human Rights -UDHR, 1948 
8 intra-state issue 
9 international legitimate concern 
10 Universal Declaration of Human Rights, Preamble 



Lisen Bashkurti: Dimensioni i të drejtave të njeriut në Kombet e Bashkuara

10

Në përpjekje për të themeluar instrumenta ligjorë ndërkombëtarë për të 
bërë ligjërisht të detyrueshëm respektimin e parimeve të Deklaratës 
Universale të të Drejtave të Njeriut, Komisioni i të Drejtave të Njeriut të 
Kombeve të Bashkuara me qendër në Gjenevë procedoi me draftimin e një 
sërë traktatesh ndërkombëtare. Të tilla janë Konventa Ndërkombëtare për të 
Drejtat Politike dhe Civile 11  dhe Protokollet e saj përcjellëse; Konventa 
Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore12. Në 
korpusin e së drejtës ndërkombëtare për dimensionin e lirive themelore dhe 
të drejtave të njeriut këto dy Konventa së bashku me Deklaratën Universale 
të të Drejtave të Njeriut konsiderohen Ligji Ndërkombëtare për të Drejtat e 
Njeriut 13.  

Natyrisht, konventat kanë fushat e tyre të veçanta ku fokusohen në 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat 
Civile dhe Politike përqendrohet në çështje të tilla siç janë e drejta e jetës, 
liria e fjalës, e besimit fetar dhe e votimit. Konventa Ndërkombëtare për të 
Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore përqendrohet në mbrojtjen e të 
drejtave të tilla siç janë e drejta e ushqimit, e arsimimit, e shëndetit dhe e 
strehimit. Të vështruara në tërësinë e tyre, të dy Konventat e mësipërme 
zgjerojnë të drejtat për të gjithë njerëzit dhe ndalojnë diskriminimin e çdo 
lloji e forme.  

Deri në vitin 1997, vit të cilit ne i referohemi mbas Luftës së Ftohtë, 
mbi 130 shtete i kane ratifikuar këto dy Konventa. Shtete e Bashkuara të 
Amerikës kanë ratifikuar vetëm Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat 
Civile dhe Politike, madje edhe këtë me disa rezerva ose përjashtime në 
tërësinë e vet. Në mënyrë të veçantë këtu ka të bëjë dënimi me vdekje, të 
cilin nuk e ndalon Kodi Penal i Shteteve të Bashkuara në raste të 
përcaktuara.                     

Përveç Ligjit Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut (International Bill 
for Human Rights), në të cilin, sikundër thamë, përfshihen Deklarata 
Universale e Kombeve të Bashkuara, Konventa Ndërkombëtare për të 
Drejtat Civile dhe Politike si dhe Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat 
Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore, Kombet e Bashkuara gjatë historisë 
së tyre kanë adoptuar më shumë se njëzet traktate parimore për përpunimin 
e mëtejshëm të të drejtave të njeriut. Ndër to përfshihen konventat për 
ndalimin e abuzimeve specifike, siç janë tortura dhe gjenocidi si dhe 

11 International Convenant on Civil and Political Rights-ICCPR 
12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR 
13 International Bill of Human Rights 
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mbrojtja e popullsive vulnerabile, të tilla si refugjatët, gratë dhe fëmijët. 
Këto Konventa janë: Konventa mbi Eliminimin e Gjithë Formave të 
Diskriminimit Kundër Gruas14, Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës15, 
Konventa mbi Eleminimin e gjithë Formave të Diskriminimit Racial16, 
Konventa mbi Parandalimin dhe Dënimin e Krimit të Gjenocidit17, 
Konventa mbi të Drejtat Politike të Gruas18, Konventa e Skllavërisë19  dhe 
Konventa Kundër Dënimit ose e Ndalimit të Torturës dhe gjithë formave të 
tjera të Trajtimit Mizor,  Antinjerëzor dhe Degradues20.   

Ligji Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut 21 solli impakte të 
rëndësishme globale. Në Evropë, Kontinentin Amerikan dhe në Afrikë u 
adoptuan shumë dokumente të rëndësishëm që shtrinë juridiksionin e akteve 
të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Në këtë linjë Shtetet 
Afrikane kanë krijuar Kartën e të Drejtave të Njeriut dhe të Popujve 
(1981)22. Bazuar në këto principe, shtetet myslimane krijuan Deklaratën e 
Kajros mbi të Drejtat e Njeriut në Islam (1981), 23.  

Ndikim të madh në zgjerimin e të drejtave të njeriut në aktet juridike 
kombëtare dhe ndërkombëtare solli Akti Final i Helsinkit ne hapësirën Euro-
Atlantike-Sovjetike 24. Më pas, rënia e Murit të Berlinit dhe ndryshimet 
politike ndërkombëtare që pasuan përfundimin e Luftës së Ftohtë dhe 
ndryshimet dramatike që përfshinë Evropën Lindore mbas vitit 1989 u 
paraprinë dhe u shoqëruan pikërisht nga parime dhe ideale që lidheshin me 
liritë dhe të drejtat e njeriut. Kështu që, Evropa Lindore, Amerika Latine 
dhe Afrika filluan të demonstrojnë fuqimisht mbështetjen e tyre për kërkesat 
ndaj respektit për të drejtat e njeriut. Gjithashtu, nën këtë ndikim global, 
edhe në shtetet e Azisë si Kina, Korea dhe kombe të tjera aziatike filluan të 
shpalosnin në mjedise shoqërore angazhime gjithnjë e më serioze në respekt 
të këtyre parimeve universale për të drejtat e njeriut.  

14 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979 
15 Convention on the Rights of Child, 1989 
16 Convention on the Eleminitaion of All Forms of Racial Discrimination 
17 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
18 Convention on the Political Rights of Women 
19 Slavery Convention 
20 The Convention againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatmen or 
Punishment 
21 International Bill for Human Rights 
22 Charter of Human and People’s Rights 
23 Cairo Declaration on Human Rights in Islam 
24 Helsinki Final Act, 1975 



Lisen Bashkurti: Dimensioni i të drejtave të njeriut në Kombet e Bashkuara

12

Në zhvillimin dhe zgjerimin ndërkombëtarë të parimeve të së drejtës 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut një ndikim shumë të madh global kanë 
pasur personalitete të larta të shquara kryesisht të demokracive Perëndimore, 
siç janë Abraham Lincoln, Uidro Uillson, Franklin Ruzvelt, Uindson 
Çërçill, Lindon B. Xhonson, Vili Brand, Xhimi Karter, Bill Klinton etj. Por, 
duhet të mbajmë parasysh se kontribut me peshë të veçantë kanë pasur edhe 
personalitetet e larta politike e shkencore nga Evropa Lindore apo Azia si 
Mihail Gorbaçov, Vaclav Havel, Les Valesa, Saharov, Dalajlama etj., 
personalitete që në kushte e rrethana specifike i hapën rrugën depërtimit të 
aspiratave të të drejtave të njeriut në një mjedis obskurant e totalitar. 

Në historinë e të drejtave të njeriut një pikë kulmore shënon lufta 
kundër aparteidit në Afrikën e Jugut. Në këtë betejë të gjatë, të përgjakshme 
dhe gjithëpërfshirëse të mbarë opinionit botëror ngrihet si një monument 
unik në panteonin e lirisë Nelson Mandela. Modeli i tij gjatë regjimit të 
aparteidit të De Clerkut dhe sidomos mbas rënies së regjimit të 
diskriminimit racor ka qenë dhe mbetet një inspirim për mbarë njerëzimin.  

Në historinë moderne të njerëzimit, e sidomos gjatë periudhës së Luftës 
së Ftohtë, procesi i nxitjes së aspiratave të të drejtave të njeriut ka pasur 
mbështetjen e fuqishme shpirtërore dhe morale të Vatikanit. Në Selinë e 
Shenjtë, veçanërisht Papa Gjon Pali II mbetet luftëtari i paepur kundër 
totalitarizmit të çdo ngjyre, në çdo kohë dhe mbrojtjes i pathyeshëm i lirive 
dhe të drejtave të njeriut, pa asnjë lloj diskriminimi njerëzor, gjinor, moshor, 
racor, fetar, politik, ekonomik, shoqëror dhe kulturor. Në librin e tij gjenial 
“Çohuni, të shkojmë”, botuar nga Vatikani, Papa Gjon Pali II shkruan: 

 “Kam pasur rastin të përballem me “ideologjinë e së keqes”. Është 
diçka që më ka mbetur e pashlyer në kujtesë. Në fillim ishte nazizmi. Ato që 
na panë sytë janë të tmerrshme. Por, asokohe, shumë bëma të nazizmit u 
fshehën nga autorët. Përmasa reale e së keqes që i ra mbi krye Evropës nuk 
u kuptua nga të gjithë, madje edhe nga shumë prej syresh që u gjendën 
brenda vorbullës. Jetonim të zhytur në këtë të keqe të madhe dhe vetëm me 
kalimin e kohës filluam ta ndiejmë e ta kuptojmë të vërtetën. Përgjegjësit 
përpiqeshin me të gjitha forcat ta fshihnin nga sytë e botës. Nazistët gjatë 
luftës, ashtu edhe komunistët, më pas, në Evropën Lindore kërkonin me çdo 
kusht ta fshinin veprën e tyre para opinionit publik…” 25.          

Duke pasur parasysh, pikërisht përpjekjet djallëzore dhe shumë të 
sofistikuara, si të nazizmit ashtu edhe të komunizmit për të fshehur bëmat 
antinjerëzore dhe për të ngritur mbi krimin një fasadë krejtësisht të 

25 Pope John Paul II – Memoria e Identita, Libreria Editrice Vaticana, Vatican, 2004 
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ndryshme nga realitetet e brendshme përballë opinionit kombëtar e 
ndërkombëtar - sfida e luftëtarëve për liritë dhe të drejtat e njeriut ka qenë e 
jashtëzakonshme. Një mal i tërë propagande demagogjike mbulonte për 
dekada të tëra skëterrën naziste dhe komuniste lidhur me qëndrimin ndaj 
lirive dhe të drejtave të njeriut. Një nga figurat që eksplodoi këtë mal 
propagandistik farse ka qenë Papa Gjon Pali II, i cili i ra botës katër herë 
radhazi vetëm me misionin e shpërndarjes së mjegullës së farës komuniste 
dhe gjenerimin e aspiratave të lirive dhe të drejtave të njeriut.  

Papa Gjon Pali çmoi në mënyrë të konsiderueshme vendin dhe rolin e 
Kombeve të Bashkuara si për mbylljen e plagëve të nazizmit, ashtu edhe për 
limitimin e abuzimeve të sistemit komunist botëror deri në shkatërrimin e tij 
si rend ndërkombëtar. Për Papa Gjon Palin, Kombet e Bashkuara ishin 
instrumenti kryesor për parandalimin e përsëritjes së tmerreve të luftës. 

 “Sistemi i zhvilluar nga Kombet e Bashkuara ishte për të shpëtuar 
gjeneratat e ardhshme nga tmerret e luftës, të cilat dy herë radhazi Brenda 
një jete njerëzore sollën fatkeqësi të mëdha për njerëzimin” 26.  

Nëse ka një figurë që në jetën time ka udhëhequr dimensionin 
shpirtëror, human dhe intelektual ky është Papa Gjon Pali II. E në krahë të 
tij, si një hyjneshë e gjallë në mbrojtje të të pafuqishmëve, të sëmurëve, 
fëmijëve, pleqve, të kategorive më të diskriminuara dhe të përbuzura të 
njerëzimit, qëndroi e paepura Nënë Tereza. Simon D. Cardinal Lourdusamy, 
Prefekti i Kongregatës së Kishave Orientale shkruan…. 

 “E tërë jeta e Nënën Terezës është një “sfidë e guximshme për 
dashuri”. Të varfërit dhe të sëmurët janë pasioni i saj konstant dhe i 
përditshëm. Dhe, menjëherë pasojnë fëmijët e braktisur dhe bonjakë. Pastaj 
vijnë njerëzit buzë vdekjes…” 27.  

Dhe në mënyrën më modeste, të ndritshme dhe universale, Nënë Tereza 
e përshkruan dedikimin e jetës së saj për dimensionin human në ceremoninë 
e dhënies së çmimit Nobël për Paqe kur thotë… 

 “…Gjëja më e bukur për mua është të jesh në gjendje të vësh në jetë 
dashurinë universale, sidomos ndaj atyre që vuajnë” 28. 

 
Në zhvillimin e të drejtës ndërkombëtare për respektimin e të drejtave 

të njeriut një rol dhe ndikim shumë të madh kanë pasur Organizatat jo 

26 Pope John Paul II, Message of His Holiness Pope Paul II for the Celebration of the World 
Day of Peace, 1 January 2004, page, 9 
27 Simon D. Card. Lourdusamy, Nëna e Dashurisë, Prishtinë 1985, faqe 7 
28 Mather Theresa, Nobel Price Winner Ceremony, Osllo, 10.XII.1979 
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Qeveritare. Sidomos gjatë Luftës së Ftohtë, ndërsa në nivele globale 
kampion permanentë për lirinë e të drejtat e njeriut kanë qenë vetë qytetarët 
anë e mbanë botës. Në mënyrë të veçantë Organizatat Jo Qeveritare kanë 
luajtur një rol qenësorë për të tërhequr vëmendjen e opinionit ndërkombëtar 
dhe për të fokusuar politikat kombëtare dhe ndërkombëtare mbi çështjet e të 
drejtave të njeriut. Një nga rastet më të fuqishme ndodhi në vitin 1995, 
pikërisht në Konferencën e Katërt Botërore për Gratë të Kombeve të 
Bashkuara që u mbajt në Pekin, ku Organizatat Ndërkombëtare tërhoqën 
vëmendjen e mbarë opinionit ndërkombëtarë për rastet e dhunës ndaj gruas.  

Në numrin e shumtë të Organizatave Jo Qeveritare rol specifikisht 
ndërkombëtarë kanë luajtur Amnistia Ndërkombëtare 29, Shoqëria 
Antiskllavëri 30, Komisioni Ndërkombëtarë i Juristëve (the International 
Commission of Jurists), Grupi Ndërkombëtar i Punës për Çështjet 
Indigjene31, Vëzhguesi i të Drejtave të Njeriut 32, Avokatët e Minesotës për 
të Drejtat e Njeriut 33 dhe Të Mbijetuarit Ndërkombëtarë 34 - të cilat 
monitoruan me kujdes dhe në vazhdimësi veprimet e qeverive dhe bënë 
presion mbi to që të vepronin në përputhje me parimet e të drejtave të 
njeriut.     

Studiuesi amerikan David Shiman, duke analizuar gjëndjen e të drejtave 
të njeriut dhe kontekstin e zhvillimeve politike e demokratike bashkëkohore 
shkruan… 

 “…Tanimë ka ardhur koha për të drejtat e njeriut. Deklarata 
Universale e të Drejtave të Njeriut është një apel për liri dhe drejtësi për 
popujt anë e mbanë botës. Çdo ditë qeveritë që dhunojnë të drejtat e 
qytetarëve të tyre sfidohen nga thirrja për ta respektuar atë. Çdo ditë qeniet 
njerëzore në mbarë botën mobilizohen për t’u përballur me padrejtësitë dhe 
aktet çnjerëzore. Ashtu sikundër pika e ujit bie mbi shkëmb dhe me forcë e 
shpon atë, po ashtu edhe njerëzimi shkon gjithnjë e më pranë arritjes së 
parimeve të shprehura në Deklaratën Universale të të Drejtave të 
Njeriut”.35  

 

29 Amnisty International 
30 The Antislavery Society 
31 International Working Group on Indigenious Affaires 
32 Human Rights Watch 
33 Minnesota Advocates for Human Rights 
34 Survivors International 
35 David Shiman, Teaching Human Rights, Center for Teaching International Relations    
    Publications U of Denver, 1993, page 6-7 
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II. 
Konventa Evropiane per Lirite dhe te Drejtat Themelore te Njeriut.-

Keshilli i Evropes (Keshilli i Evropes-1949) 
 
III. 
Akti Final i Helsinkit-Shporte a e Trete mbi lirite dhe te drejtat 

themelore te njeriut (OSBE-1975) 
 
IV. 
Konventa Evropiane per te drejtat e komuniteteve pakice (Keshilli i 

Evropes-1949) 
 
V. 
Karta e Evropiane e te drejtave te njeriut  
Traktati i Lisbones-dhjetor 2009) 
 
VI.  
Kushtetuta e Republikes se Shqiperise 
Te drejtat e njeirut ne Kushtetute 
Kuadri ligjor 
Aktet nenligjore 
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DEMOGRAFIA E SHQIPTARËVE – NJË VLERË 
E SHTUAR, PËR TË JETUAR SË BASHKU,  

NË NJË BALLKAN MË TË MIRË 
 

Prof.Dr. BASHKIM RAMA 
Dekan i Fakultetit të Shkencave Politike, 

Marrëdhënieve Ndërkombëtare  
dhe Diplomacisë. 

 
 
Analistët dhe diplomatët më të shquar të 

kohës, po hedhin dritë, gjithnjë e më shpesh, në 
lidhjen dhe ndërvartësinë që ekziston ndërmjet 
aspektit demografik dhe atij gjeopolitik, dhe 
rëndësinë e madhe të këtij faktori në kohën e 
sotme.  

Për vetë specifikën, vendin që zë, shtrirjen si 
dhe statusin aktual të popullsisë shqiptare në Ballkanin Perëndimor, lidhja e 
ndërvartësia e mësipërme  është jo vetëm evidente, por mjaft e rëndësishme 
për zhvillimet në rajon,  stabilitetin e paqen e tij. 

Për të kuptuar efektin e këtij faktori, mendoj se duhet, minimalisht, të 
kemi parasysh dy momente: faktin se, prezenca e popullsisë shqiptare 
përbën një masë të gjallë lëvizëse jetësore, në favor të së ardhmes së rajonit 
dhe se, ky i fundit, pavarësisht nga mosha e tij e vjetër, është përfshirë nga 
një frymë e re bashkëpunimi pozitiv, në kundërti me “traditën” negative të 
mëparshme. 

Thelbi i kësaj fryme, sipas meje, qëndron tek prosperiteti i rajonit tonë, 
në kuptimin që, të 55 milionë ballkanasit të vendosur në 300 mijë kilometër 
katrorë të subrajonit të Ballkanit Perëndimor, të gëzojnë të gjitha të drejtat 
dhe liritë e tyre, të sigurojnë të njëjtin prosperitet politik, ekonomik e 
kulturor,  si  të gjithë europianët e tjerë, (jo si deri tani, kur GDP mesatare e 
një ballkanasi është 12 herë më e vogël se  GDP mesatare, e një qytetari të 
BE-së.) 

Zgjidhja e statusit të Kosovës, sjell një situatë, cilësisht, të re, në 
faktorizimin e çështjes shqiptare në Ballkan. Pavarësia e Kosovës jo vetëm 
hap perspektiva të reja për zhvillimet demokratike e paqen në Kosovë, në 
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veçanti, por edhe jep garanci dhe siguri për stabilitetin e të gjithë rajonit, në 
përgjithësi. 

Në këtë kuptim, çështja e shqiptarëve përfiton një “standard” të ri dhe 
mendoj se duhet parë e analizuar në një këndvështrim tjetër e në një 
“optikë” të re. 

Duke shënuar aktin e fundit përmbyllës të procesit të rënies dhe 
fragmentarizimit të ish Jugosllavisë, fundi i luftës, në “vijën e ndarjes,” 
midis serbëve dhe shqiptarëve, që u shtri  deri në spastrim etnik, në dëm të 
këtyre të fundit, shënoi një etapë të re historike, e cila çoi në mënyrë të 
pashmangshme drejt pavarësisë së Kosovës, duke hapur të vetmen 
mundësi logjike: bashkëjetesën e barabartë të shqiptarëve dhe serbëve, 
në një Kosovë multietnike, demokratike e europiane. 

Kështu, i jepet fund situatës paradoksale të shumicës shqiptare, të 
shtypur dhe të shfrytëzuar nga pakica serbe në Kosovë, duke e 
shndërruar mazhorancën shqiptare të përgjegjshme për të respektuar, 
maksimalisht, të drejtat dhe liritë e pakicës serbe, në një bashkëjetesë 
demokratike. 

  
1. SITUATA DEMOGRAFIKE DHE DINAMIKA E  

  SHQIPTARËVE SOT. 
 
Shqiptarët jetojnë të ndarë në disa shtete të Ballkanit Perëndimor. Ata 

janë një popullsi që e ka tejkaluar shifrën prej 7.5 milionë banorësh, duke u 
renditur ndër tre popujt më të mëdhenj të këtij rajoni. 

Rritja e popullsisë shqiptare vazhdon të jetë ndër më të lartat në 
Europën e sotme, me tendencë për të ruajtur kuotat aktuale të rritjes.  

Mosha mesatare e popullsisë shqiptare është më e reja në Kontinent. 
Rreth 60% e popullsisë është nën moshën 26.5 vjeç. Ky fakt reflektohet, 
ndjeshëm në dinamikën e lëvizjes dhe të emigracionit të kësaj popullsie. 

Vetëm nga shteti shqiptar kanë emigruar, aktualisht, mbi një milion 
njerëz, duke e renditur Shqipërinë në vendin e parë në botë për numrin e 
emigrantëve si popullsi. Pothuajse i gjithë ky kontigjent është sistemuar për 
të jetuar dhe për të punuar në vendet e zhvilluara industriale të botës. 

Nisur nga fakti se një ndër tre shqiptarë të aftë për punë jeton dhe 
punon në Perëndim, ekonomia e Shqipërisë, që nga viti 1997 e këtej, ka 
përfituar nje efekt pozitiv ekonomik prej rreth 1.3 miliardë $ në vit. 
Krahasuar me termat e buxhetit të vendit, ky tregues, thuajse ka dyfishuar të 
hyrat në vend. 
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Si rezultat i këtij impakti ekonomik, vetëm në tetë vitet e fundit, në 
bregdetin e Shqipërisë janë “derdhur” rreth 5 miliardë $ investime, me të 
ardhurat e siguruara, kryesisht, nga emigracioni. 

Krahas vlerave natyrore të bregdetit dhe të atyre historiko-kulturore  të 
vendit, tregues të tillë e kanë renditur Shqipërinë, sipas Agjensisë Europiane 
të Turizmit, ndër tre vendet me perspektivën më të lartë turistike bregdetare 
në Kontinent. 

Statistika demografiko-ekonomike e mësipërme është akoma më 
atraktive po t’i referohemi popullsisë shqiptare në Kosovë, në Maqedoni, në 
Mal të Zi e në Luginën e Preshevës.  

Nga këto territore, të banuara historikisht nga shqiptarë etnikë 
autoktonë, emigracioni, për arsye politike historike, të shtypjes dhe 
represionit sistematik, ka qenë shumë më i lartë. Madje, gati gjysma e 
shqiptarëve të këtyre trevave jetojnë e punojnë në emigracion, kryesisht në 
Europën Perëndimore, në ShBA dhe në Turqi. 

Kuptohet, ky emigracion dinamik e tepër aktiv ka luajtur një rol të 
madh në jetën ekonomike, kulturore e politike të shqiptarëve në 
Ballkan, duke ndikuar në fuqizimin ekonomik, në emancipimin 
politiko-kulturor të tyre dhe, sigurisht, në ndërkombëtarizimin e 
çështjes shqiptare në botë.  

Duke analizuar me kujdes këto procese demografike dinamike, mund të 
konkludohet se, aktualisht, në botë, janë aktivë rreth 15 milionë shqiptarë. 
Shumica e tyre, pra, mbi  60 përqind, janë nën moshën 26.5 vjeç, me një 
jetëgjatësi mbi 72 vjeç dhe me një përqindje aktive nataliteti, në rritje. 

Përballë kësaj situate, faktorët demografikë të shqiptarëve janë dhe 
mbeten, objektivisht, tepër ndikues, në planin gjeopolitik për të 
ardhmen e tyre dhe të popujve të tjerë në rajon.  

Natyrisht, këta faktorë mund dhe duhet të adresohen me 
pozitivizëm, si në dobi të shqiptarëve, ashtu dhe në dobi të rajonit, të 
konsiderohen me kujdes, të pranohen me realizëm dhe t’i hapet rrugë 
akomodimit e integrimit të tyre, mbi bazën e ideve dhe vlerave 
europiane. 

  
2. NDIKIMET DEMOGRAFIKE SHQIPTARE  

 NË GJEOPOLITIKËN BALLKANIKE. 
 
Nisur, jo vetëm nga teoritë e kohës për këtë problem, por më shumë nga 

dinamikat në terrenin ballkanik, mendoj se ndikimi  i kriterit demografik të 
shqiptarëve, në gjeopolitikën ballkanike është evident për disa arsye: 
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· Shtrirja e shqiptarëve në 6 shtete kryesore të Ballkanit; (Shqipëri, 
Kosovë, Maqedoni, Greqi, Mal të Zi, Serbi-Lugina e Preshevës.) 

· Rritja e lartë e popullsisë shqiptare, krahasimisht me rënien e 
numrit të popullsive të tjera ballkanike, në rajon: (numri i barabartë i 
popullsisë shqiptare me grekët, bullgarët, serbët aktualisht, plus dinamika 
në rritje e shqiptarëve.) 

· Mobiliteti i popullsisë shqiptare, brenda dhe jashtë rajonit; 
(frekuenca e lëvizjes së shqiptarëve si një nga popujt  mobil, lëvizjet për ne 
Ballkan, Europë, ShBA.) 

· Fuqizimi i shpejtë ekonomik i shqiptarëve; (rritja e GDP, stabiliteti 
makroekonomik, të hyrat nga emigracioni etj.) 

· Stabiliteti politik në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Mal të Zi; (MSA, 
fazat e avancuara të integrimit në Nato dhe BE.) 

· Përmirësimi i statusit të shqiptarëve, në emigracion; (shndërrimi i 
emigrantëve shqiptarë, në qytetarë të vendeve ku jetojnë e punojnë: në Itali- 
80%, në Greqi-60 %, Gjermani, ShBA etj.) 

  
3. ÇFARË E FAVORIZON NDIKIMIN DEMOGRAFIK 

SHQIPTAR NË GJEOPOLITIKËN BALLKANIKE DHE  
 NË PROSPERITETIN E RAJONIT? 

 
Paqja është ndër faktorët parësorë për ndikimin e kriterit demografik 

në gjeopolitikë. Ballkanin dhe përvojat e tij konfliktuale, me stereotipet e 
anatemuara përçarëse, (tre lufta në një shekull) pasojat e lëna  fatale, me 
tendenca reminishente pasive, mund t’i qetësojë vetëm një paqe e 
qëndrueshme. 

Stabiliteti ndikon, po ashtu, në proceset demografiko-gjeopolitike. Aq 
më tepër, kur dihet, se rajoni ka vuajtur shumë kohë nga destabiliteti. Në ish 
Jugosllavi, thuajse çdo dekadë, ndeshim kriza destabilizuese, në trevat 
shqiptare (1958, 1968, 1974, 1981, 1989-99.)  

Zgjidhja e statuseve të shqiptarëve, në shkallë e në nivele të 
ndryshme, në vartësi nga shteti dhe nga pozita etnike, ka ndikuar pozitivisht 
për ndërvartësinë demografiko- gjeopolitike në Ballkan. Një situatë e tillë 
do të jetë gjithnjë e më shumë me ndikim pozitiv në rajon. 

Demokracia, padyshim, ka krijuar klimën më të përshtatshme që 
shqiptarët të profilizojnë identitetin e tyre kombëtar në frymën e vlerave të 
demokracisë europiane. Asgjë më shumë se demokracia nuk i ka ndihmuar 
shqiptarët në faktorizimin e tyre në rajon. Në aspektin demografiko-
gjeopolitik, shqiptarët duke qenë, përgjithësisht, popullsi mobile, përfituan 
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më shumë se kushdo në rajon, nga katër lëvizjet europiane: lëvizja e 
njerëzve, ideve, mallrave e kapitaleve. 

Europianizmi, si filozofi e hapjes, kooperimit, integrimit në Kontinent, 
si antipod i nacional-shovinizmit, ksenofobise e fanatizmit, i ka konvenuar 
shumë dimensionimit të faktorit shqiptar, i cili, pa pasur doktrina 
nacionaliste, shpesh është viktimizuar e është sforcuar nga nacionalizmat e 
fqinjve të vet. Europianizmi është “klima” më komode për natyrën 
paqedashëse e solidare të shqiptarëve. 

Euroatllantizmi, si “momentum”-i, më i fuqishëm gjeopolitik 
bashkëkohor, është “shtrati”, ku është shtrirë, demografikisht, populli 
shqiptar. Mund të thuhet se trekëndëshi Ballkan-ShBA-Europë, është aksi, 
ku identiteti politik shqiptar është formësuar, më së shumti, duke e bërë 
rajonin me më shumë ndikim dhe për të prodhuar sabilitet e paqe në 
Ballkan. 

Globalizmi, si “trendi” i mileniumit të ri, i përshtatet natyrës së popullit 
shqiptar, me shumë se çdo populli tjetër, në Ballkan, pasi për nga identiteti i 
tyre, shqiptarët janë popull multikonfesional, pranojnë fenë, civilizimet dhe 
diversitetin kulturor, si dukuri të brendshme dhe ndërkombëtare, njëherësh. 
Kjo i bën shqiptarët të jenë tolerantë, jo fanatikë, aspak fundamentalistë, në 
raport me asnjëlloj konfesioni fetarokulturor. Shqiptarët dhe globalizmi 
përkojnë në sistemin filozofik e shpirtëror, më mirë se çdo popull tjetër në 
rajon, ku ndikimet e nacionalizmave, fanatizmave fetare, të ksenofobive 
visone janë prezente në forma të hapura apo të kamufluara. 

  
4. ÇFARË E DISFAVORIZON? 
 
Tranzicioni i zgjatur dhe problematik krijon shqetësime  për aspektet 

demografike e gjeopolitike të shqiptarëve. Shkalla e ulët e demokracisë 
pluraliste, defektet në drejtim të zbatimit të të drejtave dhe lirive të  njeriut 
dhe të pakicave, mosfunksionimi i shtetit ligjor, defektet në ekonominë e 
tregut të lirë dhe të hapur, etj., shkojnë kundër interesave të shqiptarëve dhe 
të vlerave të tyre në rajon. Përfundimi i tranzicionit do të jetë, në fakt, një 
erë e re, për të ardhmen dhe rolin e tyre, ku interesat kombëtare të 
shqiptarëve janë, kryekëput, me interesat e popujve të tjerë, në dobi të 
demokratizimit të Ballkanit Perëndimor dhe të integrimit të tij, në strukturat 
euroatllantike.  

Vonesat e zvarritjet lidhur me marrëveshjen e Ohrit janë nga 
problemet më serioze që e komplikojnë dhe e sforcojnë faktorin 
demografiko-gjeopolitik shqiptar, për rrjedhojë, për vetë natyrën delikate të 
tij, ky problem krijon tensione dhe pasoja, në nivele lokale e rajonale, 
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ndërsa implementimi me sukses i marrëveshjes do të sillte  vlera stabilizuese 
jo vetëm për faktorin shqiptar, por edhe për të gjithë rajonin. 

Fragmentarizimi  politik i skajshëm i shqiptarëve është një pengesë 
tepër serioze, që dëmton jo vetëm imazhin e tyre, por bjerr shumë energji, e 
cila mund të shkonte jo vetëm në dobi të rolit dhe të veprës së tyre, por edhe 
të prosperitetit të përgjithshëm të rajonit. 

Mungesa e infrastruktures mbarëshqiptare pengon seriozisht 
faktorin shqiptar, si në funksinalizimin e rolit specifik të tij dhe në dobi të 
mbarëvajtjes së rajonit. Të dy korridoret, 8 dhe 10, kalojnë përmes 
territoreve me popullsi shqiptare. Është e kuptueshme se, çdo investim, në 
këtë drejtim, nuk është investim etnik,  as kombëtar, por rajonal e 
mbarëeuropian. 

Mungesa e kapaciteteve njerëzore e shtetformuese është një arsye 
tjetër që pengon seriozisht zhvillimin ekonomik e kulturor të rajonit dhe të 
proceseve demokratizuese të tij.  Kërkohet një bashkëpunim e koordinim më 
i mirë i punëve, si në drejtim të përzgjedhjes, të ngritjes së nivelit 
administrativ e kulturor të elementeve të faktorit shqiptar, në administratën 
publike, në proporcion me përfaqësimin politik,  ashtu dhe të faktorëve 
rajonalë për të mbështetur ngritjen e administratave publike, sipas 
standardeve e parimeve europiane të pushtetit. 

Pozita gjeografike, dinamika etnografike dhe gjeopolitika e 
shndërrojnë faktorin shqiptar në një nyje qendrore drejt Europës, së bashku 
dhe si pjesë dinjitoze e gadishullit ballkanik. Kjo do të thotë se stabiliteti, 
demokratizimi, zhvillimi ekonomik dhe integrimi i shqiptarëve  janë vlera të 
rëndësishme të shtuara për paqen, stabilitetin dhe integrimin e të gjithë 
Ballkanit Perëndimor, në NATO dhe në BE, aspiratë e kahershme e popujve 
paqedashës dhe perspektive e sigurt, për të ardhmen e tyre. 

  
5. SFIDAT E DIPLOMACISË. 
 
Kuptohet se stabiliteti, prosperiteti, demokratizimi, integrimi, përfshirë 

dhe akomodimin e faktorit demografik shqiptar në Ballkan, rritja dhe 
dimensionimi i tij, përbëjnë sfida për politikën e jashtme dhe diplomacinë 
rajonale, europiane e ndërkombëtare. 

Pavarësia e Kosovës përfaqëson jo vetëm një akt historik, të 
papërsëritshëm, kombëtar dhe ndërkombëtar, por edhe një realitet konkret e 
sfidant. Sfida e saj nuk është shpallja e pavarësisë, por bërja e Kosovës një 
shtet demokratik, multietnik dhe europian, që do të thotë, krijimi i 
kushteve, i rrethanave dhe garancive për përfshirjen e serbëve të Kosovës, 
në institucionet e Kosovës, për të jetuar e punuar, vullnetarisht, së bashku 
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me shumicën shqiptare, të mbështetur nga faktorët 
integrues  ndërkombëtare, duke gëzuar të gjitha të drejtat dhe liritë e tyre, në 
një bashkëjetesë të lirë e demokratike, në të gjithë territorin e Kosovës, duke 
u përfshirë në dinamikën e vrullshme të zhvillimeve politike ekonomike e 
kulturore të shtetit më të ri të kohës. Është detyrë e politikës, por edhe e 
diplomacisë rajonale e ndërkombëtare, që “të kurdisin orët” për të 
mbështetur proceset demokratike në Kosovë dhe për të mos lejuar pakicat 
serbe të mbeten një “geto” në territorin e Kosovës, peng i politikave 
dritëshkurta, të cilat, gjenerojnë, herë pas here, tensione të panevojshme në 
rajon. 

Së dyti, sfida  tjetër e madhe është bashkëpunimi dhe integrimi i 
gjithanshëm ekonomik, kulturor, shkencor, financiar, në fushat prioritare 
energjitike, arsimore, të lëvizjes së lirë, të tregut të lirë e të hapur të 
përbashkët etj., midis  shteteve ballkanike, si shtete sovrane e  të barabarta e 
në dobi të të gjithë ballkanasve, në frymën e parimeve ndërkombëtare e 
europiane  dhe të prosperitetit ballkanik, drejt të njëjtit objektiv- të 
integrimit të të gjithë rajonit, në strukturat euro-atlantike. 

Përfshirja e shtetit të ri të Kosovës, në kalendarin dhe në axhendat e të 
gjitha veprimtarive dhe iniciativave të bashkëpunimit ballkanik është një 
nga momentet më të rëndësishme për të jetuar së bashku në Ballkanin tonë 
të vjetër, me një imazh e me një frymë të re europiane. 

Së treti, nisur nga fakti se Kosova ka qenë dhe është një projekt i madh 
ndërkombëtar, sfida më e vështirë qëndron përballë diplomacisë 
ndërkombëtare, e cila, me mjetet dhe me aftësinë e saj, në bashkëpunim 
e  përkujdesje me diplomacinë e re kosovare, do të vazhdojë të insistojë, nga 
njëra anë, të sendërtojë proceset demokratike dhe integrimet euroatllantike 
të Kosovës, nga ana tjetër, me siguri, do të bëjë të gjitha përpjekjet për të 
tërhequr Serbinë drejt integrimeve europiane dhe atllantike, gjë që do të 
relaksonte, maksimalisht, proceset në Kosovë dhe do të përgatiste, besoj, në 
një periudhë afatmesme, normalizimin e marrëdhënieve, midis Prishtinës 
dhe Beogradit. 

Do të ishte, sigurisht, një lajm i mirë, që do ta bënte Ballkanin, më të 
mirë… 
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DISA APLIKIME TË MATRICAVE 
NË EKONOMINË E INVESTIMEVE 

 
 

Docent. Alqi NAQELLARI 
Universiteti Ndërkombëtar Strugë 

PËRMBLEDHJE 

Në këtë analizë do të paraqesim mundësinë e aplikimit të metodave 
matematikore në zgjidhjen e problemeve ekonomike. Në pjesën e parë të 
analizës kemi paraqitur varjantin e investimit të fitimeve të subjekteve 
ekonomike në dy drejtime: në vendosjen e tyre në formën e depozitave në 
bankë ose në blerjen e obligacioneve duke përjashtuar mundësinë e 
investimit në vetë ndërmarrje. Në këtë rast kemi përcaktuar mundësinë e 
ndarjes së investimeve midis të dy destinaconeve në funksion të realizimit të 
fitimit të parashikuar nga normat e interesit. Kjo metodë është shumë e 
thjeshtë dhe ju jep mundësinë subjekteve ekonomikë të zgjedhin 
alternativën më të mirë.  

Në pjesën e dytë të artikullit kemi futur metodën e eleminimit të 
Gaussit  dhe metodën e matricave të Gauss- Xhordanit. Kështu nëse në 
pjesën e parë kemi marrë vetëm dy alternativa dhe i kemi zgjidhur me 
metodën e zëvendësimit, në këtë pjesë kemi marrë në konsideratë tre të tilla 
të mundëshme.  Kemi analizuar dhe përcaktuar me rrugë matematikore se 
ku duhen investuar  paratë: në bono thesari, në obligacione të bashkisë apo 
në obligacione të një ndërmarrje nafte. Në shembujt 5- 6- 7 kemi parë se si 
duhet të ndahet huamarrja në bazë të normave të interesit. Kjo strukturë 
shpenzimesh nuk mund të përcaktohet me metodën e VAN-it siç 
përcaktohen destinacionet e shpenzimeve totale. 

Analizat e mëposhtëme nuk ju shërbejnë vetëm personave që merren 
me biznes por, përkundrazi, ju shërbejnë të gjithë subjekteve ekonomike që 
kanë para për të investuar.  Ato u japin mundësinë të shikojnë se ku fitojnë 
më shumë para dhe se çfarë  tregues duhet të kenë parasysh në marrjen apo 
dhënien e huave. 
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Shembujt janë pëqëndruar në tre alternativa por mundësitë e sotme janë 
për edhe më tepër të tilla. Kjo sepse në sferën jo reale ka shumë mallra ose 
shërbime zëvendësuese. 

 
HYRJE. Ku duhet investuar? 
 
Subjektet ekonomike paratë e tyre mund ti përdorin në disa mënyra. 

Mund ti shpenzojnë për konsum, ti mbajnë në shtëpi, të zgjerojnë aktivitetin 
e ndërmarjes së tyre, të blejnë asete financiare, të blejnë asete reale apo ti 
depozitojnë ato në bankë. Në këtë artikull do të përqëndrohemi 
përgjithësisht në shpërndarjen e tyre  për blerjen e aseteve financiare. 
Kështu thjesht mund të shtrojmë pyetjen. Pronari i një firme do të kishte më 
shumë interes që fitimet e tij ti përdorte për blerjen e obligacioneve, bonove 
të thesarit, letrave të tjera me vlerë apo ti investojë ato në firmë. Nëse do ti 
investojë në sferën joreale në çfarë raportesh do ti investojë ato në mënyrë 
që të marrin të ardhurat e parashikuara. Nëse do ti investojë me çfarë 
kushtesh kufizuese do ti investojë. 

Për të përcaktuar se ku do ti përdori pronari fitimet e tij me kushte të 
përcaktuara për të arritur të ardhurat e parashikuara duhet të krahasojmë 
pikërisht të ardhurat nga normat e interesit që ofrojnë institucionet 
financiare të krahasuara me të ardhurat që do të sigurohen në ndërmarrjen që 
do të investohen. Konkretisht do të marrim shembuj teorik duke parashtruar 
dy varjante. 

Përdorimi i metodës së eleminimit të Gausit për zgjidhjen e 
sistemeve të ekuacioneve. 

Kur flasim për shpërndarrjen e shpenzimeve për investime në sferën e 
produkteve reale apo të produkteve jo reale një vëmëndje e veçantë ju 
kushtohet treguesve të Vlerës Aktuale Neto, të Normës së Brendëshme të 
Kthimit, raportit Kosto-Përfitime e të shumë treguesve të tjerë statikë e 
dinamikë. Nëpërmjet tyre përcaktohet se cili do jetë destinacioni i 
shpenzimeve: produktet bankare apo projektet e sferës së produkteve reale. 
Nëse do të jenë të sferës së produkteve reale cili prej projekteve është më i 
leverdisëshëm.  

Në përgjithësi analiza bëhet duke përllogaritur Vlerën Aktuale Neto. 
Konkretisht: Para një investitori paraqiten dy projekte me të dhënat e 
mëposht me: 
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                                 Hyrjet neto në fund të çdo viti ( në 
euro) 

Projekti 

Kosto e 
projektit  

Viti parë Viti dytë Viti tretë Viti katërt 

Projekti 
Korabi 

150000 80000 70000 60000 35000 

Projekti 
Erzeni 

150000 30000 40000 40000 150000 

 
Norma nominale e interesit në bankë është  i = 8%. Cilin prej 

projekteve do zgjedhë firma, të parin apo të dytin? Pyetja shtrohet se cilin 
do zgjedhë dhe jo se si do shpërndahen shpenzimet midis të dyve. Këtu nuk 
kemi ndonjë kufizim të cilit duhet ti nënështrohemi ose të ardhura të cilat 
duhet ti realizojmë nëpërmjet kombinimit të shpërndarjes së tyre. Kjo gjë na 
detyron që për të krahasuar leverdishmërinë e projekteve të aplikojmë 
metodën e Vlerës Aktuale Neto. Nëpërmjet kësaj metode projekti më i 
leverdisëshëm është ai që ka VAN-in më të madh: 
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Konkluzioni i përdorimit të kësaj metode është se projekti i parë është 
më i leverdisëshëm. 

Kjo metodë aplikohet edhe në rastin e përcaktimit të shpenzimeve midis 
një projekt investimi në sferën e produkteve reale dhe në sferën e 
produkteve jo reale. Pra gjithnjë në sensin jo të ndarjes së shpenzimeve 
midis dy investimeve por në përcaktimin e vetëm njërit prej tyre. 
Konkretisht: 

Një investitor me një fond prej 1000000  ka para tij dy alternativa. E 
para të investojë në obligacionet qeveritare me vlerë nominale 100  që 
paguajnë kupona 6 mujore me i = 12%. Obligacionet do të shlyhen me vlerë 
nominale pas 4 vitesh dhe çmimi i tyre sot është 95  copa. E dyta të 
investojë në një minierë qymyr-guri prej së cilës përfitohen: vitin e parë 
400000 , të dytin 600000 , të tretin 500000  dhe shpenzime në mbrojtje 
të ambientit 200000. Duke bërë llogaritjet përkatëse. Me normën 14.14% 
investimi në minierën e qymyrgurit është i leverdisëshëm sepse rezulton me 
një VAN prej 29.405 . 
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Këto ishin dy raste aplikimi që përcaktojnë metodën e Vlerës Aktuale 
Neto si një metodë efektive. 

Kjo metodë nuk mund të përdoret në shpërndarrjen e shpenzimeve për 
investime për të arritur një shumë të caktuar të ardhurash me kushte të 
përcaktuara. Në këtë rast ne do të aplikojmë metoda të thjeshta dhe efikase. 
Do aplikojmë metodën e eleminimit të Gaussit synimi i të cilit është dhe ky 
shkrim.  

Fillimisht do të aplikojmë një metodë të thjeshtë që quhet metoda e 
zëvëndësimit. Këtë metodë mund ta përdorim në një rast të zakonshëm 
investimesh kur kemi dy produkte ose shërbime zëvëndësuese si për 
shembull bono thesari dhe çertifikata depozitash. Në qëndër të vëmëndjes 
sonë vendoset norma e interesit të tyre dhe kjo sepse Normat e Interesit  
përbëjnë  treguesin kryesor, në të cilin e drejtojnë vëmëndjen e tyre 
huamarrësit dhe huadhënësit që mund të jenë persona fizikë ose juridikë. 
Arsyeja fshihet tek synimi individëve, firmave apo shtetit për rritjen e të 
ardhurave e bazuar kjo në leverdinë dhe  interesat e dyanshme. Njohja me 
themel e kësaj leve të fuqishme me vlerë ekonomike dhe përfitimi prej saj 
kërkon njohjen e përdorimin e aparatit matematik. 

Për të ilustruar çfarë thamë më lartë do të marrim në konsideratë një 
sërë shembujsh. 

Shembull 1. Nëse një subjekt ekonomik çfardo, individ, shtet apo 
biznes disponon 135000  të cilat kërkon ti investojë duke pasur dy 
alternativa. E para në formë depozitash me normë interesi 11% në vit dhe e 
dyta në formë bonosh thesari me 8% në vit për të realizuar së bashku një 
fitim prej 12600 . Pyetja shtrohet sa do investojë në depozita kursimi me 
11% dhe sa do investojë në bono thesari me 8%?  

Këtë problem e zgjidhim me metodën e zëvëndësimit. Shënojmë me x 
investimin në bonot e thesarit dhe me y investimin në depozita, me 0.08x 
fitimin nga interesi bonove dhe me 0.11y fitimin nga interesi depozitave dhe 
shtrojmë ekuacionet e mëposhtme: 

 
 x + y = 135000 
 0.08x +   0.11y = 12600   shumzojmë me 100 të dytin dhe kemi 
 
 x    + y =   135000  x = 135000 - y  
8x  + 11y = 1260000         8(135000 – y) + 11y   =  1260000 

 
 x = 135000 – y        y = 60000     x = 135000 – 60000    x = 75 000  
 3y = 180000 
60000 * 0.11 = 6600  
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75000 * 0.08 = 6000  
Shuma    12600  

Përgjigje. Në bono thesari do investojë 75000  ndërsa në depozita do 
investojë 60000 . 

Shembull 2. Nëse një subjekt ekonomik çfardo, individ, shtet apo 
biznes disponon 12000  të cilat kërkon ti investojë duke pasur dy 
alternativa. E para në formë depozitash me normë interesi 9% në vit dhe e 
dyta në formë bonosh thesari me 7.5% në vit për të realizuar së bashku një 
fitim prej 12600 . Pyetja shtrohet sa do investojë në depozita kursimi me 
9% dhe sa do investojë në bono thesari me 7.5%? 

Problemi shtrohet: 
         x +        y = 12000 

0.075x + 0.09y = 990 
Nga zgjidhja e tij përfiojmë x = 6000  dhe y = 6000  
 
Shembull 3. Nëse një subjekt ekonomik çfardo, individ, shtet apo 

biznes disponon 32000  të cilat kërkon ti investojë duke pasur dy 
alternativa. E para në formë depozitash me normë interesi 6.25% në vit dhe 
e dyta në formë bonosh thesari me 5.75% në vit për të realizuar së bashku 
një fitim prej 1900 . Pyetja shtrohet sa do investojë në depozita kursimi me 
6.25% dhe sa do investojë në bono thesari me 5.75%? (Përgjigje x = 20000 

    y = 12000 ) 
 Rastet e mësipërme janë raste të thjeshtë dhe të zakonshëm me dy 

alternativa. Në realitet në fushën jo reale kemi edhe shumë alternativa të 
tjera investimesh përveç atyre që paraqitëm më lartë. Kështu më poshtë do 
shtojmë edhe një alternativë tjetër. Duke shtuar këtë alternativë problemi 
vështirësohet dhe nuk zgjidhet më me metodën e zëvëndësimit siç e treguam 
më lartë por tashmë zgjidhet me metodën e eleminimit të njëpasnjëshëm. 

Kjo metodë zgjidhje thëritet si metoda e eleminimit të Gaussit, sipas 
matematikanit Gjerman Carl Friedrich Gauss (1777-1855) 

Para se të futemi në aplikime do të shikojmë si realizohet zgjidhja e 
ekuacioneve të sistemeve lineare? Për këtë do të marrim një shembull 
konkret. Zgjidhjen e tri ekuacioneve të mëposhtëme do ta realizojmë hap 
pas hapi duke përdorur pikërisht metodën e eleminimit të Gaussit. 
Konkretisht: 

 
        x  - 2y   +  3z  =  10 
       -x  +3y             =   -6 
      2x  -5y   + 5z   =   15 
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           Ekuacionit të parë i shtojmë të dytin 
           Ekuacionit të parë të shumëzuar me -2 ja shtojmë të tretit dhe do 

të përfitojmë: 
     x    -    2y       +3z     =   10 
                  y        +3z    =     4 
                -y         -z       =   -5 
           Ekuacionin e dytë ja shtojmë të tretit dhe përfitojmë: 
 
    x       -2y      +    3z   =   10 
                 y      +   3z   =     4 
                               2z   =   -1 
Siç shihet sistemi mori formë diagonale, ku zgjidhja z shihet nga 

ekuacioni i fundit z = -0,5 dhe duke e zëvendësuar më lartë përfitojmë y = 
5,5 dhe x = 22,5 

Kjo punë e bërë deri tani nëpërmjet sistemimit do të rezultojë e 
njëvlerëshme nëse punojmë me matricën e koeficientëve pranë të pa 
njohurave.  

Nëse sistemit të parë që e zgjidhëm më lartë i heqim x, y dhe z do të 
kemi matricën fillestare si më poshtë: 

 
      1      -2       3      :   10 
     -1       3       0      :   -6 
      2      -5      5       :   15 
 
     1       -2       3      :   10 
               1       3      :     4 
             -1      -1      :   -5 
 
dhe në fund do të marrim. 
 
            1    -2        3      :        10 
                    1       3      :          4 
                             2      :         -1 
 
Nëse para koeficientëve do vendosim të pa njohurat atëherë do marrim 

rezultatin e parë. 
Le ta konkretizojmë këtë metodë me shembuj konkretë në ekonominë 

jo reale. 
Shembull 4. Një subjekt ekonomik posedon 16 000  dhe ka para tij tri 

alternative investimi: të blejë bono thesari të qeverisë me normë interesi 
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vjetor 6 % , të blejë obligacionet e bashkisë me normë interesi vjetor  7 %  
apo të blejë  obligacione të korporatës Struga Petrol me normë interesi 
vjetor 10 %. Në strukturën e investimeve kemi këtë kusht që masa e 
investimit në korporatën e naftës është 6 000 $   më e madhe se sa investimi 
për blerjen e obligacioneve të bashkisë. Të ardhurat e përgjithshme vjetore, 
që do të përftohen prej interesave gjatë vitit të parë do të jenë 1 400 $. 

Shtrohet pyetja se sa duhet të investohet në blerjen e obligacioneve të 
bashkisë, sa në obligacionet e nërmarrjes së karburantit dhe sa në bonot e 
thesarit ? 

Përgjigjen e pyetjes e jep shtrimi matematik i problemit ashtu sikundër 
zgjidhëm ushtrimin e mësipërm. Shënojmë me  x   investimet në blerjen e 
bonove të thesarit, me y sasinë që do të harxhojmë për obligacionet e 
bashkisë dhe me z  shumën e eurove në ndërmarrjen e naftës. Nëpërmjet 
tyre ndërtojmë ekuacionet  përkatëse, konkterisht: 

 
 x + y + z = 16 000,  ekuacioni i parë  i përgjigjet  sasisë totale të 

investuar në . 
 
 z = y + 6 000,  ekuacioni i dytë  ka të bëjë me masën 6 000  

investim më shumë në korporatën e naftës sesa për obligacionet e bashkisë,    

 1400
100
10

100
7

100
6 zyx , ekuacioni i tretë  ka të bëjë me 

përfitimin vjetor nga investimet me interesat sipas destinacioneve përkatëse. 
Të trija konditat plotësohen njëkohësisht, kështu që të tre barazimet 

funksionale formojnë një sistem linear ekuacionesh, zgjidhja e të cilit 
kërkon aparatin algjebrik të matricave dhe metoda të posaçme, prej të cilave 
do të përdorim “ metodën e eleminimit të Gausit  me zëvëndësimin hap 
pas hapi”. Le ta parashtrojmë atë gjatë zgjidhjes së sistemit. 

Formojmë sistemin e ekuacioneve : 
 
             x +        y +         z    =     16 000 
                                        z    = y + 6 000    (1) 
     0,06 x + 0,07y + 0,10 z    =        1400 
 
E shkruajmë sistemin në formën normale : 
 
      x +    y +    z  =   16      ( mijë  ) 
             - y +    z  =    6       (   “     )      (2) 
     6x + 7y +10 z = 140      (  “      ) 
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Ekuacionit të tretë i shtojmë ekuacionin e parë të  shumëzuar me (-6) 
dhe përftohjmë sistemin   (3) i njëvlershëm me të mëparshmin: 

 
      x +  y +   z  = 16  
           - y +   z  =  6                                 (3) 
             y  + 4z = 44 
Duke i shtuar ekuacionit të tretë ekuacionin e dytë, përftojmë sistemin  

(4),  edhe ky i njëvlershëm me (3) 
      x +  y +   z  = 16  
           - y +   z  =  6                               (4) 
                    5z = 50  
 
 Duke pjestuar me 5 të dy anët e të tretit  dhe duke shumëzuar me (-1) të 

dytin, sistemi (5) përsëri është i njëvlershëm me të tjerët : 
      x +  y + z  = 14  
             y – z  = –6                                 (5) 
                   z  = 10 
 
Siç shihet ekuacioni i tretë e tregon menjëherë zgjidhjen z  = 10000 . 

Duke e zëvëndësuar këtë shifër në ekuacionin e dytë marrim y  = 4000  
dhe, duke vazhduar më lart, te i pari , përftojmë  x  = 2000 . 

 2000  * 0.06 = 120 
 4000  * 0.07 = 280 
 10000* 0.1   = 1000 
Shuma e të ardhurave nga interesi do jetë  = 1400  
 
Duke e vazhduar procesin e shndërrimit diagonal  ekuacionin e tretë ia 

shtojmë të dytit dhe ia heqim të parit.  Do të marrim  sistemin (6) me po ato 
zgjidhje si më parë. 

      x +  y          =   6 
             y          =   4                                  (6) 
                   z    = 10 
 
Tashmë mjafton që nga ekuacioni i parë të zbresim të dytin dhe do të 

marrim sistemin përfundimtar (7) të njëvlershëm me të tjerët, i cili i shfaq 
hapur zgjidhjet përkatëse: 

      x                =   2 
             y         =   4                                   (7) 
                   z    = 10  
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Sistemi fillestar i ekuacioneve të formuara ka një zgjidhje të vetme  x  = 
2 000 , që duhen investuar në blerjen e bonove të thesarit, y  = 4 000  që 
duhen investuar në obligacionet e bashkisë, ndërsa rezultom më me fitim që 
z  = 10 000  të investohen në sektorin e naftës. 

 
Shembull 5. Një sasi  prej 12 000  është menduar që të  investohet në 

tri drejtime : duke blerë bono thesari të qeverisë, të cilat kanë normë interesi 
vjetor 5 % , në obligacionet e bashkisë, me normë interesi vjetor  6 %  dhe 
në blerjen e obligacioneve të një korporate nafte më normë interesi vjetor 12 
%. Masa e investimit në korporatën e naftës është 4 000    më e madhe se 
sa investimi për blerjen e obligacioneve të bashkisë. Të ardhurat e 
përgjithshme vjetore, që do të përftohen prej interesave gjatë vitit të parë do 
të jenë 1 120 . 

Sa duhet të investohet në blerjen e obligacioneve të bashkisë, sa në ato 
të naftës dhe sa në bonot e thesarit ? 

Shënojmë me  x  - investimet në blerjen e bonove të thesarit, me y –
sasinë që do të harxhojmë për obligacionet e bashkisë dhe me z – shumën e 
dollarëve në naftë . Nëpërmjet tyre ndërtojmë funksionet (ekuacionet ) 
përkatëse: 

x + y + z = 12 000  ( ekuacioni i parë ) i përgjigjet  sasisë totale të 
investuar. 

z = y + 4 000 (ekuacioni i dytë ) ka të bëjë me masën 4 000  më 
shumë se për obligacionet e bashkisë,   të cilën  do ta investojmë  në naftë. 

1120
100

12

100

6

100

5
zyx   

( ekuacioni i tretë ) ka të bëjë me përfitimin vjetor nga investimet 
meintersat e përmendura 

Ekuacionet e mësipërme i transformojmë si më poshtë: 
      x +  y + z  = 12 000 
                    z = y + 4 000                    (1) 
     0,05 x + 0,06y + 0,12 z = 1120 
 
        x +   y +       z  =     12 000 
               -y +       z  =       4 000                    (2) 
     5 x + 6y + 12 z   =    112000 
...................................................... 
dhe metodën e mësipërme marrim këtë zgjidhje: 
      x                  = 2 
             y          = 3                                   (7) 
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                   z    = 7  
Sistemi fillestar i ekuacioneve të formuara ka një zgjidhje të vetme  x  = 

2 000 , që duhen investuar në blerjen e bonove të thesarit, y  = 3 000  që 
duhen investuar në 

Obligacionet e bashkisë, ndërsa rezultom më me fitim që z  = 7 000  
të investohen në sektorin e naftës. 

Metoda e Gaussit e eliminimit të njëpasnjëshëm dhe e zëvëndësimit po 
të njëpasnjëshëm të vlerave të gjetura si zgjidhje të të panjohurave nëpër 
ekuacionet e sistemit është tërheqëse mbasi, krijon forma diagonale të 
sistemeve të krijuara si në strukturat 5 ose 7. 

  Gaussi dhe Zhordani e lehtësuan edhe më procesin algjebrik të 
njehsimit të zgjidhjeve të sistemeve, duke mënjanuar fare të panjohurat  x, y 
, dhe z, por duke u marrë vetëm me koeficientët përkatës, të renditur në 
pozicionet e tyre nëpërmjet përdorimit të matricave.  

Përdorimi i matricave të koeficientëve të të panjohurave dhe kryerja në 
të njëjtin rend e veprimeve me rreshtat e koeficientëve do të jetë edhe më 
elegante dhe më e thjeshtë në të vepruar. Duhet që  të kuptojmë se : Çdo 
sistem ekuacionesh ka matricën përkatëse unikale dhe anasjelltas, çdo 
matricë shndërrohet në sistemin përkatës duke i bashkangjitur numrave në 
tabelë ndryshoret e duhura. 

 Konkretisht, le të shohim shndërrimet përkatese, tashmë me matricën e 
sistemit fillestar (2). E krijojmë matricën e përzier me koeficientët përkatës : 

     x      y      z        termat e lirë 
 
     1     1       1     !   12 
     0    -1       1     !    4                         (2) 
     5     6      12    !   112 
 
Rreshtit të tretë i shtoj rreshtin e parë të  shumëzuar me (-5), përftohet 

matrica   (3)  
 
     1     1       1     !   12 
     0    -1       1     !    4                         (3) 
     0     1       7     !   52 
 
I shtojmë rreshtit të tretë rreshtin  e dytë, përftojmë matricën e re (4)   
 
     1     1       1     !   12 
     0    -1       1     !    4                         (4) 
     0     0       8     !   56 
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Duke pjestuar me 8 të dy anët e rreshtit të tretë, si dhe duke shumëzuar 

me (-1) të dytin, përftohet matrica (5): 
     1     1       1     !   12 
     0     1      -1     !   -4                     (5) 
     0     0       1     !     7 
  
Rreshtin  e tretë ia shtojmë të dytit dhe ia heqim të parit.  Do të marrim  

matricën (6) 
 
     1     1       0     !     5 
     0     1       0     !     3                   (6) 
     0     0       1     !     7 
 
Tashmë mjafton që nga rreshti  i parë të zbresim të dytin dhe do të 

marrim matricën përfundimtare  (7),  
 
     1     0       0     !     2 
     0     1       0     !     3                   (7) 
     0     0       1     !     7 
 
e cila i takon sistemit të mësipërm (7) : 
 
      x                = 2 
             y         = 3                              
                   z    = 7  
 
Në vargun e metodave algjebrike që mund të afrohen për zgjidhjen e 

sistemeve të ekuacioneve lineare është edhe ajo nëpërmjet matricës 
inverse.  

Le ta afrojmë edhe këtë metodë zgjidhjeje për ta njohur dhe përdorur 
sipas rastit që mund t’ju nevojitet për ta përdorur për zgjidhjen e sistemeve 
të ekuacioneve lineare.  

Për më tepër, këtu po tregojmë një mënyrë të veçantë të gjetjes së 
matricave inverse, duke përdorur pikërisht metodën e eliminimit të Gaus-
Zhordanit. 

Si shtrohet problemi ? 
 Çdo sistem ekuacionesh lineare paraqitet në formën matricore:  A .X  =  

B  (*), ku A - është matrica që përmban koeficientët pranë ndryshoreve, X – 
është matrica e ndryshoreve të panjohura, ndërsa B është matrica e termave 



Alqi Naqellari: Disa aplikime të matricave në ekonominë e investimeve

36

të lirë. Zgjidhja e ekuacionit matricor ka formën  X = A-1.B , ku A-1 është 
matrica inverse e A (nëse ekziston) 

Matricën inverse do ta gjejmë duke shndërruar matricën e përbërë A    I  
sipas transformimeve të Gaus - Zhordanit në matricën  I    A-1, ku  I – është 
matrica unitare. 

Sistemi fillestar në studim do të kishte këtë formë matricore : 
             A       .        X     =       B 
 
     1     1       1        x               12 
     0    -1       1        y       =       4        
     5     6      12       z               56 
 
 
I bashkangjisim matricës A matricën unitare  
 
               A                    I 
 
     1     1       1         1    0     0   
     0    -1       1         0    1     0         
     5     6      12        0     0    1       
 
Rreshtit të tretë i shtojmë rreshtin e parë të  shumëzuar me (-5) dhe 

përftojmë matricën :  
 
     1     1       1         1    0     0   
     0    -1       1         0    1     0         
     0     1       7        -5    0     1    
 
I shtojmë rreshtit të tretë rreshtin  e dytë, dhe do të marrim:  
 
     1     1       1         1    0     0   
     0    -1       1         0    1     0         
     0     0       8        -5    1     1  
 
Duke pjestuar me 8 të dy anët e rreshtit të tretë, si dhe duke shumëzuar 

me (-1) të dytin, përftohet matrica: 
     1     1       1         1    0     0   
     0     1      -1         0   -1     0      
     0     0       1       -5/8  1/8   1/8 
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Rreshtin  e tretë ia shtojmë të dytit dhe ia heqim të parit.  Do të marrim  
matricën 

 
     1     1       0       13/8    -1/8   -1/ 8   
     0     1       0       -5/8    -7/8   1/ 8 
     0     0       1       -5/8     1/8   1/ 8 
 
Nga rreshti  i parë  zbresim të dytin dhe do të marrim matricën 

përfundimtare  : 
 
                  I                   A-1 

 
     1     0       0       18/8      6/8   -2/8 
     0     1       0       -5/8    -7/8   1/ 8 
     0     0       1       -5/8     1/8   1/ 8 
 
 Në bazë  të formulës së zgjidhjes  
 
                        18/8      6/8   -2/8             12 
 X = A-1 .B =  -5/8    -7/8   1/ 8       .       4           = 
                        -5/8     1/8   1/ 8              112 
            2 
  X =    3      , pra   x =  2000 $ , y = 3000 $  dhe z = 7000 $, 
            8     
po e njejta me atë që patëm gjetur në fillim. Për ta parë efektin e këtyre 

metodave matematikore në makroekonomiks le të marrim edhe një shembull 
tjetër aplikimi: 

 
 
PËRFUNDIME 
 
Në rritjen e fitimeve të subjekteve ekonomikë  shërben edhe njohja e 

metodave matematikore, e sidomos përdorimi matricave. Në analizën e 
mësipërme në pjesën e parë është konkluduar që duhet investuar  mbi bazën 
e krahasimit të interesave.  

Përgjigje.  
Në shembullin 1- Në bono thesari do investojë 75000  ndërsa në 

depozita do investojë 60000 . 
Në shembullin 2-  x = y = 6000                                                         
Në shembullin 3-  x = 20000     y = 12000   “ 
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Në shembullin 4-  x = 2000        y = 4000      z =  10000 “ 
Në shembullin 5-  x = 2000        y = 3000     z =    7000 “ 
 
Rezultatet e mësipërme janë arritur jo vetëm thjesht duke zgjidhur 

funksionet me metodën e eleminimit të Gaussit por u zgjidhën edhe duke 
aplikuar sistemin e matricave. Aplikimet e mësipërme ju japin vlera 
konkrete, praktike në ekonomiks metodave matematike.  
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MAKROEKONOMIA SI NJË SHKENCË 
APLIKATIVE 

 
Nga: Dr. ARMEND KADRIU 

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 
 
 

1. Çfarë studjon makroekonomia?  
 
Makroekonomia si shkencë shoqërore studjon anën ekonomike të jetës 

shoqërore duke ju dhënë përgjigje një sërë pyetjeve që e shqetësojnë sot 
njerëzimin. Makroekonomia nuk i studjon subjektet ekonomike veç e veç 
dhe as në lidhje dhe bashkëveprim me njëri tjetrin por e merr ekonominë si 
një e tërë, duke e studjuar atë nëpërmjet treguesve më të përgjithshëm 
ekonomikë të tillë si prodhim i brendshëm, prodhim kombëtar, të ardhura 
kombëtare, inflacion, papunësi, etj. Nuk merr në analizë tregjet e veçanta si 
tregun e frutave apo të elektoroshtëpiakeve duke studjuar luhatjet e çmimit 
të tyre por, e studjon nivelin e përgjithshëm të çmimit duke marrë në 
konsideratë të gjithë bashkë tregjet e të mirave dhe të shërbimeve. 

Makroekonomia i merr të lidhur dhe në bashkëveprim tregjet e punës, 
të të mirave dhe tregjet monetare duke operuar njëkohësisht me nivelin e 
çmimeve dhe të interesave. Në këtë mënyrë makroekonomia studjon 
dukuritë më të përgjithëshme ekonomike duke marrë aspektin thelbësor të 
tyre, dhe jo vetëm kaq, por ajo zgjerohet në bashkëveprimin e ekonomisë 
kombëtare me ekonominë ndërkombëtare, në lidhje me rolin dhe vendin që 
ajo zë në të. 

Në makroekonomi tregjet e shumta të mallrave dhe shërbimeve, kudo 
që ndodhen, apo çfardolloj malli që tregëtohet në to, merren si një i vetëm. 
Po kështu tregjet e punës apo tregjet monetare. Duke bërë këtë veprim ne 
bëjmë një sërë abstragimesh, duke injoruar edhe hollësi të tyre, por që në 
fund të fundit, konkluzionet që marrim janë të vlefëshme dhe me interes në 
përcaktimin e dukturive ekonomike, në vartësitë dhe raportet midis tyre, në 
faktorët që i shkaktojnë ato, në pasojat dhe në mundësitë e kontrollit të tyre, 
etj.   

Makroekonomia nuk është një shkencë abstrakte, por përkundrazi ajo 
është një shkencë aplikative. Nëpërmjet njohjes së metodave dhe teknikave 
të saj përcaktohen politikat ekonomike të ndërhyrjes në ekonomi. Ajo i jep 
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vendin dhe rolin e duhur shtetit, jo në aspektin e hartuesit dhe zbatuiesit të 
kornizës ligjore të ekonomisë së tregut por më së shumti rolin në kuadrin e 
zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë nëpërmjet mbajtjes nën kontroll të 
treguesve makroekonomikë. 

Në raport me qëndrimin ndaj dukurive ekonomike, ndaj rolit të shtetit, 
ndaj kërkesës dhe ofertës agregate diferencohen dy shkolla, ajo klasike dhe 
ajo Kejnsiane.  

Shkolla klasike presupozon ekuilibrin e përgjithshëm si ekuilibër i 
tregjeve të veçanta, ku në vendosjen e tij ndikojnë faktorët spontan të tregut, 
në funksion të interesave opozitare të subjekteve ekonomike. Kjo shkollë 
presupozon në çdo periudhë kohe produkt potencial ose punëzënie të plotë, 
prandaj edhe papunësia në këto kushte është papunësi e vullnetëshme. 
Kurba e ofertës agregate është plotësisht vertikale për rezultat çdo ndërhyrje 
e shtetit në ekonomi jo vetëm që nuk sjell nxitje të rritjes ekonomike por, 
përkundrazi do të shkaktojë rritje të nivelit të përgjithshëm të çmimeve. 
Sipas tyre tregjet vetëpastrohen duke u bazuar në luhatjen e nivelit të 
çmimeve, kështu klasikët në teorinë e tyre bazohen në fleksibilitetin e 
çmimeve. 

 Krahas shkollës klasike kemi edhe shkollën neoklasike që 
përgjithësisht së bashku e mbështesin teorinë e tyre në tri shtylla. Në 
vetpastrimin e tregjeve, në pritjet racionale dhe në maksimizimin e fitimit 
prej marrjes së vendimeve racionale. 

Shkolla Kejnsiane presupozon ndërhyrjen e shtetit në ekonomi dhe e 
merr kurbën e ofertës agregate plotësisht horizontale. Kjo do të thotë se një 
ndërhyrje e shtetit në ekonomi do të sjellë rritje të nivelit të prodhimit pa 
ndryshim të nivelit të çmimeve. Kejnsainaistët presupozojnë papunësi jo të 
vullnetëshme dhe ekuilibër makroekonomik në kushtet jo të punëzënies së 
plotë, pra ekuilibër në tregjet e të mirave dhe shërbimeve jo në produktin 
potencial. Kejnsianistët nuk i shikojnë tregjet të pastruara gjatë të gjithë 
kohës, por vetëm në periudha afatgjata. Ata në këto supozime nisen nga 
mosfleksibiliteti i pagave, pra kejnsianistët i marrin pagat të ngurtësuara.  

Shkolla Kejnsiane lindi si domosdoshmëri e kohës në periudhën e 
Depresionit të Madh të ekonomisë amerikane në vitet 30. Me teorinë klasike 
nuk mund të shpjegohej ky Depresion, ai u shpjegua vetëm prej teorisë 
Kejnsiane. Sot të dy teoritë janë aktuale. Ato krahas dallimeve të shumta 
kanë edhe mendime të njëjta për shumë probleme të sotme ekonomike.  

Makroekonomia kërkon tu japë përgjigje pyetjeve të tilla si: 
-    Kush e përcakton rritjen e ekonomisë kombëtare për një periudhë 

afatgjatë? Kjo sepse zhvillimi ekonomive dhe ecuria ekonomike nuk është e 
njëjtë në çdo vend të botës. Ka vende që kanë një ekonomi të zhvilluar dhe 
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me rritje të shpejtë, ndërsa ka vende me sipërfaqe më të mëdha, me më 
shumë fuqi punëtore që janë në një nivel të ulët zhvillimi dhe në një varfëri 
të përgjithëshme. 

-    Kush e shkakton aktivitetin ciklik të ekonomisë kombëtare? Rritja e 
ekonomisë nuk është një vijë e drejtë, por ajo ka edhe momente të rritjes së 
shpejtë ashtu siç ka edhe periudha të rënies së shpejtë të saj. Ky zhvillim 
dhe dukuri ekonomike nuk është e njëjtë dhe shabllon për çdo ekonomi të 
botës. Në të njëjtën periudhë të kohës një ekonomi mund të ketë zhvillim të 
shpejtë kur një ekonomi tjetër është në rënie. 

- Kush e shkakton papunësinë dhe pse ajo është e luhatëshme? 
Gjithmonë kemi njerëz të papunë, por jo në të njëjtin numër dhe në të 
njëjtën periudhë. Po kështu në vende të ndryshme ajo është e ndryshme. Pse 
dhe kush i shkakton këto ndryshime, me se janë të lidhura ato, pasojë e kujt 
janë? 

-   Kush e shkakton inflacionin? Përse kemi në mënyrë të vazhdueshme 
rritje të çmimeve. Kush e shkakton këtë, çfarë pasojash ka në ekonomi? A 
ka për të gjithë të njëjtën pasoj dhe në të njëjtin vend? Kush e zbut dhe e 
frenon atë? Çfarë lidhje ka me normat e interesit dhe si ndikon ai në 
zhvillimin e ekonomisë, në shpërndarjen e faktorëve dhe të të mirave? 

-   Pse vendet e botës kanë ritme të ndryshme zhvillimi? Pse kemi sot në 
botë njërëz që vuajnë, njërëz të varfër dhe njerëz që jetojnë në luks, njerëz të 
pasur? Kush e sjell zhvillimin e pa balancuar të ekonoive të vendeve të 
ndryshme? Përse të gjithë vendet e botës nuk zhvillohen njëlloj, me të 
njëjtin rritëm?  

-   Çfarë pjese zë ekonomia kombëtare në ekonominë globale dhe çfarë 
roli luan në të? A janë vendet e botës të pavarur ekonomikisht nga njëri 
tjetri? A është e nevojëshme dhe e domosdoshme lidhja e tyre, është një 
dukuri spontane apo një realitet i pa shmangshëm? A mund të ndikojë 
zhvillimi i një vendi në zhvillimin e vendeve të tjera, si dhe çfarë lidhje ka? 
Në çfarë mase dhe në çfarë drejtimesh? 

-   A munden politikat qeveritare të ndikojnë në zhvillimet ekonomike? 
Nëse kemi rënie ekonomike a mundet qeveria me politikat e saj ta 
stabilizojë këtë situatë apo ta frenojë rënien ekonomike? Nëse është e aftë 
atëhere pse kemi në përiudha të caktuara rënie. Kush i shkakton ato dhe 
çfarë pasojash kanë për ekonominë e vendit. Çfarë ndikimi kanë këto rënie 
ekonomike në ekonominë ndërkombëtare dhe si duhen eleminuar ato? 

Përgjigja e pyetjeve të mësipërme merret nëpërmjet analizave 
makroekonomike, nëpërmjet njohjes dhe thellimit në dukuritë më të 
përgjithëshme ekonomike. Dhe kjo arrihet duke hartuar dhe studjuar 
modelet e thjeshta dhe të ndërlikuara makroekonomike. Duke studjuar 
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modelin e fluktacionit ekonomik në përcaktimin e situatave korente për 
aplikimin e politikave në zbutjen e tij. Modelin e ekuilibrit të të ardhurave 
dhe shpenzimeve që është i domosdoshëm në përcaktimin e masave për 
arritjen e tij. Modelin IS-LM, IS-LM-BP, IS-LM-FE ku përcaktojmë 
mundësitë e arritjes së ekuilibrit në tregjet e të mirave dhe monetare - në 
tregjet e të mirave , monetare dhe të huaja- në tregjet e të mirave, monetare 
dhe të punës. Është kjo arsye  që modelet makroekonomikë të Kejnes, 
Fridmanit, Fisherit, Hiksit, etj janë aktuale edhe sot. 

 
2. Elementë të Kontabilitetit Nacional. Disa varjable kryesore 

makroekonomike dhe lidhja midis tyre.  
 
Kontabiliteti Nacional përbën një sistem të përgjithshëm që merret me 

përcaktimin, konstatimin, grumbullimin, klasifikimin dhe paraqitjen e 
transaksioneve ekonomike dhe të treguesve tërësore si dhe me 
ndërvartësinë, funksionimin dhe strukturën e gjithë sistemit ekonomik të një 
vendi. 

Siç shihet nga përkufizimi i mësipërm përcaktimi dhe konstatimi, 
grumbullimi, klasifikimi, rregjistrimi dhe paraqitja e veprimeve ekonomike 
janë funksionet kryesore të Kontabilitetit Nacional. 

Nëpërmjet Kontabilitetit Nacional përcaktohen një sërë treguesish të 
rëndësishëm makroekonomikë si prodhimi brendshëm, prodhimi kombëtar, 
të ardhurat kombëtare etj.  

Prodhimi Total Përfundimtar i prodhuar në një vend nga banorët e tij, 
mund të shikohet nga tre këndvështrime të ndryshme dhe konkretisht: 

 
Çfarë bëjnë banorët e një vendi në ekonomi? 
Deri tani kemi marrë njohuri mbi subjektet ekonomike, shtet, biznes 

dhe individ që paraqiten si agjent të veprimtarisë ekonomike të një vendi me 
role të ndryshme si prodhues, konsumator, investitor etj, me qëllim që të 
krijojë dhe jetojë duke shkaktuar veprime të ndryshme ekonomike të cilat 
janë me miljona po të kemi parasysh se kemi me miljona banorë. 
Veprimtaria e banorve të një vendi të cilët përdorin faktorët e prodhimit të 
vendit, ose pasurinë kombëtare përfundon në krijimin e Prodhimit 
Kombëtar. Pikërisht ky Prodhim mund të shikohet nga tre këndvështrime të 
ndryshme. 
1. Pikë së pari, si shumë e të gjithë produkteve që janë prodhuar, pra 

si prodhim total ose si prodhim që është prodhuar prej 
veprimtarisë ekonomike të të gjithë subjekteve ekonomike. Të 
gjithë këta kur prodhojnë në kuadrin e ekonomisë kombëtare i 



The Heritage. Nr.1 / 2010

43

ofrojnë shoqërisë të mira dhe shërbime përfundimtare ose 
Prodhimin Kombëtar. 

2. Prodhimi që del nga të gjithë prodhuesit ofron tek ata të ardhura 
që përbëjnë shpërblimin për kontributin e tyre në prodhimin e të 
mirave dhe shërbimeve që i nevojiten shoqërisë. Totali i të 
ardhurave që krijohen në ekonomi si pagat, shpërblimet, shtesat 
mbi paga, qeratë, fitimi etj përbëjnë të Ardhurat Kombëtare. 

3. Banorët e një vendi prodhojnë të mira dhe shërbime dhe krijojnë 
të ardhura kryesisht për të plotësuar nevojat e tyre të tashme dhe të 
perspektivës. Në këtë mënyrë prodhimi që prodhohet dhe të 
ardhurat që realizohen shpenzohen për të përfituar të mira dhe 
shërbime përfundimtare nga banorët e një vendi siç janë 
konsumatorët, ndërmarjet, sektori publik etj, ose për fitimin e të 
mirave kapitale. Shuma e të gjitha shpenzimeve që bëhen për të 
përfituar të mirat dhe shërbimet përfundimtare përbëjnë 
Shpenzimet Kombëtare. 

 
Të tre këta tregues në një sistem llogarish korekt duhet të jenë të 

barabartë, pra: 
Prodhim  Kombëtar =  Të ardhura Kombëtare = Shpenzime 

Kombëtare 
Prodhimi Brendshëm matet në dy mënyra. Nëpërmjet Vlerës së Shtuar 

(VSH) dhe nëpërmjet transaksionit të fundit. Kur flasim për vlerë të shtuar 
themi se është tjetër vlera e shitjes së një të mire dhe është tjetër vlera që 
shtohet në faza të ndryshme të prodhimit, përpunimit dhe lëvizjes. Vlera e 
Shtuar llogaritet si diferencë midis Vlerës Bruto të Prodhimit minus Vlerën 
e Faktorëve Ndërmjetës. Ose VSH = VBP – VFN. 

Në këtë mënyrë, duke mbledhur vlerën e shtuar të të gjitha degëve të 
prodhimit llogarisim Prodhimin e Brendshëm Bruto.  

 
Prodhim i Brendshëm Bruto (GDP). Me Prodhim të Brendshëm 

Bruto do të kuptojmë vlerën e të gjithë të mirave dhe shërbimeve 
përfundimtare të realizuara në një vend në një periudhë kohe të caktuar, që 
zakonisht është një vit. Kështu në GDP përfshihet vlera e të gjithë të mirave 
dhe shërbimeve përfundimtare të realizuara brenda teritorit të një vendi 
pavarësisht se me çfarë faktorësh ekonomikë janë realizuar në një periudhë 
kohe të caktuar. Me GDP të Shqipërisë do të kuptojmë vlerën e të gjithë të 
mirave dhe shërbimeve përfundimtare të realizuara brenda teritorit të 
Republikës së Shqipërisë në një periudhë kohe të caktuar, që zakonisht është 
një vit. 
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Në Shqipëri për llogaritjen e GNP përdoren dy metoda, metoda e 
shpenzimeve dhe metoda e të ardhurave: 

 Metoda e shpenzimeve. Me anën e metodës së shpenzimeve 
kemi GNP = KF + FBKF +NGJ + (E – ) ku  me KF kuptohet 
Konsumi Final, FBKF kuptohet Formacioni Bruto i Kapitalit 
Fiks, NGJ kuptohet ndryshimi i gjendjeve, (E – I) kuptohet 
Eksport minus Import. 

 Metoda e të ardhurave. Me anën e metodës së të ardhurave 
kemi . GDP = VSHP + TP + TD + SP. Ku me VSHP kuptohet 
Vlera e Shtuar Bruto me çmimet bazë, TP kuptohen Taksat mbi 
Prodhimin duke përfshirë edhe vlerën e taksave mbi vlerën e 
shtuar, SP kuptohet Subvencionet mbi Produktin. 

 
Prodhimi Kombëtar Bruto (GNP). Nga Prodhimi Brendshëm Bruto 

mund të kalojmë në Prodhimin Kombëtar Bruto duke i shtuar Prodhimit të 
Brendshëm Bruto prodhimin ose të ardhurat që krijojnë vendasit jashtë 
vendit të tyre dhe duke zëbritur prodhimin ose të ardhurat që krijojnë të 
huajt brenda vendit. Pra GNP = GDP + HN (Hyrjet neto). 

Të Ardhurat Kombëtare (Y). Me të Ardhura Kombëtare do të 
kuptojmë shumën e të ardhurave ose të shpërblimeve të të gjithë faktorëve të 
prodhimit, ose të pronarëve të tyre për kontributin që ata kanë dhënë në 
prodhimin e të mirave dhe shërbimeve të shoqërisë në një periudhë kohe të 
caktuar që zakonisht shkon një vit. Kështu për llogaritjen e të Ardhurave 
Kombëtare  mbledhim të gjithë të ardhurat që krijohen gjatë një viti nga 
veprimtaria e faktorëve të prodhimit. Y = GNP – AM – Ti + S. 

Struktura e të ardhurave kombëtare. 
Në llogaritjen e GDP përgjithësisht përfshijmë të ardhurat e marra prej 

prodhuesve, përfitimet dhe taksat e paguara në qeveri. Këtu do diferencojmë 
edhe konceptin e të ardhurës kombëtare. Në këtë zë do të përfshijmë pesë 
tipe të ardhurash si më poshtë: 
1. 1.Kompensim i punësisë. Kompensim i punës përfshin të ardhurat 

e punëtorve duke përjashtuar ata që janë të vetë punësuar. 
Përfshihen kontributet për pension, shtesat mbi pagat, paga 
suplementare, të mira të tjera prej punës si dhe  kontributet për 
sigurimet shoqërore. 

2. 2.Të ardhurat e pronarëve. Në këtë zë përfshihen të ardhurat e të 
vetë punësuarve në ndërmarjet e pakorporuara. Disa të vetë 
punësuar janë pronarë kapitalesh ( traktorët e fermerit ose  
makineritë e dentistit). Kështu në të ardhurat e pronarëve 
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përfshihen të dyja, të ardhurat prej punës dhe të ardhurat prej 
kapitalit. 

3. 3.Të ardhurat personale nga renta. Janë të ardhurat që sigurohen 
nga dhënja në përdorim e kapitalit ose e tokës dikujt tjetër 
konform një interesi të caktuar. 

4. 4.Fitimet e korporatave. Fitimet e korporatave janë fitimet që 
sigurohen prej korporatës dhe përfaqësojnë të gjithë pjesën e 
mbetur të të ardhurave pas pagave, interesave, rentës dhe të gjitha 
kostove që janë paguar. Fitimet e korporatave përdoren për 
pagesën e taksave të rritura të korporatës të tilla si taksa mbi të 
ardhurat e korporatës, dhe pagesën e dividentëve të aksionerëve. 

5. 5.Interesat neto. Është interesi i fituar nga individët prej biznesit 
dhe burimeve të jashtme minus interesat e paguara prej individëve. 

Për tu llogaritur si pjesë e GDP mund të shtojmë edhe tri grupe të tjera:  
-Taksat indirekte të biznesit 
-Kuotën e amortizimit  
-Pagesat neto të faktorëve. 
Të ardhurat personale (YP). Të ardhurat personale janë ato të ardhura 

që i përkasin vetëm personave fizikë dhe organizmave jofitim prurëse siç 
është sektori familjar. Pra këto të ardhura nuk i përkasin sektorit publik dhe 
ndërmarjeve. YP = Y – Tfp – Sig + TR + D + In 

Të ardhurat personale disponibël (YD). Të ardhurat personale 
disponibël janë tërësia e të ardhurave që kanë në dispozicion ekonomitë 
familjare dhe që mund ti konsumojnë ose ti kursejnë. YD = YP – Td – Gj – 
L dhe YD = Y – TA + TR 

Të ardhurat personale disponibël janë ato të ardhura që mbeten për tu 
shpenzuar ose për tu kursyer. YD = C + S. 

YD = Y + NFP + TR +INT – T     
  ku Y = E ardhur kombëtare, NFP = Pagesat neto të faktorëve, TR = 

Transfertat e pagesave, INT = Pagesa e interesave të deficitit të qeverisë, T 
= Taksa. 

Y + NFP = GNP (Produkt kombëtar bruto) NGI = T-TR-INT ku NGI 
= Të ardhurat neto të qeverisë. 

 
Shpenzimet Kombëtare. Grupet e shpenzimet me të cilat matet 

GDP 
Të ardhurat që krijohen në ekonomi gjatë procesit të prodhimit 

rikthehen tek ai për të fituar të mira dhe shërbime përfundimtare, pra të 
shpenzohen për konsum dhe për investime. Në rastin e Shpenzimeve 
Kombëtare supozojmë se e gjithë ekonomia përbëhet nga njësitë ekonomike 
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të konsumatorëve dhe investitorëve të cilët kërkojnë të mira për konsum 
përfundimtar dhe investime. Shpenzimet kombëtare përfshijnë vetëm 
shpenzimet për përdorim përfundimtar, pra për konsum dhe investime dhe 
jo çfardolloj shpenzimi. Shpenzimet për përdorim të ndërmjetëm nuk janë 
pjesë e shpenzimeve kombëtare. Në shpenzimet e njësive ekonomike 
përfshihen edhe shpenzimet për të mira dhe shërbime nga jashtë. 

Klasifikimi dhe përbërja e shpenzimeve  Kombëtare me të cilat matet 
GDP. 

Grupet e shpenzimeve me të cilat matet GDP janë katër. C (shpenzimet 
e konsumit),  (shpenzimet bruto për investime të biznesit), G (shpenzimet 
qeveritare), Nx (eksportet neto). AE = C + G +  + Nx.  

Strukturën e mësipërme të AE mund  ta paraqesim si më poshtë: 
- Konsumi privat + 
- Konsum publik + 
- Investime për kapitalin e qëndrueshëm + 
- Shtim ose paksim i rezervave + 
- Eksport të mirash dhe shërbimesh + 
- Të ardhura të hyra nga jashtë shtetit –  
- Import të mirash dhe shërbimesh –  
- Të ardhura të dala jashtë shtetit 
Meqënëse në pjesën e parë të kursit të makroekonomisë ne i kemi 

analizuar grupet e mësipërme një për një, në këtë kurs do ti përsërisim 
shkurt ato dhe do të japim gjëra të veçanta  të tyre. 

 C. Konsumi. Me konsum do të kuptojmë shpenzimet që kryejnë 
familjarët për blerjen e të mirave dhe shërbimeve përfundimtare të 
prodhuara në vend. Shpenzimet e konsumit i ndajmë në tre kategori si më 
poshtë. 

 -Kategoria e parë. Të mira afatgjatë. Në këtë kategori përfshijmë të 
gjitha shpenzimet që bëhen për blerjen e mallrave me përdorim afatgjatë si 
automjete, televizorë, soba me korent, lavatriçe etj të kësaj natyre. Këtu 
përjashtojmë grupin që janë përfshirë në shpenzimet për investime. Kjo 
sepse nëse një sobë e përdor në shtëpi për të gatuar atëherë shpenzimet e 
blerjes së saj përfshihen në shpenzimet e konsumit. Nëse një sobë e blen për 
në bar apo restorant atëherë shpenzimet për blerjen e saj nuk përfshihen në 
shpenzime konsumi por përfshihen në shpenzime për investime. 

 -Kategoria e dytë. Të mira jo afatgjatë. Në këtë kategori përfshijmë  
ato shpenzime që përdoren për blerjen e mallrave me përdorim afatshkurtër 
si ushqime, gas, karburante etj. 
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 -Kategoria e tretë. Shërbime. Në këtë grup përfshijmë të gjitha 
shpenzimet që bëhen për edukimin, shkollimin, kujdesin për shëndetin, 
shërbime financiare, transportin etj të kësaj natyre. 

 I. Investimet. Në konceptin e investimeve përfshijmë dy llojet e 
shpenzimeve, shpenzimet për të mira të reja kapitale që përgjithësisht i 
quajmë investime të fiksuara si dhe shpenzimet për rritjen e inventareve të 
firmave që i quajmë investime inventari. 

 Investimet e fiksuara  i diferencojmë në dy kategori të mëdha. 
 Kategoria e parë. Në të përfshijmë investimet e fiksuara të biznesit të 

cilat diferencohen në dy nën grupe: 
 -Ndërtesa të biznesit të tilla si ndërtesat e fabrikave, qendrat 

tregëtare, depo, hangarë, silozkulla etj.  
 -Makineri e paisje të tilla si linja nxjerrëse të faktorëve, linja të 

përpunimit të tyre, makineri metalprerëse, avjonë, automjete transporti, 
kompjutera, makina shkrimi, paisje zyrash, etj të kësaj natyre. 

 Shpenzimet për këto lloj transaksionesh klasifikohen, për llogari të 
kalimit të vlerës së tyre në koston e produkteve si shpenzime fikse ose si 
shpenzime të pandryshuara. Dy grupet e mësipërme e kalojnë vlerën e tyre 
në produkt nëpërmjet kuotave të amortizimit 

 Kategoria e dytë. Në këtë grup do përfshijmë shpenzimet për 
ndërtimin shtëpive të reja dhe të godinave për apartamente banimi. 

 Investime jo të fiksuara ose investime inventari. Në këtë grup 
përfshijmë të gjitha shpenzimet e ndryshueshme ose të gjitha shpenzimet 
varjable të cilat rriten sa më shumë të rritet prodhimi. Në inventare 
përfshijmë veç lëndës së parë dhe ndihmëse, prodhimin në proces, 
prodhimin gjysëm të gatshëm dhe prodhimin e gatshëm. Kështu gjendjet e 
tyre në fund të periudhave 3, 6, 9, apo vjetore përfshihen të gjitha në GDP. 

 Nëse kemi shitje të prodhimit të gatshëm (ta supozojmë nga një firmë 
që prodhon këpucë), 100 mijë palë këpucë, GDP nuk do të ndryshojë. Kjo 
sepse prodhimi i gatshëm kur është tek prodhuesi përfshihet në investime. 
Pra tek prodhuesi ne kemi Í =100000 këpucë*1$ =100000$. Duke u shitur 
kjo vlerë e këpucëve do të kalojë tek blerësi, pra do të përfshihet në 
shpenzimet e konsumit C. Kështu -ja do të zvogëlohet me 100000$, ndërsa 
do të rritet C-ja me 100000$. Duke qenë se  i dhe C janë pjesë e GDP ajo 
nuk ndryshon. 

-G. Shpenzimet qeveritare. Përfshijmë të gjitha shpenzimet që bën 
shteti për të mira dhe shërbime në të cilat përfshihet çdo shpenzim për 
prodhimin aktual, të vendit ose të huaj.  

Jo të gjitha rregjistrimet që shkruhen për llogari të shtetit janë për blerje 
të mirash dhe shërbimesh. Transfertat janë kategoria në të cilën përfshihen 
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pagesat qeveritare për Sigurimet Shoqërore, të mirat mjekësore, sigurimin e 
papunësisë, përkrahje sociale, bursat e studentëve etj. Kështu janë pagesa të 
qeverisë që nuk janë nxjerrë në këmbim të prodhimit dhe të shërbimeve 
aktuale. Për këtë arsye ato përjashtohen prej pagesave qeveritare dhe nuk 
llogariten në shpenzime si pjesë e GDP. Ngjajshmërisht edhe pagesat e 
interesave në borxhin kombëtar nuk llogariten në blerje qeveritare. 

-Nx. Eksportet neto. Në këtë grup përfshijmë eksportet minus 
importet. Eksporti neto është pozitiv nëse eksportet janë më të mëdha se 
importet dhe e kundërta eksportet neto janë negative nëse eksportet janë më 
të vogla sesa importet. 
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RRITJA DHE ZHVILLIMI I SOSTENUESHËM 

SI VLERA LIBERALE 
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Universiteti  Ndërkombëtar  Strugë , Maqedoni 
 
 
Zhvillimi i sostenueshëm përballë 

Sostenueshmërisë –biznes si zakonisht apo një 
mënyrë e re e të jetuarit?  

Për pjesën më të madhe të historisë njerëzore, 
natyra ka qenë tepër e madhe dhe e pamundur nga 
njerëzit që ata të shqetësohen për ta mbajtur atë 

gjallë. Më përpara, Perëndia ose Providenca konsiderohej në përgjithësi si ai 
që mbante gjallë si njerëzit ashtu dhe natyrën. Përhapja e ekonomive 
kapitaliste i ndryshoi qëndrimet tona dhe la vend për manipulim njerëzorë të 
natyrës në një shkallë të madhe. Rezultatet e këtij manipulimi u bënë të 
dukshme në fund të shekullit të njëzetë, kur veprimet njerëzore kërcënuan 
integritetin e sistemit jetë-mbështetës të planetit. Si rezultatështja e 
sostenueshmërisë u vendos në axhendën politike, megjithatë, në kontekstin e 
Liberalizmit, detyra e ruajtjes së natyrës u delegua në statusin e një fushe të 
vogël, të veçantë të aktivitetit qeveritar. 

Në analizën e Gjelbër, ideali i sostenueshmërisë ndryshon nga koncepti 
Liberal i zhvillimit të sostenueshëm. Ideja e zhvillimit të sostenueshëm 
është produkt i konceptit Liberal të marrëdhënies mes njerëzimit dhe 
natyrës, që përpiqet njëkohësisht të mbrojë natyrën, ndërkohë që po e 
shfrytëzon atë. Si i tillë, zhvillimi i sostenueshëm është një përpjekje për të 
vazhduar me modifikime të vogla, rrugët tona të pasostenueshme nga ana 
ekonomike dhe sociale ndërkohë që adoptojmë retorikën e Gjelbër të 
“sostenueshmërisë”. 

Sostenueshmëria, sipas mendimit të Gjelbër, jo vetëm ka të bëjë me 
degradimin ambjental, por edhe duhet të çojë në një përgjigje të re ndaj 
pyetjes së vjetër ekzistenciale “si duhet të jetojmë?”.  

 
Raporti i Brundlandit dhe politizimi i zhvillimit të sostenueshëm   
Në pamje të parë, ripërkufizimi i stilit tonë të jetesës si dëmtues ndaj 

ambjentit filloi kur koncepti i zhvilllimit të sostenueshëm fitoi prani  më të 
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gjerë. Ideja e një shoqërie të sostenueshme u përshëndet si rruga drejtë një të 
ardhmeje më të pastër nga ana ambjentale dhe, si e tillë, koncepti i 
“zhvillimit të sostenueshëm” u adoptua jo vetëm nga akademikët, por edhe 
nga politikanët dhe më gjërë. Kaq i madh dhe i përhapur është pranimi i 
kësaj fraze saqë qeveritë tani kanë departamente që punojnë për nxitjen e 
zhvillimit të sostenueshëm dhe madje edhe korporatat multinacionale kanë 
bashkuar forcat për ta nxitur atë. Në fakt, zhvillimi i sostenueshëm u bë një 
nga frazat kyçe në politikën publike në vitet 1990. 

Termi “zhvillim i sostenueshëm” u popullarizua dhe politizua  nga 
botimi në 1978 i Raportit të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për 
Ambjentin dhe Zhvillimin “E ardhmja jonë e përbashkët”. (Ky dokument 
njihet gjithashtu si Raporti i Brundlandit, në nder të kryetares së komisionit, 
kryeministres novegjeze, znj. Gro Harlem Brundland). 

Me qëllim që të bëjmë krahasimin mes konceptit të Gjelbër dhe atij 
Liberal për sostenueshmërinë, është e nevojshme që të ekzaminojmë 
konceptin e zhvillimit të sostenueshëm, ashtu siç është përkufizuar nga 
Komisioni Brundland, sepse formula e këtij Komisioni është pranuar nga 
shumë qeveri dhe institucione si metoda e duhur për zgjidhjen e problemeve 
ambjentale. 

Përkufizimi në raport i problemeve ambjentale dhe zgjidhjet e 
propozuara janë të rëndësishme për shumë arsye. Pika fillestare për 
justifikimin e konceptit të zhvillimit të sostenueshëm ishte pranimi i varësisë 
së njeriut nga natyra: “Toka është një poer bota jo. Ne të gjithë varemi te një 
biosferë për mbajtjen gjallë të jetës sonë.”1 Raporti ishte dokumenti i parë 
ndërkombëtar dhe politik që kritikonte mbi-konsumin dhe shfrytëzimin e 
pakontrolluara të burimeve të Tokës. “Edhe pse ne mbështetemi te 
ambjenti”, argumentonte  Raporti, “çdo vend përpiqet për mbijetesë dhe 
begati pa i kushtuar kujdes impaktit që kjo gjë ka tek të tjerët. Disa 
konsumojnë burimet e Tokës në një shkallë që do të linte shumë pak të tilla 
për brezat e ardhshëm. Të tjerët, më të shumtit në numër, konsumojnë 
shumë më pak dhe jetojnë në kushtet e urisë, papastërtisë, sëmundjes, dhe 
vdekjes së parakohshme.”2 Për herë të parë, ambjenti dhe barazia 
ekonomike u lidhën bashkë si faktorë të rëndësishëm në formulimin dhe 
hartimin e një zgjidhjeje efikase për problemet amjentale. 

Për më tepër, lidhja që Raporti i bëri ambjentit dhe ekonomisë në një 
koncept, fitoi fillimisht mbështetjen e shumë ambjentalistëve. Duke shkrirë 

1 Komisioni Botëror për Ambjentin dhe Zhvillimin. E ardhmja jonë  e përbashkët (Oxford: New 
York. Oxford University Perss, 1987).27  
2 I njëjti, fq.3 
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“ambjentin” dhe “zhvillimin” në një koncept, cilësia ambjentale dhe 
zhvillimi ekonomik filluan të shihen sitë ndërvarura  dhe si mbështetëse të 
ndërsjella të njëra tjetrës. Fundja, aktiviteti ynë ekonomik varet te biosfera 
për materialet e papërpunuara dhe energjinë, për absorbimin e mbeturinave 
dhe aftësinë e saj për të ruajtur jetën në këtë planet. Në këtë aspekt, 
Komisioni shkoi kundër qëndrimit zyrtar dhe praktikave mbizotëruese 
ekonomike që nuk pranojnë këtë ndërvarësi të ngushtë. 

Raporti Brunland gjithashtu argumnetoi p esolitika ekonomike e 
praktikuar nga bota e industrializuar në periudhën e pas-ulftës nuk ishte e 
sostenueshme. Nëse zhvillimi ekonomik vazhdon në formën dhe shkallën 
aktuale, argumentoi Komisioni, ai do të rezultojë në katastrofë amtnejbale 
dhe nuk do t’i lojejë brezat e ardhshëm që të plotësojnë nevojat e tyre. 
Koncepti Brundlandit për zhvillimin e sostenueshëm në këtë mënyrë i hapi 
rrugën ndryshimit të politikës ekonomike-që në vetvete përbënte një 
deklaratë radikale politike dhe sociale. 

Raporti Brundland nuk u kufizua vetëm në një diskutim të degradimit 
ambjental. Në mënyrë domethënëse, ai përfshiu në përllogaritjet e veta 
impaktin negativ të varfërisë së Botës së Tretë në shkallën e shfrytëzimit 
ambjental. Vizioni i Brunlandit për zhvillimin e sostenueshëm lidhte 
përmirësimin e praktikave ambjentale me përmirësimin e cilësisë materiale 
të jetës për të varfërit e botës. Raporti argumenton se me qëllim që të 
përmbyset shkalla e lartë e shkatërrimit ambjental në kombet në zhvillim, 
vendet e zhvilluara duhet të kufizonin përdorimin e tyre të energjisë dhe 
materialeve, dhe kërkesën e tyre për burime natyrore nga Bota e Tretë. Në 
këtë kuptim, koncepti i Brunlandit për zhvillimin e sostenueshëm ishte një 
largim radikal nga objektivat konvencionale të politikës ekonomike lineare. 

 
Zhvillimi i sostenueshëm-çfarë përban një emër? 
Pavarësisht nga fakte formulimi dhe përkufizimi i Brndlandit për 

zhvillimin e sostenueshëm fitoi mbështetjen e shumë grupeve ambjentaliste, 
i parë ngë përspektiva ideologjike e Gjelbër, Raporti i Brunlandit nuk ishte 
vërtetë radikal nha asnjë standart. Në fakt, formulimi i tij vazhdoi traditën e 
vjetër antropocentrike të përkufizimit të nevojave dhe interesave të 
njerëzore si mbizotëruese para nevojave të specieve dhe ekosistemeve të 
tjera. Megjithëse, Raporti trajton shumë preokupime të ngritura nga 
ambjentalistët, Komisioni zgjodhi t’i shprehte konceptet e tij në një gjihë 
antropocentrike që mbronte botëkuptimin industrial të marrëdhënies 
natyrë/njerëzim. 

Thelbësore për analizën kritike të konceptit të zhvillimit të 
sostenueshëm është zgjedhja e fjalëve, dhe presupozimet e drejpërdrejta dhe 
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të tërthorta  të ndërtuara në të kuptuarit e zhvillimit të sostenueshëm. 
Zhvillimi i sostenueshëm, sipas Raportit, është zhvillimi që plotëson nevojat 
e brezit aktual pa kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të 
plotësuar nevojat e tyre. 3 

Parë nga përspektiva e Gjelbër, ky përkufizim i veçantë i zhvillimit të 
sostenueshëm vazhdon traditën liberale të shikimit të njerëzimit si i 
shkëputur nga natyra. Sipas Liberalizmit, njerëzit janë “jashtë” natyrës dhe 
nuk i përkasin apo nuk marrin pjesë në botën natyrore, prandaj, interesi 
vetjak është mënyra e vetme logjikë për t’iu qasur natyrës.4 Kështu tradita 
politike Liberale e shpreh çështjen e sostenueshmërisë përmes përmbushjes 
së nevojave njerëzore, edhe pse njerëzit ekzistojnë brenda sistemit të 
ndërlidhur dhe të ndërvarur që mbështet jo vetëm njerëzimin, por edhe 
format e tjera me jetë apo pa jetë. Zhvillimi i sostenueshëm nënkupton se 
mbrojtja e natyrës jo-njerëzore është një detyrë dytësore që duhet marrë 
përsipër jo sepse natyra është e vlefshme në vetvete, por sepse ajo ka vlerë 
ekonomike për njerëzit. Ky përkufizim i zhvillimit të sostenueshëm 
nënkupton gjithashtu se nevojat njerëzore janë më të rëndësishme sesa 
nevojat jo-njerëzore. 

Në analizën e Gjelbër, natyra jo-njerëzore ka vlerë në vetvete, 
pavarësisht nga funksioni i saj i dobishmërisë sepse mendimi i Gjelbër e 
sheh natyrën si një biosistem të gjallë dhe vetë-rregullues. Natyra jo-
njerëzore është një pjesë integrale e sistemit total dhe kështu është e 
vlefshme për funksionin që ajo luan në ruajtjen e biosferës. Kështu koncepti 
linear i zhvillimit të sostenueshëm e kundërshton konceptin e Gjelbër të 
ndërvarësisë, sepse ai fokusohet vetëm te një funksion i natyrës-plotësimi i 
nevojave njerëzore. Për më tepër, ngaqë çdo gjë është e ndërvarur në natyrë, 
nevojat njerëzore nuk duhet të jenë pika fillestare për ndërtimin e një 
shoqërie të sostenueshme. Ashtu si njerëzimi është pjesë e natyrës, ashtu 
dhe nevojat njerëzore duhet të jenë vetëm një pjesë e shoqërisë së 
sostenueshme, dhe jo pika e tij fillestare. Koncepti i Gjelbër për 
sostenueshmërinë nënkupton barazinë e nevojave e krijesave të tjera të 
gjalla dhe nevojat e biosistemit. 

Për më tepër, të Gjelbërit kundërshtojnë idenë ndërbreznore si një parim 
drejtues për ndërtimin e një shoqërie të sostenueshme. Të drejtat 
ndërbreznore janë një zgjerim i nocionit Liberal të lirisë ekonomike. Ai 
nënkupton se ne duhet të jemi të preokupuar rreth ambjentit jo sepse duam 

3 S.Bejker, etj. Red Politika e zhvillimit të Sopstenueshëm: Teoria, politika dhe praktika brenda 
Bashkimit Evropian (London: Routledge, 1999)13. 
4 Freja Matjus. Vetja ekologjike (London: Rutledge, 1999)13. 
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të ruajm ëpasurinë e boi-diversitetit, ajrin e pastër, dhe pyjet trpikale për hir 
të vetë atyre dhe për hir të fëmijëve tanë, por sepse rrezikohet kapaciteti i 
brezit të ardhshëm për të konsumuar në të njëjtin nivel me tonin. Brezat e 
ardhshëm, sipas një formilimi të tillë të zhvillimit të sostenueshëm, kanë një 
të drejtë të kenë të njëjtën sasi të burimeve natyrore si brezi i sotëm. Fundja, 
disponueshmëria e burimeve të pasura natyrore është çelësi për lirinë 
ekonomike. 

Në analizën e Gjelbër, zhvillimi i sostenueshëm për hir të brezave të 
ardhshëm përjetëson qëndrimin antropocentrik që e redukton natyrën n ënjë 
komoditet që duhet shfrytëzuar në nivele të sosotenueshme. Mbishfrytëzimi 
i burimeve natyrore do t’i privojë brezat e ardhshëm nga mundësia 
konsumuese që ne gëzojmë sot. E thënë thjeshtë, atmosfera duhet mbajtur 
mirë për të marrë frymë, jo sepse kjo i sjell dobi çdokujt në shoqërinë tonë, 
të pasurve dhe të varfërve, por sepse brezi i ardhshëm do të pësojë një 
humbje të efikasitetit.5 Kështu qëllimi i zhvillimit të sostenueshëm është që 
të gjejë një shkallë optimale të konsumit që do të kënaqë nevojat tona 
aktuale dhe nevojat e brezave të ardhshëm, përkufizimi nuk shmang 
trajtimin e problemit me kritik të arritjes së sostenueshmërisë- të kuptuarit 
se rritja ekonomike e vazhdueshme është e papajtueshme më kufijtë e 
fundëm të këtij planeti. 

Parë nga përsepktiva e Gjelbër, ndërtimi i një shoqërie të sostenueshme 
duhet bazuar te parimi i ndërvarësisë ngaqë çdo gjë në natyrë është e 
ndërlidhur, dhe të gjitha speciet dhe proceset duhet të përshtaten në modelet 
e tyre resoektive të ndërvarësisë. Të fillosh nga parimi i ndërvarësisë do të 
thotë të njohësh faktin se brezat e ardhshëm varen te politika e sotme. Me 
fjalë të tjera, një shoqëri e sostenueshme do të përfshijë parimin e 
ndërvarësisë gjatë gjithë kohës. Zhvillimi i sostenueshëm është një koncept 
që funksionon në kohë dhe hapësirë të shkëputur. Kapitalizmi si mënyrë e 
prodhimit prezanton “tiraninë e imediates”6. Mallrat e tanishme kanë më 
tepër vlerë se sa të njëjtat mallra në një datë të mëvonëshme. Po kështu, 
problemeve që ndikojnë te ne sot iu kushtohet vëmendje e menjëhershme. 
Në ekonominë kapitaliste, përfitimi që mund të nxirret sot është më i 
dëshirueshëm se sa përfitimi që mund të nxirret vitin tjetër. Në shoqërinë e 
tregut, dëmi ambjental që mund të ndodhë nesër dhe rezultati dhe impakti i 
të cilit mbi biznesin është i pasigurtë nuk ka shumë mundësi që të marrë 

5 Daniel V.Bromli. “Duke kërkuar për sostenueshmërinë: varfëria e rendit spontan”. Ecological 
Economies 24 (1998): 231-240. 
6Lesli Pol Thili. Ambjentalizmi për njëmijë vjeçar të ri: sfida e ko-evolucionit (Oxford:University 
Press, 1999)87. 
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vëmendjen e menjëherëshme dhe veprimin e kërkuar. Kështu shpërfillja e të 
ardhmes është diçka racionale nga ana ekonomike. Për këtë arsye, ka logjikë 
ekonomike nëse shpërfillen fitimet e ardhëshme që mund të vilen nga një 
ambjent i pastër nëse ndotja e ambjentit sjell përfitim të menjëhershëm. 
Pasoja e fokusimit te politikat e zhvillimit të sostenueshëm  dhe jo te 
sostenueshmëria gjatë gjithë kohës është se logjikisht, ajo nuk kërkon 
ndryshime substanciale në stilin tonë aktual të jetës. 

Në analizën e Gjelbër, ekonomia e mirë e tregut përkthehet në ekologji 
të keqe. Të jetuarit në një sostem ekonomik që imponon tiraninë e 
imediates, na shkëput nga e kaluara dhe e ardhja jonë. Sostenueshmëria do 
të përfshinte “rilidhjen” tonë me të kaluarën dhe të ardhmen. Ashtu siç 
mbështetemi te gjendja e ambjentit që na është transmetuar nga të parët 
tanë, brezat që do të vijnë pas nesh do të mbështeten te rezultati i praktikave 
tona. Këto janë të drejta dhe detyra që ne i marrim nga të parët dhe i 
transmetojmë te pasardhësit: trashëgimia e një planeti biologjikisht të pastër 
dhe jetëmbështetës.7 Ndërvarësia e brezave të kaluar dhe të ardhshëm, dhe 
jo vetëm nevojat aktuale njerëzore, duhet të jenë pika fillestare e shoqërisë 
së sostenueshme dhe e një ekonomie të sostenueshme. 

Në kritikën e Gjelbër, qëllimi kryesorë i zhvillimit të sostenueshëm, që 
nuk e trajton papërshtatshmërinë e shfrytëzimit në shkallë të madhe të 
natyrës, nuk është asgjë tjetër veçse një mënyrë për të “mbajtur gjallë” 
kapitalizmin. Ky implikim përshkon gjithë diskutimin e zhvillimit të 
sostenueshëm sepse as Komisioni Brunland dhe as Konferenca e Kombeve 
të Bashkuara për Ambjentin dhe Zhvillimin nuk e ka trajtuar çështjen 
themelore të sostenueshmërisë së kapitalizmit. Siç u argumentua në 
kapitullin 2, kapitalizmi është një sistem ekonomik që punon kundër 
parimeve kryesore ekologjike të ndërvarësisë dhe ndërlidhjes. Kapitalizmi, i 
armatosur me teknologjinë industriale, përjetëson nocionin e “shkëputjes“ së 
njerëzimit nga natyra duke e larguar vëmendjen tonë nga pasojat ekologjike 
të aktivitetit tonë ekonomik. Kështu, parë nga përspektiv ae gjelbër, fjala 
“sostenoj” në kontekstin e sistemit ekonomik kapitalist bëhet problematike. 
Kuptimi i hershëm i fjalës sostenoj është “mbështes”, “mbaj rrjedhën e “, 
ose “mbaj gjallë”. Megjithatë , një kuptim tjetër është “të durosh pa lëshur 
rrugë ose pa u epur”.8 Pyetja që duhet të bëhet atëherë është nëse zhvillimi i 
sostenueshëm synon të sostenojë kapitalizmin pa trajtuar çështjen e 
sostenueshmërisë së kaitalizmit? 

7 I njëjti 
8 Xhejm Okonor. “A është i mundshëm kapitalizmi i sostenueshëm?” A është i sosotenueshëm 
kapitalizmi? Red. Martin Okonor (New York: The Guilford Press, 1994)152. 
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Rritja dhe zhvillimi i sostenueshëm si vlera Liberale   
 
Një ëpërgjigje sistematike ndaj pyetjes: “A është e mundur të kemi një 

kapitalizëm ekologjikisht të sostenueshëm “ është “jo nëse kapitalizmi nuk 
hedh tejë nevojën e tij për rritje”. Koncepti i zhvillimit të sostenueshëm, në 
analizën e Gjelbër, ka asosacion të fortë me rritjen. Fjala “zhvillim”, sipas 
fjalorit, ka katër kuptime: një zbulim gradual, në kuptimin e nje daljeje më 
të plotë të detajeve; evolucion, në kuptimin e prodhimit të një forme të re: 
rritje, nga ajo që është në origjinë: dhe rritje, nga përbrenda.9 Të katër 
përkufizimet  përmbajnë një lloj zgjerimi, dhe n ëtre përkufizimet e para 
rritja e nënkuptuar është kresisht fizike. Vetëm përkufizimi i katërt –rritja 
nga përbrenda-lejon për rritje të pastër cilësore jo-fizike. 

Siç u diskutua në kapitullin 2, kapitalizmi si sistem ekonomik krijon 
pabarazi ekonomike dhe i zgjidh teprimet e tij duke zbatuar doktrinën e 
rritjes së pakufizuar bazuar te shfrytëzimi i natyrës në shkallë të madhe. A 
është e mundur atëherë që kapitalizmi si një sistem ekonomik të funksionojë 
me rritjen zero? Rritja-zero nënkupton që nga pikëpamja ekonomike, 
kapitalizmi i sostenueshëm do të ndalonte së rrituri. Megjithatë, tipari 
përkufizues i mënyrës kapitaliste të prodhimit është nevoja për të prodhuar 
mbivlerë për ta investuar për përfitim. Me fjalë të tjera, për ta sostenuar 
vetveten, kapitalizmi duhet të prodhojë një mbivlerë të vazhdueshme. 
Zgjerimi është i nevojshëm për ruajtjen dhe zgjerimin e përfitimeve të 
ardhshme. Përfitimi funksionon si një nxitës për ekspansionin  e mëtejshëm. 
Kështu përfitimi dhe rritja janë një mjet dhe një qëllim për njëri-tjetrin, 
përmbajtje dhe kontekst.10 Pyetja atëherë nuk duhet të jetë nëse kapitalizmi i 
sostenueshëm është i mundur, sepse kjo është çfarë kemi tani-kapitalizëm që 
e sostenon veten përmes krijimit të përfitimit dhe rritjes bazuar te përdorimi 
i mëtejshëm i burimeve natyrore-por nëse kapitalizmi ekologjikisht i 
sostenueshëm është i mundur.   

Duke gjykuar  nga përzgjedhja e fjalëve, Komisioni Brandland 
mendonte kështu-pra se kapitalizmi ekologjikisht i sostenueshëm është i 
mundur. Duke zgjedhur fjalët “i sostenueshëm” dhe zhvillimi  dhe duke 
vënë në dukje se fjala zhvillim përdoret në “kuptimin më të gjerë të tij”, 
Komisioni, me një të rënë të lapsit, pajtoi kundërshtimin  e Gjelbër ndaj 

9 Dejv Riçardson. “Politika e zhvillimit të sostenueshëm.” Politika e zhvillimit të sostenueshëm, 
teoria, politika dhe praktika Brenda Bashkimit Evropian. Red. S.Bejker, etc. (London: Reoutlidge, 
1997)48. 
10 Xhejms Okonor, “A është i mundshëm kapitalizmi i sostenueshëm?” A është i sostenueshëm 
kapitalizmi? Red. Martin Okonor (New York: The Guilford Press, 1994) 152. 
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rritjes së pakufizuar industriale me nevojën e kapitalizmit industrial për 
zgjerim ekonomik të sosotenuar.11 Diskutimi i zhvillimit të sostenueshëm 
përfshin fraza të tilla si “rritje e sostenueshme”; ky koncept nuk shpjegohet, 
duke krijuar shumëkuptimësidhe asosacione të lira për të errësuar 
ndryshimin mes koncepteve “i sostenueshëm” dhe “i sostenuar” dhe mes 
“zhvillim” dhe “rritje”. Përmes përdorimit të këmbyeshëm, “i 
sostenueshëm” barazohet me “i sostenuar”  dhe “zhvillimi” perceptohet si 
rritje. Jo vetëm që ky pështjellim nxit pikëpamjen se është e dëshirueshme 
nga perspektiva e Gjelbër që të kemi zgjerim të vazhdueshëm ekonomik, por 
nënkupton se zhvillimi i sostenueshëm mund të arrihet thjeshtë duke 
reformuar kapitalizmin për të qenë më të ndjeshëm ndaj proceseve 
ekologjike. Në veçanti, kjo mund të arrihet përmes theksit të vënë te 
përdorimi i arsyeshëm i burimeve të pa-rinovueshme. 

Në kritikën e Gjelbër, gjuha e zhvillimit të sostenueshëm jo vetëm 
përforcon botëkuptimin industrial, por edhe e bën të mundur që të flitet për 
“gjelbërimin” e biznesit dhe maskimin e tij si politikë serioze ambientale. 

Sosotenueshmëria- ideja e të Gjelbërve se burimet e Tokës janë të 
fundme- zëvendësohet me një zhvillim të sostenueshëm, konceptin që i ka 
rrënjët në presupozimin e nënkuptuar se burimet e Tokës janë të pafundme, 
sepse mund të gjenden gjithnjë burime të reja  ose alternative për të 
zëvendësuar burimet e shterura. Kështu zhvillimi i sostenueshëm as nuk e 
ngre dhe as nuk i përgjigjet pyetjes se çfarë ndodh kur burimet kyçe të 
parinovueshme janë shteruar. Edhe pse Komisioni Brundland e pranoi faktin 
se Toka ka kufij të fundëm, ai nuk vazhdoi më pas me konkluzionin logjik 
se nëse ne vazhdojmë shfrytëzimin ekologjik në shkallën aktuale, do të vijë 
një pikë kur burimet e planetit do të shterohen, dhe kështu shoqëria 
industriale, e bazuar te rritja ekonomike  do të ketë arritur limitet e saj dhe 
do të fillojë të bjerë. Raporti Brundland e shmang çështjen se zhvillimi 
linear në një sistem ku shumica e proceseve të tij janë rrethore është një 
pamundësi teorike dhe praktike. Të pranosh këtë linjë të mendimit do të 
thotë të adoptosh politika që mund të rrezikojnë seriozisht status-quo-në 
ekzistuese sociale, politike dhe ekonomike për të mbetur si një objektiv i 
pranueshëm i shoqërisë njerëzore. 

Në kontrast me këtë, kuptimi i të Gjelbërve për sostenueshmërinë 
bazohet te fakti se Toka është e fundme dhe se konsumi, bazuar te rritja 
ekonomike, nuk mund të vazhdojë përjetësisht. përndryshe, herët a vonë, 

11 Dagllas Torgerson. Premtimi i Politikës së Gjelbër: ambjentalizmi dhe sfera publike (London: Duke 
University Press, 1999) 54. 
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toka do të arrijë limitet e kapacitetit të saj mbartës. Kështu është e 
nevojshme që të ri-përkufizohet qëllimi dhe mënyra e aktivitetit tonë 
ekonomik. 

Parë nga perspektiva e Gjelbër, diskutimi i zhvillimit të sostenueshëm 
është së ashtu si çdo koncept tjetër, ai e drejton vëmendjen tonë drejt disa 
preokupimeve dhe na largon nga disa të tjera. Koncepti i zhvillimit të 
sostenueshëm e largon vëmendjen tonë nga fakti se një shoqëri sistemi 
ekonomik i të cilës bazohet te shfrytëzimi, me shumë mundësi do të 
prodhojë një shoqëri të bazuar te shfrytëzimi i njerëzve nga njerëzit. Siç e 
përmendëm më sipër, kapitalizmi është në gjendje të lulëzojë përmes një 
sistemi të subvencionimit të padukshëm. Burimet e nënvlerësuara të natyrës, 
vlera e të cilave reduktohet thjeshtë në koston e procedimit të tyre, është një 
shembull domethënës. Akoma më të padukshme janë shërbimet komplekse 
që na siguron natyra duke na dhënë ujin, ajri dhe tokën, duke vepruar si një 
vend për absorbimin e mbeturinave të njerëzimit, dhe më në përgjithësi 
përmes vetë-rregullimit kompleks të ekuilibrit ekologjik që e bën jetën të 
mundur. Po kështu, në një shoqëri që pranon pikëpamjet filozofike se 
marrëdhënia më e mirë mes njerëzimit dhe natyrës është ajo e shfrytëzimit 
dhe dominimit të natyrës nga njerëzit, prodhon një shoqëri që ndërtohet mbi 
dominimin e njerëzve nga njerëzit e tjerë. Vizioni Liberal i natyrës është 
ndikuar shumë nga Francis Beikon, i cili besonte se një shoqëri e begatë dhe 
iluministe mund të ndërtohej duke u mbështetur te “fitorja mbi natyrën”. 
Ndërsa besonte Beikoni, duhej “ndjekur në endjet e saj”, “duhej lidhur në 
shërbim” dhe duhej bërë një “skllave”.12 Natyra duhej mposhtur dhe vënë në 
përdorim për nevojat e njerëzve.13  Megjithatë, kapitalizmi prodhoi jo vetëm 
një shfrytëzim intensiv të pasurisë së natyrës, por edhe atë të shoqërisë 
njerëzore.14 Në terma ekologjike, kapitalizmi përvetësoi natyrën si një burim 
për rritjen dhe si vend për mbeturinat ekonomike. Në terma socialë, natyra 
njerëzore u përvetësua gjithashtu, ngaqë dominimi ushtrohet mbi punën 
njerëzore, mbi punën komunitare dhe mbi riprodhimin njerëzorë. nën 
kapitalizmin , puna , krijimtaria dhe koha e lirë e njeriut duhet përshtatur 
sipas nevojave të kapitalit. Kjo arrihet përmes organizimit kapitalist të 
proceseve të punës dhe novatorizmave teknologjike.15  

12 Fritjol Kapra. Pika e kthesës: shkena, shoqëria dhe kultura po lind. (New York: Simon and Sbutster, 
1982) 56. 
13 Uilliam Leis. Dominimi i natyrës (New York: George Braziller, 1972) 60. 
14 Martin Okonor. “Hyrje: çliro, akumulo-dhe plas?” A është kapitalizmi i sostenueshëm? Red. Martin 
Okonor (New York: The Guildford Press, 1994)21. 
15 Ndikimi i teknologjisë në organizimin e punës sonë të diskutohet më në detaj në kapitullin 4. 
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Dominimi i kapitalizmit mbi natyrën njerëzore është veçanërisht 
evident në rastin e grave. Nën kapitalizëm, gratë, të cilat përbëjnë gjysmën e 
njerëzimit, e gjejnë veten të përkufizuar si “një burim natyrorë” ose si 
“kushte të prodhimit”. Në kapitalizëm, puna më produktive, (ajo e paguar) 
është zhvendosur nga shtëpia duke dalë “jashtë saj”- në sferën publike. Në 
strukturën patriarkale-kapitaliste gratë duhet të qëndrojnë në shtëpi ku 
zhvillohet pjesa më e madhe e punës “joproduktive”, pra ajo e papaguar. 
Duke nënvlerësuar punën e grave, kapitalizmi merr një ndihmë tjetër-
funksionet riprodhuese, komunitare dhe ndërpersonale të grave 
konsiderohen si shërbime “falas”. Ndërkohë që kapitalizmi iu sjellë 
përfitime të dukshme disave, gratë kanë përjetuar një përkeqësim të 
kushteve të tyre.16  Megjithëse kohët e fundit ka pasur disa përmirësime të 
rëndësishme në statusin e grave, aftësitë e tyre riprodhuese dhe të 
mirëmbajtjes së shtëpisë janë akoma si “punë e papaguar”. 

Gjithashtu një ndihmë tjetër për nevojat e sistemit ekonomik kapitalist 
gjithnjë në zhvillim është Bota e Tretë. Zhvillimi i sostenueshëm është 
njohur gjerësisht si një zgjidhje për varfërinë e Botës së Tretë dhe të 
“nënzhvillimit” të saj teknologjik. Megjithatë, diskutimi për zhvillimin e 
sostenueshëm në Botën e Tretë nuk trajton çështjen e dominimit të natyrës, 
shfrytëzimit të disa klasave të caktuara në shoqëri dhe ndihmat e padukshme 
që gjenden në zhvillimin e stilit perëndimorë. Meqë koncepti i zhvillimit të 
sostenueshëm nuk e sfidoi të kuptuarit e zhvillimit si rritje ekonomike, 
vendet e Botës së Tretë q e pranojnë propozimin se zhvillimi është një 
zgjidhje për “nënzhvillimin” e tyre do të integrohen në strukturat ekzistuese 
të pabarabarta dhe shfrytëzuese të kuptimit Liberal të zhvillimit. 

Imponimi i zhvillimit të sostenueshëm që në përkufizimin  dhe 
formulimin e vet nuk e sfidon papajtueshmërinë e rritjes së pakufizuar në 
një botë të kufizuar, shpesh rezulton në degradimin e përhapur ambiental në 
vendet e Botës së Tretë. Në të njëjtën kohë, problemet ambientale 
konsiderohen si produkt i zhvillimit të pamjaftueshëm. Me qëllim që të 
mbrojmë ambientin e tyre, vendet e Botës së Tretë duhet të rrisin ekonomitë 
e tyre. Presupozimi këtu është se një rritje në prodhim kontribuon në rritjen 
ekonomike dhe rritja ekonomike mund t’i ndihmojë këto vende  në 
zhvillimin e tyre social krahas atij ekonomik.  

Me fjalë të tjera, sipas përkufizimit aktual të zhvillimit të sostenueshëm, 
presupozohet se rritja e prodhimit kontribuon në rritjen e mirëqenies, dhe 

16 Ariel Salleh. “Natyra, gratë, puna, kapitali: të jetuarit e kontraditës më të thellë.” A është 
kapitalizmi i sostenueshëm? Red.Martin Okonor (New York: The Guildford Press, 1994) 106-125. 
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rritja e mirëqenies, nga ana e vet, çon në mbrojtjen e ambientit, kur në fakt, 
prodhimi i shtuar në shumicën e rasteve ndikon për keq si në rritjen e 
ambientit ashtu dhe në rritjen e mirëqenies.17  

Megjithatë, përkrahësit e tregtisë së lirë, insistojnë se zhvillimi 
ekonomik dhe mbrojtja e ambientit, janë qëllime plotësisht të pajtueshme. 
sipas kësaj linje të argumentit, tregtia ndërkombëtare iu siguron vendeve në 
zhvillim fonde për shërbimet sociale dhe për mbrojtjen e ambientit. Tregtia 
e lirë ndërkombëtare i jep mundësi vendeve në zhvillim të marrin shumë 
kapital të nevojshëm. Kapitali i shtuar, thonë përkrahësit e tregtisë së lirë, 
mund të harxhohet për mbrojtjen e ambientit. Megjithatë, në fakt, të 
ardhurat e rritura nuk kanalizohen gjithnjë për mbrojtjen e ambientit. Në 
shumicën e rasteve mbrojtja ambientale komprometohet për shkak të frikës 
së humbjes së burimit kryesorë të vendit në shkëmbimin e huaj. 

Por ajo që ka më tepër rëndësi, siç e përmendëm më sipër, përfshirja e 
ekonomive të zhvilluara në sistemin kapitalist, i ve ato nën shfrytëzim, që 
është i vetëvetishëm në sistem. Pjesëmarrja në tregtinë e lirë ndërkombëtare 
i kthen këto vende në eksportues dhe importues komoditetesh të 
mbeturinave të rrezikshme të Veriut- procese që kontribuojnë në një krizë 
ambientale të përmasave të mëdha. Për shembull, eksportet aktuale të 
Afrikës janë kryesisht produkte parësore. Kjo vjen për shkak të praktikës që 
kanë vendet e zhvilluara për të vënë tarifa më të larta mbi mallrat e 
manifaktura sesa mbi produktet e papërpunuara.18 Kështu, vendet në 
zhvillim përpiqen të maksimilizojnë të ardhurat e tyre përmes shfrytëzimit të 
burimeve natyrore që kanë në dispozicion- mineralet drurin, xhevahirët. 
Megjithatë, operacionet për nxjerrjen e mineraleve dhe naftës në Afrikë 
kanë qenë burime të një shkatërrimi të madh ambiental. Në Nigeri, nxjerrja 
e naftës ka ndotur tokën në rajonin e Ogonilandit, duke rezultuar në 
varfërimin e mëtejshëm të fermerëve lokalë.19 Në të njëjtën kohë, ambienti i 
Afrikës është kompromentuar shumë nga importet e mbeturinave të 
rrezikshme nga vendet e zhvilluara. 

Në vendet e Amerikës Latine  dhe në Afrikë, kalimi në agrikulturën e 
orientuar nga eksporti ka pasur efekte sociale dhe ambjentaliste 
shkatërrimtare. Agrikultura e orientuar nga eksporti kërkon kalimin nga të 
korrat për mbijetesë (si drithërat, zarzavatet) te të korrat për para  (si 

17 Tijs De la Kurt. Përtej Brundllanit: zhvillimi i Gjelbër në vitet 1990.(Neë York: New Horizons 
Press, 1990)133. 
18 Xhenifer Klap.”Ekonomia globale dhe ndryshimi ambjental”. Ekonomia politike dhe ndryshimi i 
rendit global. Red.Stabs, Riçard dhe G.Anderhill.Toronto: Oxford University Press, 2000, fq.212. 
19 I njëjti. 
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pambuku, kafeja, koka). Ky proces dëmton vetë-mbështetjen e popullsisë 
lokale dhe aftësisë së saj për t’i bërë ballë thatësirave dhe katastrofave të 
tjera natyrore. Nuk është çudi që përfshirja në ekonominë globale ka 
rezultuar në zi buke të shpeshta dhe në keq-ushqyerje të përhapur gjerësisht. 
Kur bien çmimet ndërkombëtare, të korrat e kafesë dhe pambukut janë të 
papërshtatshme për ushqyerje.20 Brazili për shembull është një eksportues i 
madh ushqimi, por megjithatë mes 25 deri 30 përqind e popullsisë së tij 
vuan nga kequshqyerja.21   

Në të njëjtën kohë, kalimi nga agrikultura e orientuar nga eksporti 
shoqërohet shpesh nga përdorimi i madh i pesticideve, fertilizatorëve dhe 
teknikave të pasostenueshme. agrikulturore; praktika që rrezikojnë më tej 
shëndetin e popullsisë lokale dhe kërcënojnë bio-doversitetin vendas. Brazili 
dhe Zaireja, të dy eksportues të mëdhenj agrikulturorë kanë qenë vende me 
humbje të mëdha të pyjeve në vitet 1980.22 Shpyllëzimi në një shkallë të 
madhe, nga ana e vet, provokon erozion toke, redukton larminë e specieve 
dhe çon në ndryshim të klimës në afat të gjatë.  

Presupozimi se rritja e prodhimit kontribuon në rritjen e mirëqenies 
ambientale është pra i pasaktë. Përfshirja e një vendi në modelin e tregtisë 
globale nuk çon në mbrojtje më të mirë të ambientit, por në fakt, shpesh ka 
pasur impaktin e kundërt: më shumë shkatërrim ekologjik dhe më pak 
mbrojtje sociale dhe ambientale. Futja në sistemin e tregtisë ndërkombëtare 
si eksportues parësorë nuk sjell as prosperitet dhe as mbrojtje të ambientit. 

Zhvillimi i sostenueshëm si zgjidhje për “nënzhvillimin” e Botës së 
Tretë i integron këto vende në një strukturë që është euro-centrike dhe andri-
centrike. ajo është euro-centrike, sepse bazohet te lloji i ekonomisë dhe 
modeli i zhvillimit që është ndikuar nga veçantitë historike të shoqërisë 
evropiane dhe nga trashëgimia kulturore e mendimit Liberal. Ajo është 
andri-centrike, sepse reflekton strukturën patriarkale të shoqërive evropiane. 
Kështu integrimi i Botës së Tretë në modelin Perëndimorë të zhvillimit, në 
fakt ka nënkuptuar kthimin në një ndihmës tjetër të padukshëm për 
zgjerimin kapitalist. 

Parë nga perspektiva e Gjelbër, diskutimi i zhvillimit të sostenueshëm e 
ka drejtuar vëmendjen tonë më tepër nga qëllimi i arritjes së një rritjeje më 
të madhe dhe na ka larguar nga çështja nëse rritja e sostenueshmërisë mund 
të arrihet pa arritur më përpara një shoqëri të sostenueshme. Koncepti i 

20 Pol a.Kamak. Etc, “Kapitulli 8: Bota e tretë në ekonominë globale.”, Politika e botës së tretë: një 
prezantim krahasimor, (Baltimore: Johs Hopkins University Press, 1993) 290. 
21 I njëjti. 
22 I njëjti 
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Gjelbër për sostenueshmërinë e refuzon modelin social të bazuar te 
dominimi. Ne nuk mund të mbijetojmë duke ruajtur një marrëdhënie me 
natyrën që është një marrëdhënie e dominimit dhe shfrytëzimit. Sipas të 
Gjelbërve, ne duhet të marrim pjesë në natyrë, dhe jo ta dominojmë atë. 
Çelësi për një shoqëri të sostenushme, sipas të Gjelbërve, është të kuptuarit 
se në një shoqëri të sostenueshme nuk mund të ketë ndihmues të padukshëm 
përmes shfrytëzimit të shoqërive të tjera.  

Sipas të Gjelbërve, shoqëria e sostenueshme duhet ndërtuar rreth 
parimit të dytë të ndërvarësisë-ndërvarësi në gjithë hapësirën. Logjikisht, 
ndërvarësia me brezat e ardhshëm nuk mund të ndahet nga të drejtat 
ambientale të atyre që banojnë në kombe të tjerë he klasa të tjera. Arsyeja 
për këtë detyrë bazohet te ndërvarësia me natyrën e nënsistemeve lokale dhe 
biosferës në tërësi. Kapitalizmi krijon një situatë ku disa njerëz në mënyrë të 
pashmangshme përfitojnë nga shkatërrimi ambiental ndërkohë që pjesa 
tjetër paguan koston për të jetuarit në ekosistemin e dëmtuar. Mirëqenia e 
njërës palë varet te mirëqenia e palëve fqinje dhe shëndeti ambiental i së 
tërës. Kështu   nëse kinezët do të fillonin të manifakturonin 
klorofluorokarbone për të mbështetur zhvillimin e tyre ekonomik në rritje, 
çlirimi i pashmangshëm i sasive të mëdha të këtyre kimikateve 
ozonshkatërruese do të kërcënonte shëndetin dhe mirëqenien e suedezëve, të 
cilët do të pësonin raste të shtuara të katarakteve dhe kancerit të lëkurës.23 
Po kështu, nëse kombet e zhvilluara e zhvendosin prodhimin e tyre të 
rrezikshëm për ambientin në pjesë të tjera të botës, ata mund të shpëtojnë 
nga pasojat imediate të shkatërrimit ambiental, por përfundimisht, edhe 
atyre vetë do t’iu duhet të ndajnë në kostot e këtij shkatërrimi, sepse 
dëmtimi i disa pjesëve të ekosistemit do të dëmtojë domosdo edhe gjithë 
ekosistemin. Për shembull, ka evidencë gjithnjë e më të madhe se dëmtimi 
ekstensiv i pyjeve braziliane rezulton në prishjen e modelit të motit, i cili 
ndikon te vende po aq të largëta si Indonezia apo Finlanda. 

Në analizën e gjelbër, natyra e pa-lokalizuar e problemeve ambientale e 
ka zgjeruar universin tonë moral. Ndërvarësi në gjithë hapësirën gjeografike 
do të thotë që ne të kuptojmë se ndajmë si përfitimet, ashtu dhe kostot e 
shkatërrimit ambiental. Kështu ne kemi detyrën për të ndarë barazisht me 
kulturat tona përfitimet e një planeti jetëmbështetës dhe biologjikisht të 
pasur. Afrimi i ndërvarësisë sociale orientohet drejt një shoqërie që mund të 

23 Lesli Pol Thili. Ambjentalizmi për një mijëvjeçar të ri: sfida e ko-evolucionit (Oxford: Oxford 
University Press, 1999)87. 
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jetë e sostenuar nga ana ambientale në gjithë hapësirën sociale dhe 
gjeografike. 

Parimi i Gjelbër i ndërlidhjes në gjithë hapësirën, ka prodhuar një 
perspektive të veçantë mbi globalizmin. Preokupimi i Gjelbër për tendencat 
“shkëputëse” të kapitalizmit u reflektuan në sloganin e Gjelbër “mendoni 
globalisht, veproni lokalisht”. Kuptimi i pjesës së parë e tërheq vëmendjen 
tek fakti se globalizmi e përkeqëson nxjerrjen e pa sostenueshme të 
burimeve natyrore dhe prodhimin e mbeturinave dhe ndotjeve në të gjithë 
planetin. Duke i “ndarë“ prodhuesit dhe konsumatorët përmes rritjes së 
zgjerimit special të proceseve të prodhimit, konsumatorët në vendet e pasura 
janë të pavetedijshëm për pasojat ambientale të modeleve të tyre të 
konsumit. Me qëllim që t’i ri-lidhin konsumatorët dhe prodhuesit, të 
Gjelbërit këshillojnë që njerëzit “të veprojnë lokalist”. Kuptimi i pjesës së 
dytë të sloganit “mendoni globalisht, veproni lokalisht” është se prodhimi 
për të jetuar duhet shkëputur nga ekonomia globale. Të Gjelbërit janë të etur 
të promovojnë aktivitete ekonomike që mbështeten te faktorët lokalë të 
prodhimit dhe kultivojnë prodhimin ekonomik të vetë-mbështetur.24 Parimi i 
Gjelbër i ndërlidhjes në gjithë hapësirën nënkupton se sostenueshmëria nuk 
mund të arrihet brenda karnizës aktuale të zhvillimit të sostenueshëm, sepse 
ky i fundit nuk i trajton tendencat “shkëputëse” të kapitalizmit global. 

Mbizotërimi i natyrës është justifikuar duke thënë se ai plotëson nevojat 
e shoqërisë. Përdorimi i gjerë i burimeve natyrore thuhet se bëhet për të 
plotësuar nevojat njerëzore. Megjithatë, siç e diskutuam në kapitullin e 2-të, 
në ekonominë kapitaliste, nevojat tona errësohen qëllimisht me dëshirat tona 
për të nxitur përfitimin privat. Patë nga këndvështrimi i të Gjelbërve, është 
urgjente që ne të bëjmë një dallim të qartë mes nevojave dhe dëshirave. 
Përkufizimi dhe diskutimi i nevojave nga Brundlandi, kishte të bënte vetëm 
me anën materiale të nevojave njerëzore, ndërsa qëndrimi i të Gjelbërve 
përfshin përmbushjen e nevojave shpirtërore. Në Raportin Brunland, nevojat 
identifikohen në terma ekonomike sasiore dhe vlerësohen përmes GNP-së 
ose GNP-së për frymë, duke afirmuar kështu pikëpamjen individualiste të 
mirëqenies. 

Në të njëjtën kohë, përkufizimi i Brundlandit për nevojat nuk bën 
dallimin mes nevojave të perceptuara të njerëzve në Veriun industrial, me 
standardet e tyre shpesh tepër të larta të jetesës, e atyre në Jugun e nën-

24 Erik Hellemer.”Zëra të rinj në debatin e globalizmit: perspektivat e Gjelbra mbi ekonominë 
botërore. Ekonomia, politika dhe ndryshimi i rendit global. Red.R Strabs dhe G.Anderhill (New York: 
Oxford Press 2000) 60-69. 
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zhvilluar, ku standardet e jetesës janë shumë më të ulta. Ajo që është një 
“nevojë“ në Veri mund të konsiderohet si një luks në Jug.  

Duke ndjekur këtë logjikë, ka shumë mundësi që me qëllim që të arrihet 
sostenueshmëria, të pasurit e botës duhet të ulin konsumin e tyre dhe të 
sigurojnë ndihmë, teknologji dhe trajnim për njerëzit e Jugut. Megjithatë, ky 
qëndrim ndaj nevojave nuk diskutohet sepse kjo rrjedhë e veprimit u 
konsiderua si “politikisht e pamundur” nga komisionerët e Brunlandit që 
duket se donin të fitonin patjetër mbështetje të gjerë për planin e tyre të 
veprimit.  

Nga po i njëti këndvështrim, njerëzit nuk kanë nevojë për vendet 
natyrore të egra për mbijetesën e tyre fizike. Mbijetesa njerëzore nuk 
ndikohet nga zhdukja e luanëve dhe e ujqërve. Zona të mëdha të vendeve 
natyrore të egra pa dyshim mund të kthehen në ferma, kullota, miniera, 
qytete apo parqe pa rrezikuar qeniet njerëzore. Kafshë dhe bimë 
potencialisht të dobishme mund të mbahen në kopshte botanike, laboratorë 
dhe kopshte zoologjike.25 

Çështja e nevojave është e rëndësishme, sepse perceptimi ynë për 
nevojat ndikon në konceptet tona për mirëqenien individuale dhe 
komunitare. Në një shoqëri të sostenueshme, nocioni Liberal i mirëqenies 
duhet zëvendësuar me pikëpamjen e të Gjelbërve për mirëqenien. Nocioni 
Liberal për mirëqenien  thekson maksimizimin e lumturisë, lirisë dhe 
plotësimit të preferencave si bazë për mirëqenien. Në kontekstin e 
ekonomive të tregut, mirëqenia individuale është bazuar me rehatinë 
materiale dhe me lirinë ekonomike. Kështu, ne i përkufizojmë nevojat tona 
me anë të pasurive materiale. Mirëqenia karakterizohet përmes plotësimit të 
dëshirave dhe preferencave –sa më mirë të plotësohen preferencat, aq më e 
madhe është mirëqenia. Forca e një preference matet përmes çmimit që një 
person do të paguante për të plotësuar atë. Për mendimin Liberal, korniza 
më e mirë institucionale  për realizimin e mirëqenies është tregu. Tregu 
ideal është një mekanizëm efikas për të përmbushur preferencat. Mendimi 
Gjelbër e kundërshton këtë argument. 

Nëse sostenueshmëria është qëllimi i aktivitetit njerëzorë, mirëqenia 
duhet ri-menduar. Mata e mirëqenies nuk mund të jetë më në terma sasiorë, 
që masin pasuritë materiale.  

Pikëpamja e Gjelbër për mirëqenien njerëzore barazon mirëqenien 
njerëzore me mirëqenien ambientale. Siç është argumentuar edhe nga Xhon 

25 Jana L.Tomson. “Ruajtja e natyrës dhe jetës së mirë” Filozofia ambjentale, Red.Robert Eliot dhe 
A/Gare (St.Lucia, Queensland: University of Queensland Press, 1983) 96. 
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Onili, kjo përfshin lulëzimin e kapaciteteve njerëzore pa e dëmtuar natyrën. 
Për më tepër, lulëzimi i jetës njerëzore varet jo vetëm te zhvillimi i 
kapaciteteve njerëzore, por varet gjithashtu edhe te lulëzimi i gjërave të tjera 
industriale të gjalla dhe grupeve kolektive biologjike si një qëllim në 
vetvete, thjeshtë sepse lulëzimi i natyrës jo-njerëzore është përbërës i 
lulëzimit njerëzorë.26   

Koncepti i Gjelbër për mirëqenien do të forcojë shoqërinë e 
sostenueshme që, sipas të Gjelbërve, duhet të funksionojë sipas nocionit të 
ndërvarësisë mes specieve-pra, ndërvarësisë me natyrën. Ndërvarësia me 
natyrën është të kuptuarit se ne ndajmë rreziqe dhe përfitime të ndërsjellta 
me format e tjera të gjalla në këtë planet. Siç e përmendëm më sipër, të 
Gjelbërit besojnë se çdo gjë në natyrë ka vlerë të vetvetishme pavarësisht 
nga aktiviteti instrumental për njerëzimin. Si pjesë e natyrës, njerëzit duhet 
të jetojnë në harmoni me eko-sistemet e mëdha. 

Zhvillimi i sostenueshëm siç përkufizohet nga Komisioni Brundland 
dhe siç përdoret nga ndjekësit e tij, është në thelb një nocion industrial dhe 
antropocentrik. Edhe pse ai pranon varësinë e njerëzimit te natyra dhe 
kritikon mbi-konsumin dhe shfrytëzimin e tepruar të burimeve të Tokës, 
përkufizimi i tij për zhvillimin e sostenueshëm nuk e sfidon qëndrimin 
Liberal, se rritja është e mirë për ambjentin. Si të tilla, politikat e zhvillimit 
të sostenueshëm nuk i sfidojnë strukturat ekonomike aktuale që janë 
ndërtuar mbi parimet e dominimit të natyrës. Nuk është çudi atëherë që 
pranimi i bisedës për zhvillimin e sostenueshëm nuk rezultoi në një ri-
orientim vlerash që kërkohet për një marrëdhënie të re mes njerëzve si edhe 
mes njerëzve dhe pjesës tjetër të natyrës. 

 
Implikimet politike të diskutimit të zhvillimit të sostenueshëm 
Në thelb Komisioni Brundland e formuloi kuptimin e vet për krizën 

ambientale në gjuhë antropocentrike që nuk i sfidonte shkaqet bazë të 
praktikave të dëmshme ekonomike dhe sociale që degradojnë ambientin. 
Duke ditur antropocentrizmin e vetvetishëm dhe mbështetjen e botëkuptimit 
industrial, nuk është çudi që parimet e Brundlandit janë aprovuar dhe në fakt 
mirëpritur, nga qeveritë në të gjitha nivelet. Zhvillimi i sostenueshëm i 
Brundlandit është baza e Programit të Pestë të Veprimit Ambjental të 
Bashkimit Europian. Ai është gjithashtu i shkruar në Traktatin e Mastritit, 

26 Xhuli Davidson. “Zhvillimi sostenueshëm: biznes si zakonisht apo një mënyrë e re e të jetuarit?” 
Etika ambjentale 22 (Spring 2000) 25-42. 
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që aspiron për “rritje e sostenueshme dhe jo inflacionare duke respektuar 
ambientin”.27 

Parimet e zhvillimit të sostenueshëm janë reflektuar gjithashtu në 
marrëdhëniet e arritura në Samitin e Tokës, mbajtur në Rio në qershor 1992; 
te Deklarata e Rio-s, Konventa mbi Biodiversitetin; Deklarata e Parimeve 
për Pyjet, dhe Konventa Kornizë për Ndryshimin Klimatik.28 

Rëndësi e pranimit aktual të terminologjisë së Brundlandit për 
zhvillimin e sostenueshëm  gjendet jo në atë që ka realizuar (që është shumë 
pak), por në atë që simbolizon.29 

Në një nivel filozofik, Raporti i Brundlandit simbolizon një pranim pa 
dëshirë të kërkesës së gjelbërsi reale dhe si një kritikë që është e vështirë të 
hidhet poshtë me optimizmin e zakonshëm në rregullimet teknologjike dhe 
eksperimentet ekonomike. Pranimi entuziast i përkufizimit të Brundlandit 
për zhvillimin e sostenueshëm tregon nga fakti se është e lehtë të pranohet –
të paktën teorikisht-që ne jetojmë në një planet të fundmë, dhe burimet e tij 
duhen ruajtur dhe, atje ku është e mundur, të shtohen. Megjithatë, në nivelin 
e politikës publike, asnjë ndryshim substancial nuk ndodhi-dhe është 
evidente tani se një përkushtim retorik ndaj sostenueshmërisë nuk do të 
prodhojë ndryshimet që nevojiten për të siguruar mbijetesën në një afat të 
gjatë. 

Çelësi për të vlerësuar qëndrimin e Brundlandit ndaj botës natyrore 
është se ai maskon programet antropocentrike dhe botëkuptimin industrial si 
ideali i Gjelbër i sostenueshmërisë. Përkufizimi i Brundlandit për zhvillimin 
e sostenueshëm bashkoi mbështetësit e rritjes zero me ata që besojnë qe 
efektet e rritjes së vazhdueshme industriale mund të lehtësohen përmes një 
politike ambientale të mbështetur te tregu ose te një treg i rregulluar nga ana 
ambientale. Në nivelin terminologjik, Komisioni i Brunlandit e ka dëmtuar 
kauzë ambientale me anë të interpretimit të idealit të Gjelbër të zhvillimit të 
sostenueshëm si mbështetje te rritja.  Koncepti i zhvillimit të sostenueshëm 
është bërë një kërcënim¸ sepse është bashkë-zgjedhur nga botëkuptimi 
politik për të përjetësuar shumë nga aspektet më të këqia të modelit 
industrial ekspansionist. Ambjentalistët e kritikojnë përdorimin e termit 
“zhvillim i sostenueshëm” si fjalë e rrezikshme që tani po përdoren për të 

27 Dejv Riçardson. “Politika e zhvillimit të sostenueshëm, teoria, politika dhe praktika Brenda 
Bashkimit Evropian, Red.S.Bejker, etj. (London: Reutledge, 1997) 47. 
28 I njëjti. 
29 Dejv Riçardson. “Politika e zhvillimit të sostenueshëm”. Politika e zhvillimit të sostenueshëm, 
teoria, politika dhe praktika Brenda Bashkimit Evropian. Red. S.Beker, etc. (London: Reutledge, 
1997) 47. 
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maskuar të njëjtin mendim të vjetër ekonomik që predikon konsum të 
pakufizuar.30 

Grabitja e idealeve në thelb të Gjelbra nga elita politike dhe ekonomike, 
ka çuar në thirrje për një terminologji të re të gjelbër. Gjuha q përdoret për 
të përshkruar problemet ambientale dhe për të formuluar zgjidhjet ndaj 
krizës është një problem në vetvete. Gjuha jonë e merr formën e saj nga 
realiteti industrial, që nga ana e vet reflektohet në zgjidhjen tonë të falave. 
Është e nevojshme që ne të krijojmë një fjalor ekologjik që do të reflektojë 
një qëndrim tokë-centrik nda realitetit dhe do të na ndihmojë për të gjetur 
zgjidhjet që nevojiten për një ri-strukturim të gjerë të praktikave tona sociale 
dhe ekonomike. 

 
Rëndësia politike e diskutimit të Gjelbër për sostenueshmërinë 
Analiza e konceptualizmit të Brundlandit për zhvillimin e sostenueshëm 

ka treguar se pavarësisht nga ndryshimi i retorikës rreth çështjeve 
ambientale, fjalori ekologjikisht miqësorë nuk ka çuar në nisjen e 
ndryshimeve substanciale ekonomike dhe politike në mënyrën si jetojmë 
dhe si bëjmë biznes. Përgjigja zyrtare ndaj sfidave të ndotjes dhe 
shkatërrimit ambiental ka qenë krahas linjave të stabilizuara të ideologjisë 
dominuese-besohet se mekanizmat e kapitalizmit për zhvillimin dhe rritjen 
ekonomike janë të vetmet që janë në gjendje të formojnë një ekonomi të 
shëndoshë nga ana ambientale. Si rezultat, nuk ka përpjekje të vërteta drejt 
një perspektive alternative për zhvillimin; politikat e zhvillimit të 
sostenueshëm janë fokusuar vetëm te modifikimi i rezultateve të praktikave 
të dëmshme dhe jo te eliminimi i plotë i këtyre praktikave. 

Përgjigja e Gjelbër ndaj zhvillimit të sostenueshëm është koncepti i 
sostenueshmërisë, bazuar te parimet e ndërlidhjes dhe ndërvarësisë. Të 
Gjelbërit argumentojnë se natyra dhe parimet e dala nga natyra janë baza për 
ndryshimin social dhe ai ndryshim duhet themeluar te parimet e ndërlidhjes 
dhe ndërvarësisë, me qëllim që të nxisin një shoqëri të sostenueshme, një 
shoqëri që do të jetë e sostenueshme nëpër breza, në gjithë hapësirën 
gjeografike dhe nëpër të gjithë speciet.   

30 M.Vekernagel, dhe V.Ris. Shenja jonë ekologjike: reduktimi i ndikimit njerëzorë mbi tokën 
(Gabriola Island, B.C: New Socety Publishers, 1996) 40. 
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Rezultatet e gërmimeve arkeologjike të shpërndara në të gjitha vendet e 

Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Mali i Zi, Kosovë e Maqedoni), kanë dhënë 
mundësinë të ndërtohet një pamje e plotë për periudhën kalimtare nga 
antikiteti i vonë në mesjetën e hershme, duke mbushur një pjesë të madhe të 
zbrazëtisë së trashëguar nga punime të varfra të shkruara. Ato kanë dhënë 
prova bindëse të vazhdimësisë etnokulturore ilire në provincat e Prevalit të 
Dardanisë, të Epirit të Vjetër dhe të Eirit të Rid he të pronësisë në to në atë 
kohë të një kulture unitare.1 

mangësitë e burimeve të shkruara nga Mesjeta e herëshme shqiptare 
ndikuan që t’u jepej përparësi kërkimeve arkeologjike shqiptare si një nga 
mundësitë parësore për të ndriçuar këtë periudhë të hershme. Gjatë 50 vjetëe 
të fundit në sajë të gërmimeve dhe kërkimeve sistematike në varrezat në 
qytete e në qytezat e hershme mesjetare, është grumbulluar një lëndë e pasur 
dhe e larmishme arkeologjike, mbi bazën e së cilës janë ndriçuar ç‘ështjet 
më kryesore të mesjetës së hershme. 

Kultura e Komanit u bë pikë e referimit për shumë probleme; ajo u vu 
në themel të argumentimit të tezës së autoktonisë së shqiptarëve. Ndaj është 
e nevojshme të njihemi hollësisht me Kulturën e Komanit, historikun e 
zbulimit të saj, me tiparet e kësaj kulture, me datimin e saj, me marrëdhëniet 
me kulturat e tjera, me përkatësinë etnike, me thelbin historic të kulturës 
arbërore të Komanit,2 si dhe shtrirja e kësaj kulture në shekujt e Mesjetës së 
Hershme. 

Zbulimet e para, të bëra në varrezat e Kalasë së Dalmacës, e cila 
ndodhet në afërsi të fshatit Koman të rrethit të Pukës, i takon fundit të shek. 
XIX1898, kur konsulli francez në Shkodër A. Degrand hapi disa varre, të 

1 Petrika Thëngjilli, Historia e popullit shqiptar (395-1875), “Toena”, Tiranë, 2005, f.20; 
2 Muzafer Korkuti, Parailirët, Ilirët, Arbërit, Histori e shkurtër, “Toena”, Tiranë, f. 69. 
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cilat dhanë një inventar të pasur, mbi të gjitha të pa njohur më parë. Nga 
fshati ku u zbulua, kjo kulturë mori dhe emrin: Kultura e Komanit. Më pas 
studjues të tjerë të huaj, bënë gërmime në varret e Komanit, i përshkuan në 
botime  apo i ribotuan objektet arkeologjike të zbuluara vetë, apo nga 
banorët e fshatit Koman, duke dhënë moshën e kulturës së Komanit. Interesi 
për këtë kulturë u shtua edhe gjatë gjysmës së parë të shek. XX, gjë që duket 
nga numri i shumtë i studjuesve, që u morën me interpretimin e lëndës 
arkeologjike të grumbulluar nga zbulimet e bëra në varrezën e Komanit (s. 
Reinah, R.Ipen, P.Treger, Fr. Nopça, L. Ugolini, L. Rei, H. Bule, D. Mustili, 
M. Garashanini, J. Kovaçeviç, J. Koroshec, etj.) 

Edhe pse gjatë gjysmës së parë të shek. XX u bënë kërkime e studime të 
shumta rreth kulturës së Komanit, problemet themelore të saj mbetën të 
pazgjidhura. Gërmimet jo të rregullta, të bëra më tepër për të marrë 
inventarin e varreve dhe sidomos njohja e pamjaftueshme e kulturës së 
Mesjetës së Hershme shqiptare, bënë të shfaqeshin probleme bazë, dhe atë: 
Për përbërësit e kulturës materiale të Komanit; për moshën e varrezave; për 
përkatësinë etnike të bartësve të Kulturës së Komanit3, për shtrirjen e 
kulturës së Komanit, etj. 

Ndriçimi i këtyre problemeve themelore, të kulturës së Komanit, u bë e 
mundur në sajë të kërkimeve dhe studimeve sistematike shumëvjeçare të 
arkeologëve shqiptarë: Skender Anamali4, dr. H. Spahiu, prof N. Bodinakut, 
Neritan Ceka – Muzafer Korkuti 5, etj. . 

“Kultura e Komanit” – është e një populli që në shek. VI-VIII në 
kapërcyell të dy epokave, nga ajo e vonë antike, në periudhën e hershme 
mesjetare, tipopogjia e varreve, orientimi i tyre, inentari i armëve, i veglave 
të punës dhe i stolivve me praninë e elementeve të shumtë të simbolikës 
ilire, e lidhnin “Kulturën e Komanit” me të kaluarën ilire të këtyre trojeve 
dhe me banorët e lashtë të tyre, ilirët.6 

Kriza e rendit skllavopronar ndikoi në ndërprerjen e lidhjeve 
tradicionale tregatre ndërpovinciale. Prodhimet zejtare vendase plotësojnë 
nevojat e konsumatorëe. Forcat krijuese, të ndryshuara nga sundimi dhe arti 
romak, u çliruan. U rilind arti vendas. Në disa basorelieve, të gdhendura nga 
duart e mjeshtëre popullor, të zbuluara kryesisht në vendbanimet fshatare, 
parashtrohen njerëzit e punës, bujq e zejtarë. Këta kanë veshje tipike ilire. 

3 Po aty, f. 70. 
4 S. Anamali, Problemi I formimit të popullit shqiptar në dritën e të dhënave arkeologjike, “Iliria”, 
Nr.-2, 1982,f.35-51. 
5 Neritan Ceka – Muzafer Korkuti, Arkeologjia, Tiranë, 1998, f. 420-528. 
6 Historia e popullit shqiptar, I, Tiranë, 2002, f. 209. 
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Ky art popullor provon se bashkësia etnike nuk ka pushuar së ekzistuari deri 
tani. Ilirët mbetën një element etnik i qëndrueshëm.7 

Gjatë antikitetit të vonë vihet re fortifikimi i disa qyteteve, rindërtimi i 
kështjellave fushore me karakter ushtarak si Skampimi (Elbasan), Vigu 
(Shkodër)8, Lyhnida (Ohri), Skupi (Shkupi), etj. fontifikimi diktohej nga 
nevoja e mbrojtjes kundër dyndjeve të barbarëve dhe për të kontrolluar 
lëvizjet e kryengritjes e popullsisë vendase. 

Në she. V-VI në trevat ilire, e në këtë kuadër edhe ato lindore ilire, 
kishte një varg qytetesh që e kapërcyen krizën dhe mbetën qendra të 
rëndësishme zejtaro-tregëtare, si Skodra, Lisi, Antipatrea, Aulona, Luhnidi 
(Ohri), Skupi, etj. Në kështjellat mesjetare të këtyre qyteteve janë gjetur 
dëshmi që provojnë se ato janë ngritur mbi muret antike. Në provinacat 
Jugore disa qytete pësuan ndryshime të mëdha. Ato u kthyen në kësthjeta 
ushtarake strateshike dhe skishin as mure të mëdha. 

Në sajë të kërkimeve arkeologjike 50 vjeçare është arritur që kultura e 
Komanit të njihet sot nga 28 varreza të mëdha e të vogla fhe nga shumë 
gjetje të rastit, të cilat gjeografikisht kanë një shtrirje territoriale mjaft të 
gjërë, që nid nga veriu me Liqenin e Shkodrës, vazhdon me luginën e 
mesme të dy Drinave dhe në jug arrin deri në Durrës, kurse në Juglindje 
shtrihet përreh liqenit të Ohrit9, në Perlepe, në Rashçe të Shkupit etj. 

Një zonë shumë e pasur, megjithëse nuk janë bërë gërmime sistematike 
arkeologjike, me gjetje arbërore të mesjetës së hershme, shek. VI-VIII, e 
njohur me emrin kultura e Komanit, është zona për rreth Liqenit të Ohrit10. 
Dy objektet e para në këtë zonë, dy vathë në trajtë drapëri (gjysmëhënë), 
janë gjetur rastësisht.11 Vathi I parë I takon grupit të vathëve në trajtë 
okapëri, pra gjysmëhëne, të përpunuar në trajtë kalote.sipas studjeses 
Blagoja, Aleksova12, një vathë tjetër që daton nga shek. VII-VIII, është 
gjetur edhe në fshatin Ladorisht të Strugës. 

Një tjetër vath I tretë është gjetur në fshatin Orovnikn në rajonin praën 
aeroportit të Ohrit e në Lindje të Strugës, një 7.5 km e cila poashtu ka 
formën e një drapëri (gjysmëhëne), por kjo e fundit është e thjeshtë me 
formën e një pete e hollë. Të dy ekzemplarët e vathëve të mësipërm kanë 

7 Petrika Thëngjilli, Historia e popullit shqiptar, vepër e cituar, F. 20-21. 
8 Po aty. 
9 Muzafer Korkuti, Parailirët, Ilirët, Arbërit, vepër e cituar, f. 73. 
10 Dr. Shkender Anamali, Varrezat arbërore praën Liqenit të Ohrit, në “Shqiptarët e Maqedonisë, 
Shkup, 1994,f. 35 
11 Nebi Dervishi, Etnokultura e Fushgropës së Ohrit, tetovë, 2005, f. 34, 
12 Blagoja Aleksova, Slavjansko nekropola I slovenski grobovi, Beograd. 1966. 
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trajtë dhe elemente karakteristike, sidomos për vathët e varrezës së njohur 
arbërore të Krujës.13 

Gjetje interesante janë bërë para shumë viteve në dy fshatra praën 
liqenit të Ohrit, në Ladorisht dhe në Shën Erazmo, praën Podmoles, e 
sidomos në mënyrë të veçantë në këtë të fundit. Për rezultatet e gërmimeve 
në varrezën e Shën Erazmit, deri tani me sa kemi njohuri, ka publikime 
studjesja Blagoja Alemsova14 

Në vitin 1980 u botua katalogu i një ekspozite më gjetjet arkeologjike 
më me rëndësi të bëra deri atëherë në Maqedoni. 

Kjo ekspozitë më 1981, u ekspozua edhe në qytetin e Përlepës, ku u 
ekspozuan një grumbull objektesh, kryesisht stoli e të gjetura në lokalitetet 
arkelogjike të Shënë Erazmos dhe Ladorishtës, të cilat janë përshkruar në 
katalogun e ekspozitës. 

Sipas studjuesit Vlado Malenko të Muzeut të qytetit të Ohrit, zbulimi i 
një pjese të nekropoles së Shën Erazmos u detyrohej punimeve bujqësore të 
gjetura në vititn 1966 në një vend praën trasesë së hekurudhës së vjetër 
Ohër-Kërçovë. Në këtë lokacione u happen disa varre të cilat inventar 
varrezash kishin stoli bronzi e enë balte të pjekur. Punimet më vonë u 
ndërpren dhe muzeu i Ohrit i grumbullon objektet që kishin shpëtuar 
fatmirsisht pa u dëmtuar, si rrathë qafe, fibula të mëdha me trup të harkuar, 
vathë në trajtë drapëri – gjysmëhëne që të gjitha prej bronzi, si dhe gjerdanë 
rruazash prej qelqi me fragmente të ndryshme të stolive të tjera. Në 
gërmimet e vitit 1974, që janë bërë në lokalitetin e Shën Erazmos, në afërsi 
të gërmimeve të para (1966), janë gjetur tre rrathë qafe prej tel bronzi me 
prerje rrethore, njëra me një varse të vogël, tjetra me dy varse, si dhe e treta 
– e thjeshtë, e cila është një vath me trajtë ose formë drapëri, i një lloji të 
veçantë me dy varëse komike, si dhe katër fibula bronzi me trup të harkuar e 
me këmbë të kthyer që janë karakteristike për kulturën arbërore të 
Komanit15 ose të Kalasë së Dalmacës. 

 Gërmimet e vitit 1974 në lokalitetin e Shën  Erazmit u bënë në rrënojat 
e një ksihe-bazilikë me tri anijata, pjesërisht të shtruara, me dysheme me 
mozaik. Në dyshemenë e kësaj bazilike, gjatë gërmimeve, u zbuluan një tog 
varresh, të cilat kanë qenë të vendosura mbi dysheme, ose ishin hapur gropa 
në dysheme. Midis tyre ka pasur varre pa konstruksion dhe varre të 
rrethuara me gurë. Të vdekurit ishin varrosur drejtpërdrejt në tokë, ose 
varret e tyre kishin orientim të ndryshëm dhe atë lindje-perëndim, 

13 Dr. Skender Anamali, Varrezat…. (vepër e cituar), f. 35. 
14 Po aty. 
15 Skender Anamail, arrezat arbërore, vepër e cituar, f. 36; 
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verilindje-jugperëndim si dhe juglindje-veriperëndim. Midis varreve ka 
pasur varre me gjetje arkeologjike brenda dhe varre pa gjë fare. Në varret 
me inventar ishin gjetur: vathë, rruaza prej qelqi e brumë qelqi, si dhe disa 
enë balte të pjekura. Këto enë ishin të gatuara prej balte mjaft të pastër, të 
punuar trashë, që  pas pjekjes kanë marrë ngjyrë të kuqe e te zezë. Midis 
tyre vendin kryesor e zënë enët në trajtë poçi (vorbe), pak si të zgjatura dhe 
shumë të mëdha si dhe të tjerat në forme amforash. Janë gjetur edhe një palë 
vathë në trjtë drapri me varësen kalotë, që ka të ngjarë të jenë prej argjendi, 
një qafore prej teli të bronztë me prerje rrethore, dy fibulla bronzi harkore 
me këmbë të përthyera, një gjerdan rruazash qelqi, një varëse 
gjysmërrethore e tejshpuar me tre rathë të vegjël në fund dhe të gjitha këto 
të ngjashme me ekzemplarët e shumtë të zbuluar në varrezën pranë kalasë së 
Dalmacës në Koman. Gjthashtu janë gjetur edhe dy enë balte dhe një thikë 
hekuri. Inventari i gjetur në këtë lokalitet është një lëndë e çmueshme për 
studimin e Mesjetës së herëshme në rajonin e Ohrit, një periudhë kjo që 
është gjurmuar shumë pak. 

Me interes të veçantë janë gjetjet e bëra në Varrin e jevgut (varrezat e 
xhipshve) /N. Dervishi/, në Ladorisht të Strugës. Në katalogun  e 
lartpërmednur janë dhënë: një fibulë bronzi (broshë) me përmasa 5x3,1cm., 
një varëse argjendi e llojit gjysmërrethor (lloj i atyre të zbuluara në varrezën 
pranë kalasë së Dalmacës në Koman të Shkodrës) dhe një palë vathë bronzi 
në trajtë drapri - gjysmëhëne të zbukuruara me motive spirale e kalotë (lloji 
i atyre të Krujës). Një  vath i ngjashëm është zbuluar edhe në lokalitetin 
Asan Ago të Ohrit dhe me sa duket edhe aty kemi një varrezë të vogël 
arbërore. 

Objektet e gejtura në varrezat e Shën Erazmit, të Ladorishtit e të 
lokaliteteve të tjera të pellgut të Ohrit, si në Frëngovë, Labënishtë, Tatesh të 
Epërm, në Livadhi, Seteli, Dollogozhdë etj., pa dyshim, i takojnë kulturës 
arbërore në Mesjetën e hershme, të njohur si Kultura  e Komanit. Nuk janë 
vetëm fibullat karakterstike me këmbë të përthyera prej bronzi e hekuri që 
përbëjnë elementin më tipik të kësaj kulture, por edhe stolitë tjera, si rrathët 
e qafës prej bronzi, lloje të ndryshme të varëseve dhe rrathëve në trajtë 
drapëri - gjysmëhëne etj. 

Prania e Kulturës arbërore në zonën për rreth Liqenit të Ohrit, është e 
kuptueshme dhe e shpjegueshme, sepse ajo lashtësi i takonte fiseve ilire të 
dasaretëve dhe drilonëve (enkelonëve) dhe si e tille ajo ka qenë përfshirë në 
trevën e banuar nga ilirët, pasardhës të të cilëve kanë qenë arbërit. Pikërisht 
këto të fundit, edhe në këtë rajon, kanë qenë bartësit e  kulturës materiale e 
shpirtërore në Orovnik, Shën Erazmo, Tatesh si dhe në lokalitete tjera ende 
të panjohura.  
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Kjo do të thotë se kultura e varrezave të lokaliteteve të 
sipërpërmendura, si  vathët, fibulat, rrathët e qafës, varëset e bronshet, enët 
prej balte, gjerdanët e rruzave e deri te thikat prej hekuri, nuk u takojnë fare 
(sepse nuk ka asnjë provë dhe dëshmi arkeologjike që ta mbështesë këtë) 
fisit sllavomaqedonas të bërsjakëve, sikur është shprehur një studiues 
jugosllav, por, pa dyshimin  më të vogël, i takojnë popullsisë autoktone 
arbërore - shqiptarëve të sotëm - pasardhësve të ilirëve. 

Të dhënat mbi qytetet e periudhës Sh. VI-VIII përputhen me të dhënat 
kishtare. Në fushën e ndërtimeve momentale kishtare ka pasur një 
veprimtari të gjërë krijuese. Ajo shtrihet në arkitekturë, në plastikën 
decorative edhe në mozaikët. Midis tyre vlen të veçojmë bazilikën e 
Sarandës e Ballsit, të Arapajt16 (Durrës), të Limit, të Ladorishtit, Oktisit 
(Strugë etj).17 

Ndërtimi i faltoreve të krishtera në pellgun e Ohrit filloi me pranimin 
zyrtar të krishterizmit si religjion shtetëror në Perandorinë Romake nga 
Konstandini i Madh, perandor romak me origjinë Ilire, me Ediktin e 
Milanos të vitit 313. Modelet në fillim u morën nga ndërtimet e mëparshme, 
sidomos bazilikat. Në rajonin e Ohrit bazilikat më të njohura janë: bazilika e 
Ladorishtit, e Oktisit, e Linit etj., të cilat kanë qenë tempuj sakralë të 
banorëve vendas, iliro-arbërve, që në gjuhën historiografike quhen tempuj 
paleokristianë ose të krishterizmit të hershëm. 

 
Bazilika e Ladorishtit: 
Është bazilikë paleokristiane e fisit ilir të dasaretëve, që kanë banuar në 

këtë rajon, dhe i përket shek. IV - VI të e. s. Bazilika shtrihet në anën jugore 
të fshatit Ladorisht, në vendin e quajtur “Livadhet e Dautit”. Me gërmime 
sistematike arkeologjike nga ekipe të specializuara është zbuluar bazilika e 
cila ka formën trianijëshe të përbërë nga narteksi, ekzonarteksi, aneksi dhe 
kryqëzimi. 

Gërmimet kanë filluar nga D. Koço në vitin 1954 dhe kanë përfunduar 
në vitin 1976 nga arkeologu Vllado Malenko. Me këto gërmime janë 
zbuluar edhe varreza nga Mesjeta e hershme. Në veçanti Narteksi dhe anija 
qendrore janë të mbuluara me dysheme me mozaiqe si dhe florë të stilizuar 
dhe dekorim gjeometrik e peizazhe të gjallesave (shpendëve). 

Bazilika daton aty nga fundi i shek. IV e fillimi i shek. V, ndërkaq 
nekropola (varrezat) i takojnë shek. VII - VIII. Inventari i djegur në këto 

16 Petrika Thëngjilli, Historia e popullit shqiptar, vepër e cituar, F. 22 
17 Mixhait Pollozhani, Mozaik arkeologjik, “Flaka”, SHkup, 2001. f. 151-155. 
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varreza i takon kulturës së hershme shqiptare, e cila ka ngjashmëri dhe 
lidhshmëri me Kulturën e Komanit. 

 
Bazilika e Oktisit: 
Bazilika e Shën Nikollës në fshatin Oktis të Strugës është bazilikë 

paleokrishtere. Kisha e fshatit, Shën Nikolla, e cila gjendet në pjesën veriore 
të fshatit, është ndërtuar në vitin 1927 mbi themelet e bazilikës 
paleokristiane. Masat mbrojtëse, e më vonë gërmimet arkeologjike 
sistematike, u ndërmorën nga Muzeu Arkeologjik i Maqedonisë që nga viti 
1954 nën drejtimin e Dimçe Koços dhe hulumtuesve të tjerë që vazhduan 
deri në vitin 1994. Bazilika ka formën trianijore me dimensione 27,20 x 
24,10 m., e përbërë nga narteksi, ekzonarteksi, anekset anësore dhe 
kryqëzimi. Është e ndërtuar vetëm në një fazë, ndërsa dyshemeja në anijen 
qendrore, në narteks, në kryqëzim dhe në aneksin verior është e mbushur me 
mozaiqe polikrone, të zbukuruara me elemente gjeometrike e faunë dhe 
pjesë të pakta të botës shtazore të ruajtura. Bazilika e Oktisit sipas 
studiuesve i takon shek. V dhe pa dyshim është tempull sakral i banorëve 
iliro-arbërorë (shqiptarë), që kanë jetuar në këtë rajon në periudhën e 
krishterizmit të hershëm. Materialet arkeologjike që janë gjetur me rastin e 
gërmimeve ruhen në Muzeun Popullor në Strugë. 

 
Bazilika e Shën Erazmos: 
Bazilika e Shën Erazmos është bazilikë paleokrishtere dhe nekropolë. 

Shtrihet në kilometrin e pestë të rrugës Ohër-Strugë, në pjesën jugore të 
rrëzës  së kodrës së Gabavës dhe shumë pranë kishës së Shën Erazmos dhe i 
përket shek. XIII. Në këtë lokacion, me gërmimet e kërkimet sistematike 
arkeologjike të kryera në vitin 1974 e 1975 nga ana e entit dhe muzeut të 
Ohrit, janë zbuluar rrënojat e themeleve të një bazilike trianijore si dhe një 
nekropolë e Mesjetës së hershme nga e cila janë studiuar 124 varre të plota. 
Është dokumentuar se varrimi në to ka filluar në shek. XII. Gjetjet 
arkeologjike ruhen në entin dhe muzeun e Ohrit. 

Qytetin i Ohrit, nga koha paleokristiane, prezentohet me monumente të 
shumta arkeologjike që ndodhen në brendi të qytetit dhe rreth brigjeve të 
liqenit. Në bërthamën urbane të Lyhnidusit janë të hulumtuara tri objekte 
sakrale dhe janë konstatuar edhe dy të tjera: bazilika e Kishës Polikonkale, 
bazilika në themelet e kishës së Shën Sofisë, bazilika në kishën e Shën 
Klimemtit Pantelejmon, bazilika në “Deboj” dhe bazilika pranë teatrit antik. 
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Bazilika në Kishën Polikonkale: 
Kisha Polikonkale është objekt më monumental i ndërtuar aty nga shek. 

V i e.s. ku autoritetet e larta kishtare i kryenin liturgjitë e shenjta. Ndërtesa 
është e vendosur në një vend dominant në qytet dhe shtrihet në veri të kishës 
së Shën Klimentit. Ajo i takonë grupit të kishave me katër fletë dyshe, të 
cilat në botën e Mesdheut kanë qenë të njohura për hapësirën e gjerë dhe 
kanë qenë unikale. Bazilika i takon shek. V - VI dhe ka dimensione 39 x 43 
m. Kjo ka qenë vendqëndrim i peshkopëve të Lyhnidusit dhe si rrjedhim ka 
qenë  jashtëzakonisht e zbukuruar me dekorime plastike të pasura, me 
ansamble mozaiqesh nga mermeri etj. Hapësira e atriumit me anijen, 
narteksin, katehumeneumin, pagëzimin, anekset dhe katërfaqësorin e 
përbënin fazën e fundit të ndërtimit. Kjo hapësirë shërbente për kryerjen e 
shërbimeve normale të kultit në kryeqendrën e Dasaretisë. 

Një ndër motivet më të rëndësishme ikonografike në bazilikë është 
kompozimi i lumenjve të parajsës me kokë njeriu, të shoqëruara me 
mbishkrime dhe ilustrime të jetës fontane. Në bazë të stilit të plastikës 
dekorative dhe të mozaiqeve si dhe në bazë të ndryshimeve zhvillimore 
arkitektonike, mund të konstatojmë se faza e fundit e ndryshimeve 
arkitektonike në këtë kishë katedrale ështëë kryer në gjysmën e dytë të shek. 
V. 

 
Bazilika në rrugën “Ilinden”: 
Bazilika shtrihet në juglindje të teatrit antik dhe është me formë 

trianijore me narteks. Anija qendrore dhe narteksi qenë dekoruar me 
zbukurime mozaiqesh me formë gjeometrike. 

 
Bazilika pranë “Debojit”: 
Bazilika e Debojit është e vendosur në kodrën më të ulët në lindje të 

kalasë së Ohrit, si dhe në lindje të kishës së Shën Mërisë Perivlepta. Është 
zbuluar në vitin 1978. Bazilika ka formën trianijore, me atrium, narteks dhe 
anekse anësore. Në bazilikë vërehen dy faza ndërtimi të cilat janë verifikuar 
me rikonstruimin arkitektonik dhe me zbulimin e mozaiqeve të dyshemesë 
me dy shtresa si dhe me veçoritë dalluese tipologjike dhe stilistike. 

 
Bazilika pranë Studençicës: 
Bazilika e Studençicës është zbuluar në vitin 1954. Është e vendosur 

rrëzë malit Petrinjë, 3 km. në lindje të Lyhnidusit antik dhe ka dimensione 
29 x 73,50 m. 

Bazilika ka formën trianijore, me dysheme me mozaiqe të zbukuruara. 
Kërkimet në bazilikë kanë vazhduar, me disa ndërprerje, deri në vitin 1971. 
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Bazilika me formën trianijore, me narteks, me atrium të dyfishtë, me 

anekse anësore, katehumeneum, ka shtrirje nga lindja në perëndim. Nga 
plastika dekorative janë zbuluar fragmente nga rrethimi i altarit. Naosi, 
narteksi dhe katehumeneumi janë të mbuluar me elemente gjeometrike të 
florës së stilizuar dhe gjallesa simbolike. Anijet anësore, aneksi verior dhe 
pagëzimi janë mbuluar me pllaka qeramike. 

Sipas plastikës dekorative dhe mozaiqeve të dekoruara, bazilika e 
Studençicës datonë aty nga fundi i shek. V ose fillimi i shek. VI dhe i takon 
kulturës sakrale iliro-arbërore. 

“Kultura e Komanit”, qoftë në trashëgiminë e saj të kulturës së lashtë 
ilire, qoftë me elementet e reja të periudhës së hershme bizantine e, në fund, 
me shenjat e qarta të besimit të krishterë, është specifike për hapsirën ku 
dëshmohen shqiptarët në mesjetë. Ajo I dallon në mënyrë të qartë, bartësit e 
saj, shqiptarët, nga fqinjët e tyre të rinj e të vjetër, sllavët e grekët 

 
 



Nga ceremonia e shpërndarjes së diplomave të para
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SSESSING GLOBAL CONDITIONS 

 
Summary 
 The main reasons firms engage in international business are to 

 Attract foreign demand 
 Capitalize on technology  
 Use inexpensive resources or 
 Diversity internationally 

 
The first two reasons reflect higher revenue, while the third reason 

reflects lower expenses. The fourth reason reflects less risk by reducing 
exposure to a single economy.  

Even though barriers to international business have been reduced over 
time, some barriers to international business still exist. Firms need to 
recognize the existing barriers so that they can decide whether entering a 
specific foreign market is worthwhile. 

When firms sell their products in international markets, they assess the 
cultures, economic systems and conditions, exchange rate risk, and political 
risk and regulations in those markets.  

Exchange rate movements can affect firms in various ways, depending 
on their characteristics. Macedonian importers benefit from a strong 
Macedonian denar, and exporters benefit from a weak denar but are 
adversely affected by a strong denar.  

A firm’s decisions regarding the international business concepts 
summarized above affect its performance.  Its decision regarding the 
countries where its products are produced affects its costs of production. Its 
decision regarding where its products are sold affects its revenue. Economic 
conditions in foreign countries influence the demand for the firm’s products 
and its cost of producing the products. The strategy (such as exporting, 
direct foreign investment, etc.) a firm uses in an attempt to capitalize on 
international business opportunities can affect its cost of production and the 
demand for its products. The firm’s decision to hedge its exposure to 
exchange rate movements affects the amount of revenue it receives from its 
international business.   
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Abstract 
 
Most marketers understand the value of collecting customer data, but 

also realize the challenges of leveraging this knowledge to create intelligent, 
proactive pathways back to the customer. Data mining - technologies and 
techniques for recognizing and tracking patterns within data - helps 
businesses sift through layers of seemingly unrelated data for meaningful 
relationships, where they can anticipate, rather than simply react to, 
customer needs. 

Data mining is a new technology that helps businesses to predict future 
trends and behaviours, allowing them to make proactive, knowledge-driven 
decisions. When data mining tools and techniques are applied on the data 
warehouse based on customer records, they search for the hidden patterns 
and trends. These can be further used to improve customer understanding 
and acquisition. Customer Relationship Management (CRM) systems are 
adopted by the organisations in order to achieve success in the business and 
also to formulate business strategies, which can be formulated based on the 
predictions given by the data mining tools. Basically three major areas of 
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data mining research are identified: implementation of CRM systems, 
evaluation criteria for data mining software and CRM systems and methods 
to improve data quality for data mining. The paper is concluded with a 
proposed integrated model for the CRM systems evaluation and 
implementation. This paper focuses on these areas, where there is need for 
more explorations, and will provide a framework for analysis of the data 
mining research for CRM systems.  

Keywords: data mining, customer relationship management, CRM 
systems, implementation, data quality  
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PËRMBLEDHJA: 
 
Të miturit për shkak të pamaturisë fizike dhe mendore kanë nevojë për 

një përkujdesje dhe mbrojtje të vecantë të të drejtave të tyre. Janë prindërit 
që  nëpërmjet ushtrimit të përgjegjësisë prindërore realizojnë të drejtat dhe 
përmbushin detyrimet e tyre, derisa ata të arrijnë moshën madhore, moshë 
kur ata mbajnë përgjegjësi të plotë për veprimet. Por ka raste kur të miturve 
mbeten jashte këtij përkujdesi për faktorë natyrale, sociale apo ligjore. 
Mungesa e përgjegjësisë së të  miturve në këto kushte ka detyruar 
ligjvënësin  të  kërkojë zgjidhje alternative për mbrojtjen e të drejtave të 
tyre. 

Kujdestaria është një ndër alternativat  ligjore për të miturit jashtë 
përkujdesit prindëror për tu rritur pranë një mjedisi familjar, nën 
kujdestarinë e një kujdestari, familje kujdestare apo instituticioni publik apo 
privat. De fakto dhe de jure ata  zëvendësojnë prindërit e të miturit në 
ushtrimin e përgjegjësive prindërore për  mbrojtjen e të drejtave të tyre. 

Koncepti i shërbimit të kujdestarisë së ofruar nga familja kujdestare 
përbën një risi për legjislacionin shqiptar. Nëpërmjet këtij studimi synohet të 
jepet një panoramë sociale e ligjore e këtij shërbimi që aplikohet për herë të 
parë në realitetin shqiptar, përmes paraqitjes së të dhënave zyrtare, kornizën 
ligjore sipas legjislacionin shqiptar si dhe rolin e shtetit në sigurimin e 
standarteve të ketij shërbimi, parë në kuadër të përafrimit me legjislacionin 
europian  

Paraqitja e disa rasteve mbi zbatimin në praktikë të këtij shërbimi, disa 
sugjerime dhe rekomandime për të ardhmen përbëjnë pjesën e dytë dhe të 
fundit të këtij studimi. 
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Fjalë çelës: familje kujdestare, shërbim kujdestarie, shërbim, 
kujdestari, standarte. 

 
 
1. HYRJE 
Të drejtat e njeriut, respektimi dhe mbrojtja e tyre në  shoqërinë 

njerëzore në zhvillim dhe tranformim tashmë përbëjnë parimet bazë mbi të 
cilin është ngritur korpusi ndërkombëtar i së drejtës. Midis tyre, së fundmi 
vihet re nje theks gjithmonë e më i madh, i mbrojtjes së të drejtave të 
fëmijëve, si premise prioritare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në 
standartet më të larta.  

Mbrojtja e duhur e të drejtave të njeriut, në fakt,  fillon me mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijës, të drejta që ligji iu njeh që në momentin e lindjes, por 
në pamundësi për ti ushtruar  deri sa të bëhen madhore. Papjekuria fizike 
dhe mendore e të miturve për të kuptuar rendësinë e veprimeve që kryejnë 
dhe pasojat që vijnë si rezultat i tyre, determinon mungesën apo kufizimin e 
zotësisë për të vepruar, ose e thene ndryshe mundesisë për ti ushtuar këto të 
drejta,  deri në arritjen e moshës madhore. Janë prindërit natyralë të fëmijës 
ata të cilët nëpërmjet ushtrimit të përgjegjësisë prindërore  mundësojnë 
realizimin e të drejtave dhe përmbushjen e detyrimeve të tyre duke vepruar 
si përfaqësuesit ligjore të tij.  

Por shpesh herë mund të ndodhemi para situatave kur këto fëmijë 
ndodhen  jashtë kujdesit prindëror, për shkak të pamundësisë të prindërve 
natyrale  për të ushtruar përgjegjësinë prindërore. Arsyet mund te  jenë  
arsye natyrore (kanë vdekur ose nuk njihen, janë shpallur si të pagjetur) 
arsye ligjore (u është hequr përgjegjësia prindërore apo zotësia për të 
vepruar) arsye sociale (pamundësia fizike apo financiare).  

Mungesa e kujdesit prindëror dhe rrjedhimisht edhe të përfaqësuesit 
ligjor në mardhënie me të tretet  rrezikon miturin në  realizimin e të drejtave 
të tij dhe ajo që është më e rendësishme rezikon mundësine tij për rritje dhe 
edukim në një mjedis familjar,  e nevojshem kjo për zhvillimin normal të 
përsonalitetit të tij.  

Në realitetin shqiptar të pas viteve 90 ndodhemi gjithmonë e më shpesh 
para pasojave negative  të shkaktuara nga fenomene  sociale që përballet 
shoqëria shqiptare sot. Papunësia, varfëria e tejskajshme, vecanërisht në 
zonat rurale apo ato malore, emigracioni, konfliktet sociale ne familje, 
divorcet, përbejne disa nga fenomenet sociale të cilat kane ndikuar 
negativisht në rritjen e numrit të fëmijëve të mbetur  jashtë kujdesit 
prindëror. Kryesisht ata vendosen nën kujdesin informal të të afërmve të 
tyre në rastin më të mire, apo ndodhen të braktisur në rrugë të ekspozuar 



The Heritage. Nr.1 / 2010

129

kështu ndaj kriminalitetit,  dhe prostitucionin  në rastin më të keq. 
Përmendim  këtu  rastin e tre femijeve nga peshkopia të cilët jo më vonë se 
dy javë para u gjeten të braktisur nga prindërit e tyre pranë ndërtesës së 
spitalit të qytetit. Ishin punonjësit e spitalit ata që u dhanë ndihmën e parë 
dhe njoftuan organet e policisë për këtë rast. Pas gjetjes së prinderve të tyre 
kur ata u pyetën për arsyet e braktisjes, babai i fëmijëve përmendi, 
pamundësinë financiare per t’i rritur.  

Shqipëria është një vend me popullsi me moshë të re ne Europë ku 1/3 e 
popullsisë së saj janë fëmijë të grupmoshës 0-18. Pavarësisht nga treguesit 
ekonomike financiarë që sipas të dhënave zyrtare kanë qënë inkurajues,  
shqipëria vazhdon të mbetet një nga vendet më të varfëra të Europës  dhe 
me një pabarazi të theksuar gjeografike, etnike dhe në të ardhura. Sipas 
vëzhgimit të Matjes së Standarteve të Jetëses vlerësohet se 216.800 fëmijë 
jetojnë nën nivelin e varfërisë ku në një masë të konsiderushem janë të 
miturit jashtë kujdesit prindëror.  

Nuk kemi të dhëna të sakta  lidhur me numrin e fëmijëve jashtë kujdesit 
prindëror  të cilat ndodhen në kujdesin informal. Pjesa me e madhe e tyre 
janë nën kujdesin e të afërmve të tyre, të cilët kujdesen de fakto për të 
miturit, pa patur kujdestarinë ligjore mbi ta. Një pjesë  tjetër e tyre si rezultat 
i migracionit të pakontrolluar të popullsisë nga zonat malore në zonat e 
populluara urbane, rezultojnë të jenë ende të paregjistruar në zyrat e 
gjendjes civile. Rrjedhimisht këto kategori nuk mund të përfitojnë nga 
shërbimet sociale të ofuara. 

Në lidhje me kujdesin e të miturve në sistemin formal, Shërbimi Social 
Shtetëror vlerëson se në vitin 2004 ishin 1198 fëmijë të privuar nga kujdesi 
prindëror të përfshirë nën kujdesin e sistemit formal: 448 fëmijë ishin në 
institucione rezidenciale publike  ndërsa pjesa e mbetur ishte nën kujdesin e 
organizatave jofitimprurëse. 

Te dhenat e Sherbimit Social Shteteror per vitin 2008 tregojne se kemi 
nje renie te lehte te numrit te femije te vendosur ne keto institucione me 
1086 femije nga te cilet 581 femije jane ne institucione rezidenciale publike 
(ndërsa pjesa e mbetur jane  nën kujdesin e 17  organizatave jofitimprurëse.  

Në krahasim me vende të tjera të rajonit, Shqipëria ka një numër  të 
vogël fëmijësh që jetojnë në institucione rezidenciale, por dukuria ka prirje 
në rritje, ndërkohë që kanë ndryshuar edhe kategoritë e fëmijëve.Më 1994 
numri i fëmijëve në kujdes rezidencial ishte rreth 400 dhe shumica e tyre 
ishin fëmijë të braktisur qysh prej lindjes dhe jetimë biologjikë. Të dhënat 
në vitin 2004 apo dhe 2008 tregojnë se numri i fëmijëve në institucionet e 
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kujdesit për fëmijë është rritur  tri herë në krahasim me vitin 1994 dhe se 
shumica e fëmijëve janë "jetimë socialë" 1dhe "fëmijë me probleme sociale". 

 
 
2. KORNIZA LIGJORE E SHËRBIMIT TË KUJDESTARISË 
 
Rritja e numrit të të miturve jashtë kujdesit prindëror si dhe 

problematikave sociale që ky fenomen mbart, detyron ligjvenësin  shqiptar 
dhe strukturat ekzekutive në  përmiresimin e vazhdueshëm të sistemit të 
përkujdesjes sociale. Bazuar tek parimi i interesit më të lartë të fëmijës, 
Konventa e OKB-së për të drejtat e fëmijës, që mund të cilësohet si një kod 
universal për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, thekson marrjen masave të 
përshtashme vendimarrëse ekzekutive dhe administrative për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve  jashtë kujdesit prindëror.   Sipas nenin 20 të konventës 
“Shtetet Palë sigurojnë për këtë fëmijë një përkujdesje alternative, në 
pëputhje me legjislacionin e tyre të brendshëm. 

 Kjo përkujdesje alternative mund të ketë, inter alia, formën e vendosjes 
në një familje, të “Kafalasë” sipas të drejtës islamike, të birësimit ose, në 
rast nevoje, të vendosjes në një qendër të përshtatshme të kujdesit për 
fëmijët.  

 
Ligjvënësi  shqiptar e ka zbatuar  këtë parim nëpërmjet parashikimeve 

ligjore  në legjislacion duke filluar nga dispozitat kushtetuese. Ne nenin 54 
dhe 59 të Kushtetutës së Shqipërisë  parashikohet  sigurimi i  një mbrojtjeje 
te vecantë për kategoritë sociale ne nevoje si nënat apo dhe fëmijët, te 
moshuarit etj. Ligjvenësi shqiptar ka gjetur kujdestarinë midis formave të 
tjera alternative të përkujdesjes sic është adoptimi, si nje zgjidhje ligjore për 
mbrojtjen dhe përfaqësimin e të miturve në mardhënie me të tretët. 
Rregullimi ligjor i këtij instituti  trajtohet në dispozitat e kodit të familjes 
dhe aktet nenligjore ne zbatim të tij. 

Kodi i ri i Familjes i viti 2003  sjell një sërë risish lidhur me sistemin e 
kujdesit social ndaj të miturve  jashtë kujdesit prindëror në shqipëri. Midis 
tyre përmendim futjen për herë të parë  të shërbimit të kujdestarisë për të 
miturit jashtë kujdesit prindëror në familje kujdestare, si një ndër format e 
kujdestarisë ligjore. 

1 Jetime socialë konsiderohen të miturit jashtë kujdesit prindëror,  prindërit e tyre natyrore të të cilëve 
jetojnë,  por për arsye fizike apo financiare nuk kanë mundësi të kujdesen për ta. 
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Koncepti i Familjes Kujdestare 2 gjithashtu, është një koncept i ri i 
futur  në legjislacionin shqiptar (neni  266 i KF) si një familje alternative 
nga ajo e origjinës për të miturve jashtë kujdesi prindëror. Në kuptim të 
ligjit (neni 266 i KF) familja kujdestare përkufizohet si “një familje 
alternative e vendosur nga gjykata për ti ofruar fëmijës një mjedis  
familjar kushte per mirerritje, perkujdesje fizike dhe mbështetje 
emocionale”. 

Vendosja e të miturit ne nje familje anëtaret e të cilëve nuk kanë lidhje 
gjaku apo gjinie me  të mitur mund të përbëjë ambientin e duhur familjar për 
rritje dhe edukim  për aq kohë sa familja apo prindërit  e tyre të zgjidhin 
problemet. 

Kjo forme përkujdesje në cdo rast është një zgjidhje ligjore temporale, e 
aplikueshme kryesisht per femijet qe jetojne prane familjeve me probleme 
sociale. Në kuader te  zbatimit të masave ligjore emergjente,(n 288-300 KF) 
largimi i perkoheshem i  fëmijës nga  këto familje, pas gjykimit nga organet 
kompetente, i shërben mbrojtjes më te mire të interesave të tij.  

Por duke patur parasysh se familja natyrale është ambienti më i mirë 
familjar  për rritjen dhe zhvillimin e fëmijës, kjo formë alternative e 
përkujdesjes që ofron përkohësisht ambientin familjar dhe mbështetjen 
emocionale për të miturit ka si qëllim prioritar përgatitjen e fëmijës drejt 
rikthimit të tij në familjen e origjinës,  në momentin kur kjo familje ka 
arritur të zgjidhë problemet që kanë shkaktuar pamundësinë e përkujdesjes 
ndaj të miturit.  

Nëse kjo nuk ështe e mundur, kjo formë kujdestarie do të shërbejë si 
zgjidhje e përkohëshme, deri ne nje zgjidhje permanente, si mund të jetë 
birësimi i të miturit,  vendosja e tij nën kujdestarinë e të afërmeve apo dhe 
përgatitja për jetesën e pavarur me arritjen e moshës madhore. Një fëmijë, 
megjithëse në pamundësi për tu rritur nga ati dhe nëna biologjike ka nevojë 
për modelin e këtyre dy figurave për një zhvillim të plotë dhe harmonik të 
personalitetit të tij.  

Parë në këndvështrim historik mund të  themi se kujdestaria ndaj  të 
miturve  është cilësuar si “mirësia e të huajve“. Kujdestaria informale ka 
qënë tradicionalisht e praktikuar nga keltet dhe popullsia nordike të cilët 
mendonin se kështu mund t’i shpëtonin fëmijët nga sulmet armiqësore. 
Forma më formale e kujdestarisë së paguar privatisht u praktikua në 

2 Neni 266 I KF: “Familja kujdestare është një familje alternative e vendosur nga gjykata, për ti 
ofruar fëmijës një mjedis familjar, kushte mirërritje, përkujdesje fizike dhe mbështetje emocionale” 
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Gjermani në shek. XI-XII nga familjet e pasura që i linin fëmijët e tyre nën 
kujdesin e te afermve  ose te huajve3. 

Rastet e para të kujdestarisë  formale shënohen në francë në vitet 1450 
dhe  i referohet fëmijëve që u zhvendosen në rezidencat e murgeshave  
nëper fshatra. Murgeshat  i mbanin fëmijët të paktën deri në moshën 
dymbëdhjetë vjecare. Ky sistem, u huazua edhe në Britani ku u quajt 
“Foundling Hospitals of  London & Glasgoë” .Në ndryshim nga Franca, 
Britania e Madhe sugjeroi një praktikë fillestare për fëmijët 4-6 vjec nga ku 
pas kalimit të kësaj faze, këta fëmijë dilnin si cirakë.  

Ky sistem me përzgjedhje dhe pagesë u prezantua konkretisht në 
Irlandë në vitin 1832 ( u prezantua pikërisht në Irlandë për arsye fetare) dhe 
më pas në Skoci. Kujdestaria pranë familjeve kujdestare me pagesë si forme 
e ketij tipi  ishte më e preferuar sesa institucionalizimi sepse nuk  siguronte 
asnjë lloj rritjeje të tipit familjar 4. Autoritetet në Skoci, e panë kujdestarinë 
si angazhim dhe përkujdesje nga ana e kujdestarëve. Kjo e fundit, filloi të 
praktikohej edhe pas Luftës së Dytë Botërore me teknikat e plota të 
kujdestarisë së përkohshme.  

Në shqipëri në fakt nuk kemi ndonjë eksperiencë të mirëfilltë lidhur me 
vendosjen e të miturve nën kujdestarinë e familjeve kujdestare. Këtu ka 
ekzistuar forma popullore, krysisht informale,  të kujdestarisë  nga të afërmit 
e të miturve të ngelur jashtë kujdesit prindëror, kjo edhe për shkak të 
traditave zakonore të trashëguar vecanërisht ne zonat malore të vendit.   
Gjithashtu përmendim edhe format e kujdestarisë pranë institucioneve 
publike apo private të përkujdesjes.  

Aktualisht janë shtuar format e përkujdesjes të parashikuara në 
legjislacionin shqiptar, kjo për të qënë sa më fleksibël ndaj nevojave dhe 
tipareve të personalitetit të të miturit të ngelur jashtë ambientit familjar, si 
kujdestaria pranë të afërmve, kujdestaria pranë familjeve kujdestare, 
kujdestaria në komunitet e organizuar në formën e shtëpive familje (Fshati 
sos), forma e kujdestarisë në qëndrat e  kujdesit ditor (disa ore në ditë, kjo 
kryesisht si përkrahje për familjet  në nevojë) kujdestaria rezidenciale pranë 
institucioneve publike apo private të përkujdesjes etj.  

Midis formave të larpërmendura, Shërbimit të  kujdestarisë pranë 
famijeve kujdestare  po i jepet një prioritet gjithmonë e më i madh nisur dhe 
nga vetë avantazhet që  mbart krahasuar me format e përkujdesjes nga të 
afërmit dhe sidomos të përkujdesjes institucionale. 

3 Boswell 1991 
4 Daven Port 1889 
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Përmendim këtu avantazhe të tilla si; 
 Plotesim më i mirë i nevojave primare, fiziologjike ( ushqim, 

strehim, veshmbathje etj) 
 Largimi i  fëmijën nga institucionalizimi , faktor që ndikon 

negativisht në përjashtimin social të të miturve.  
 Përfshirja e familjes së origjinës në mbështetje e të miturit, 

inkurajimi i vizitave te prinderve dhe stimulimi i integrimit të tij në shoqëri.  
 Ofrimi i ndihmës së duhur që   fëmija  të kapërxejë  vështirësi 

emocionale apo të sjelljes të shkaktuara si rezultat i jetësen në familje me 
probleme sociale. Duhet patur parasysh se familjet kujdestare trajnohen  
paraprakisht për të menaxhuar situata të tilla, ndërkohë që të afërmit e 
fëmijës dhe aq më pak institucionet e përkujdesit dështojnë në dhënien e 
kësaj ndihme. 

 Sigurimi i kujdesit, marrëdhenieve të qëndrueshme, të besueshme 
për fëmijën duke promovuar identitetin dhe vetvlerësimin e kapaciteteve për 
të formuar lidhje eficente ose kapërcim i vështirësive dhe problemeve. 

 Bashkëpunim me sherbimet sociale në mënyrë që të përgatitin 
fëmijën për rikthim në familje, adoptim ose pavarësi kur ka mbushur kriterin 
moshë janë disa avantazhe të tjera krahasuar ne format e tjera të 
kujdestarisë. 

Në realitetin shqiptar ky lloj shërbimi është në fazë eksperimentale. Në 
aspektin ligjor është krijuar një bazë e mirë ligjore nëpërmjet parashikimeve 
në kodin e familjes, por duhet të themi që parashikimet pavarësisht se 
novative  ngelen gjenerike në rregullimin ligjor të  këtij shërbimi. Themi 
këtë pasi nuk ka ende detajime lidhur për format mjetet dhe procedurat që 
duhen ndjekur për evidentimin e familjeve kujdestare, evidentimin e  
nevojave të femijës, standartet e shërbimit, dhe procedurat e monitorimit të 
tij.  

Kodi i Familjes në nenin 266 parag 2dhe 3 të tij vetëm përcakton se 
është sektori i ndihmës dhe përkrahjes sociale pranë bashkisë apo komunës 
organi i cili ka për detyre evidentimin e familjeve kujdestare që mbi bazë të 
deklarate gadishmërie paraqesin kërkesën për marrjen e kujdestarisë së të 
miturit. Mendimi i këtij organi merret parasysh nga gjykata për   vendosjen 
e të miturit  në kujdestarinë e familjes kujdestare. 

Aktualisht sfida e ligjvënësit shqiptar është plotësimi i paketës ligjore e 
cila do ta mund të siguronte bazen e  nevojshme për implementimin e kësaj 
forme alternative përkujdesje.  
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3. ROLI I SHTETIT SHQIPTAR PËR OFRIMIN E KËTIJ 
SHËRBIMI. 

 
Me qëllim zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga marveshja e 

Stabilizim –Asocimit (MSA) nënshkruar në qershor 2006 me Bashkimin 
europian, që përfaqëson edhe kuadrin strategjik të hartimit të politikave 
ekonomike dhe sociale, qeveria shqiptare hartoi dhe miratoi Strategjinë 
Kombëtare të Zhvillimit dhe Integrimit. Pjesë integrale e kësaj strategjie 
është edhe strategjia Sektoriale e Mbrojtjes sociale dhe të planit të veprimit 
për zbatimin e saj”.Dokumenti i Politikave per Kujdestarinë e Fëmijëve në 
nevojë, në këtë drejtim vë theksin në promovimin dhe implementimin e 
formave të reja alternative të përkujdesjes ndaj të miturve jashtë kujdesit 
prindëror sic është dhe vendosja e të miturve nën kujdestarinë e familjeve 
kujdestare5. 

Shërbimi i Kujdestarisë ne thelb përbën ofrimin e një mbrojtje të 
vecantë nga shteti për fëmijët e mitur, kur prindërit e tyre janë në pamundësi 
për të ushtuar përgjegjësinë prindërore.   

Suksesi i këtij shërbimi qëndron në bashkëpunimin e mirëkoordinuar të  
aktorëve të drejtpërdrejtë të tij: i mitur , Familje e orgjinës, dhe familje 
kujdestare. Që ky bashkëpunim të funksionojë në interes të plotësimit të 
nevojave të të miturit, është i nevojshëm roli koordinues, monitorues dhe 
kontrollues aktorëve indirekte të këtij shërbimi,  ofruesve të shërbimit të 
kujdestarisë dhe gjykatës.  

Edhe në këtë drejt eksperinca shqiptare nuk ka shumë për të thënë. 
Duke iu referuar esperiencës së vendeve ku implementohet ky shërbim, 
përmendim si të tilla, zyrat apo departamente të ndihmës dhe shërbimeve 
sociale pranë bashkisë /komunës, qëndra sociale në nivel komunitar, 
organizata apo agjenci të licencuara  për ofrimin e ketij shërbimi, dhe 
gjykata e të miturve ne vendbanimin e të miturit.  

Parashikohet që struktura  të tilla të ngjashme në nivel lokal se bashku 
me Inspektoriatin shtetëror të shërbimeve sociale, ministria e financës dhe 
ministria e punës, cështjeve sociale dhe shanseve të barabarta në nivel 
qëndror të mundësojnë realizimin e procedurës së duhur ligjore për 
vendosjen e të miturit në kujdestarine e familjes kujdestare.  

5 Vendimi I Këshillit të ministrave  nr. 1104, datë 30.07.2008 “ Për disa shtesa në vendimin nr 80 datë 
28.01.2008 të këshillit të ministrave  “ Për miratimin e Strategjisë Sektoriale të Mbrojtjes sociale dhe 
të planit të veprimit për zbatimin e saj”, Kapitulli 6 “Dokumenti i Politikave per Kujdestarinë e 
Fëmijëve në nevojë” 
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Përzgjedhja e familjeve kujdestare do të bëhet sipas kritereve dhe 
strandarteve të mirëpërcaktuara në rregullore, në funksion të plotësimit të 
nevojave të të miturit dhe tiparet e personalitetit të tij. Këto institucione do 
të jenë përgjegjëse edhe për administrimin e mëtejshëm të shërbimit të 
kujdestarisë pas vendosjes se të miturit pranë familjes kujdestare sipas një 
skeme veprimi të planifikuar në detaje.  

Kohëzgjatja e Shërbimit të kujdestarisë, pra sistemimi i fëmijës në 
familje kujdestare sipas  nevojës së rastit mund të jetë për;  

një periudhë afatshkurtër, sistemim i cili nuk zgjat më shumë se 12 
muaj, afatgjatë, sistemim i cili mund të zgjasë nga 12 muaj deri kur fëmija 
arrin moshën e pjekurisë dhe  

sistemimi emergjent si rezultat i largimit të menjehershëm të fëmijës 
nga familja e origjinës kur  vlerësohet se është në interesin më të lartë të 
fëmijës, kjo në përputhje me përcaktimet ligjore për masat emergjente 
(nenet 281-300 KF). 

Bëhet fjalë për raste të tilla kur fëmija ka qënë viktimë e krimeve në 
familje, si dhunimi i fëmijës nga prindi, rastet e incesteve në familje, apo 
raste kur fëmijët kanë asistuar në kryerjen e dhunimeve të familjareve të 
tjerë, rasti i vrasjes se nënës nga babai i fëmijës etj.  

Parashikimi i sistemit të  monitorimit dhe kontrollit të shërbimit të 
kujdestarisë në familje kujdestare përbën plotësimin e një boshllëku në  
legjislacion shqiptar të cilit deri tani i ka munguar sistemi i monitorimit dhe 
kontrollit të kujdestarisë në të gjitha format e saj. Parashikohet që kontrolli 
dhe monitorimi si elementë të nevojshëm të procesit në funksion të sigurimit 
të mirëqënies  të fëmijëve, do të jetë detyrë e “ofruesit të shërbimit të 
kujdestarisë”. Ai mund të jetë zyra e ndihmës dhe shërbimeve sociale pranë 
bashkisë/komunës,  agjencitë e kontraktuara për ofrimin e këtij shërbimi në 
nivel lokal,  dhe inspektoriati i SHSSH me qëndrat e tij rajonale në 
bashkëpunim ne pushtetin lokal në nivel qëndror dhe rajonal.   

Monitorimi do të kryehet nëpërmjet disa formave,  si ndjekjen 
periodike(cdo 2 jave 1/muaj/ cdo 6 muaj) e shërbimit të kujdestarisë nga 
punonjësit sociale pranë sektorit të ndihmës dhe shërbimeve sociale si dhe 
takimeve vlerësuese që organizohen pas muajit të parë të vendosjes së të 
miturit pranë familjes kujdestare.  

Ato kane për qëllim, vëzhgimin e nivelit të përmbushjes së nevojave të 
fëmijës, ofrimin e një mbështetjeje psiko-sociale për familjen kujdestare dhe 
anëtarët e saj si dhe për fëmijën e vendosur në kujdestari.  

 
4. DISA SUGJERIME NË FUNKSION TË  IMPAKTIT POZITIV 

TË  SHERBIMIT TË KUJDESTARISË  
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Që ky proces t’ia arrijë qëllimit, zëvendesimit përkohësisht dhe në 

nivele optimale të një ambienti  familjar për mirerritje edukimin, zhvillimin 
normal të personalitetit të miturit, duhen  ndërmarrë  ndryshime  ligjore në 
legjislacionin aktual si dhe  masave administrative pasuese. 

Parashikimi i procedurave të ankimimit ndaj  aktorëve që janë pjesë e 
këtij shërbimi, fëmijët, familjet biologjike apo familjes kujdestare si dhe cdo 
person i tretë që vepron në emër të fëmijës pranë ofruesit të  shërbimi dhe 
më tej në gjykatë apo prokurori përbën një element  sigurie për të miturit 
ndaj abuzimeve apo shkeljeve të të drejtave të tyre.    

Ky shërbim nuk do të mund të realizohet pa mbështetjen financiare  të 
shtetit apo ofruesve private të këtij shërbimi. Do të ishte e këshillueshme që 
ministria e financave mbi bazë të kërkesave të paraqitura nga strukturat e 
pushtetit lokal që kanë për detyrë implementimin e këtij shërbim,  të 
planifikojë  në fillim cdo viti një zë të vecantë në buxhetin e shtetit  për këtë 
shërbim të ri. Aktualisht nuk është miratuar një  pagesë për familjet 
kujdestare, dhe kjo rezikon suksesin e këtij shërbimi.  

Konkretisht sugjerojmë si të  nevojshme ndërhyrjen në Ligjin nr.9355, 
datë 10 mars 2005, "Për ndihmën ekonomike dhe shërbimet shoqërore" 
nëpërmjet një shtëse në nenin 17, duke përfshirë përvec shërbimit të ofruar 
nga qëndrave rezidenciale edhe  atë të ofruar nga familjet kujdestare, si  
pjesë të sistemit të shërbimeve të përkujdesjes sociale  për të cilat shteti ka 
për detyrë të sigurojë mbështetjen financiare të nevojshme.  

Gjithashtu mendoj se është e nevojshme miratimi i një akti ligjor i 
vecante për kujdestarinë e të miturve i shoqëruar me një rregullore mbi 
zbatimin e shërbimit të kujdestarisë bazuar të prioritetet e përcaktuara në 
strategjinë sektoriale të mbrojtjes sociale dhe plani i zbatimit të saj.   

Në përfundim duhet të themi se  aplikimi i këtij shërbimi  duke qënë  në 
fazën e tij eksperimentale ende nuk është shtrirë praktikisht si një shërbim i 
mirëfilltë social. Nga shqyrtimi i praktikës gjyqësore rezulton se ende nuk 
kemi vendime gjyqësore të vendosjes së të miturit pranë një familjeje 
kujdestare.  

Duke patur parasysh se gjyqtari luan një rol vendimtar në lindjen dhe 
zhvillimin e mardhenieve midis subjekteve  të kujdestarisë, profesionalizmi 
i tij në cmuarjen e rrethana konkrete për marrjen e vendimit të duhur, duhet 
të jetë në standartet më të larta.   

Ne këtë drejtim sugjerojmë se janë të nevojshme edhe ndryshime  të  
sistemit gjyqësor në funksion të mbrojtjes së të drejtave të të miturit. Krijimi 
i gjykatave të të miturve apo gjykatave të kujdestarisë me gjyqtarë të trajtuar 
në këtë drejtim do të ishin më të përshtashëm në trajtimin e cështjeve të tilla 
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delikate dhe me eficente në arritjen e qëllimit, sigurimin e të drejtave të 
fëmijës sipas interesit të tij më të lartë. 

Tendencat ligjore tregojnë  rëndësinë  që po i kushtohet  rolit 
administrues të ofruesit të shërbimit të kujdestarisë në veçanti punonjësit 
sociale që do të ndjekë nga afër gjendjen e fëmijës dhe familjes gjatë ofrimit 
të shërbimit. Sugjerojmë se është e nevojshme marrja e masave 
administrative për rritjen  e profesionalizmit të punonjësve sociale si  
esenciale për impaktin pozitiv që do të ketë ky shërbim në rritjen dhe 
zhvillimin normal  të të miturve jashtë kujdesit prindëror.  Struktura e 
zyrave të ndihmës dhe shërbimeve sociale ka nevojë gjithashtu  për një 
riorganizim në funksion të këtij shërbimi.  Ngritja e  një grupi 
multidisiplinar i përbërë nga punonjës sociale, psikologë, mjekë, edukatorë 
etj, në formën e një bordi kujdestarie  do ti shërbente më së miri procesit të 
administrimit dhe kontrollit të shërbimit të kujdestarisë. 
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This work refers to the way of improvement of the Macedonian 

enterprises' competitive abilities in terms of modern business conditions. 
Taking the long terms, the way of enterprises' execution leads to legal 
standard adoption and entire implementation of the best practice. Taking the 
short term, competitiveness is achieved on the basis of innovations in 
working process. Implementation of the enterprises' benchmarking is closely 
related to achievement of the business execution and world class 
achievements of products and services. Improving knowledge efficiency is 
the key factor for development of the competitiveness. 

Key words: competitiveness, business execution, quality, 
benchmarking, knowledge 

 
 
INTRODUCTION 
 
Modern economic thinking has long promoted the advancement of 

economic relations with foreign countries as one of the fundamental 
prerequisites for development of each economy. This is especially true for 
small open economies, that intensification of foreign trade and economic 
cooperation with foreign countries is a signpost to the developed world. 

Influenced by the growing fragmentation of global markets and media 
and enhanced competitive struggle on a global basis, came to a significant 
reversal in re-positions profiling and the relationship between customer and 
company. In such relationships, basic economic criteria of the existence and 
functioning of a market economy is the ability to respond to the pressures of 
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competition and the power of the internal market of the European Union or, 
in other words, being able competitive. 

The problem of low competitiveness is permanently present in the 
economy and, in spite of this; we can say that he is given little attention. 
Increasing the competitive ability of the economy and in that context and 
our companies is very complex problem that requires a lot long-term and 
measures for its solution, which is particularly engaging and of enterprises 
and public institutions and science. 

Special attention should be paid to the promotion of so-called basic 
factors of competitiveness: product and channels of distribution and 
promotion, which in countries with developed market economy are crucial, 
even decisive factor for successful selling of products. In this plan 
particularly emphasized the role of benchmarking in the formation of the 
competitive ability of Macedonian companies. 

 
 
MODERN COMPETITION OF COMPANIES 
 
In a global economy competition is intense and offensive, and 

conditions of competition at the level of relations innovation significantly 
condition, which requires the application of modern management-solutions. 
The competition takes place at the level of large and medium-sized 
enterprises and between enterprises which have high technology and others. 
In order to achieve the best success, and taking into account the complexity 
and intensity of competitive relations in the global market economy at the 
beginning of XXI century, managers are required the application of new 
knowledge to change, planning, response, execution making and problem 
solving, which is very difficult in terms of modern business 

The reasons for achieving business success in market systems lie in the 
following factors: 

 Power producers is passed on distributors; 
 New products have a shorter duration;  
 Consumption goods did not last long as before;  
 Digital technology offers a range of products; 
 The number of registered brands of products;  
 The number of available products; 
 Hipper fragmenting market systems;  
 Space is all about marketing;  
 Consumer after the products 
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The main objective of the modern business the company is focused on 
achieving world class products and services that can be achieved by 
continuously improving the quality of business in the organization. Quality 
relies on improving the productivity of the company and knowledge of each 
individual employee. Quality in modern conditions of management is 
controlled in terms of quality management, which should allow improving 
the quality of the overall activity of the company. 

Key to achieving success in the modern market economy is to 
understand the need to establish an optimal relationship between price and 
quality, which is a relation that relies on the continuous improvement of 
productivity in the enterprise. The quality becomes the main development 
goal that the business practice is accomplished by achieving world class 
products and services. 

The companies as a commercial entity, embodying the “concept of 
quality” as the most important factor in their business activities, create 
conditions for establishing a stable market position. Implementation of the 
concept of quality "means the integration of all elements relating to 
consumer and user, and which lead to achieving customer satisfaction and 
enhance the actual quality of the product. But we need to know that the 
quality of specific products and services is just one of the elements of the 
market concept, but also signifies the beginning and end point of the entire 
cycle of quality improvement in the activity of the company. 

 
The application of the concept of quality is primarily a market model, 

because it relies primarily on the promotion of all business activities, from 
market research through development of production, logistics and marketing 
communications to evaluate the effects of the operation 

Achievements of business execution, or taking a position of executive 
marketing company and creating the movement of products and services to 
world class as a fundamental prerequisite for development work and the 
company is not subject to only one business function or an organizational 
unit of the company, but synchronized due to the influence of all functions 
in the company by defining the objectives of his activity. In order to achieve 
business performance management function of the qualities required to 
perform synchronization of other business functions of the company. 

According to Peters and Veterment can say that top companies have a 
deeply embedded philosophy, which actually speaks "Respect the 
individual, make people winners, let them be known, Hang out with them as 
with adults. This clearly speaks of the role of executive leadership in 
achieving business. And Drucker thinks that the work of scholar and the 
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director should be effective, the effectiveness can be learned. Effectiveness 
is a habit, a set of established procedures. The procedures are usually 
simple, but the problem is that you should always properly applied. Drucker 
believes there are five actions or habits that need to get the manager to be 
effective 1: 

Active management over time; 
Focus toward the ultimate contribution; 
Learning from others on the basis of comparison; 
The main focus areas; 
Making effective executions; 
Highly influence the extraordinary results. 
 
BENCHMARKING IN THE BUSINESS EXECUTION  
 
The application of benchmarking in the companies is closely linked to 

achieving business invocations and achieving world class products and 
services. Company that actively and continuously used benchmarking has a 
great chance to boost their own competitive ability of the global market and 
takes a stable market position with prospects for further growth in the 
market. 

The aim of benchmarking is to reduce errors, reduce costs and increase 
satisfaction among customers, and it significantly affects the increase in 
profits and take that position in the market more stable. In other words, 
benchmarking is focused on continuous improvement of activity in the 
company, with constant monitoring of the environment and orientation on 
the real problems. 

 Benchmarking means continuous review of their skills and competing 
outcomes, and implementation of permanent improvements.simply stated, is 
monitoring the benchmarking activity in companies applying to the state in 
certain areas and learning based on their experiences regarding how to 
thrive in business and how to take that better market position. When it 
comes to performance on the international market, it is necessary to apply 
the technique of analyzing what the company that manifests itself as a 
leader, not as "best in industry”. In this way we will go to the relevant data, 
since only reflect the best of the best companies in the business. 

The company, headed by the needs, desires and demands of consumers 
in relation to the work of two groups identified factors (factors in 

1 Drucer Peter, “Veština delotvornog direktora”, Novi Sad, 2006, pg 143 
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determining action and directed), achieving business execution based on 
applying the concept of benchmarking, thereby relying on the principle of 
constantly self "built into the ROSA-cycle and based on learning a foreign 
experience. In order to constantly improve the quality of products, takes 
measurements, analysis and improvement of processes or products and 
services. Special attention should be paid to the principle of" customer 
satisfaction ". 

According to Sajfert Ahimovic and everything that can be observed and 
measured (values) can undergo a process of benchmarking. Broadly 
speaking can be seen following items on the benchmarking study2: 

 Products and services company;  
 Production and technological processes;  
 Business functions of strategic importance;  
 Function of logistic support;  
 Organizational achievements of the company.  
 
Products and services are frequently subject benchmarking analysis of 

competition. Comparing the products and services to domestic firms to 
competition is of particular significance for domestic enterprises, seen 
primarily in terms of analysis of their competitive ability. When it comes to 
product attributes, you need to see and sort the brand, style, design, quality 
of physical product, activity, packaging, servicing, etc.. The issue of 
ordering process particularly given the strong significance in the struggle for 
quality. Modern understanding of the notion of quality control as a process 
that consists of a sequence sub process directly indicates the need for 
applying business process benchmarking. 

The essence of process benchmarking is seen by management processes 
aimed at achieving continuous improvements as a path to business 
execution. The analysis process should be particularly taken into account for 
measuring the productivity of labor in comparison with others. Business 
functions that are of strategic importance to the company business in the 
modern economy: research and development, marketing and quality. To 
achieve a stable market position and to create conditions for growth and 
development, the company should achieve a high degree of coordination of 
these business functions. 

2 Sajfert Z., A imovi  Z., Ben marking proces, TF Mihajlo Pupin, Zrenjanin, 2004,pg: 67 
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Becoming a world leader in the field, in order to optimize business 
functions of research and development, marketing and quality, and their 
joint impact, involves investments outstanding effort in the business. 
Logistic support in achieving this goal means to all the functions needed to 
deliver the business policy of the company - primarily functions like human 
resources, management of funds, application of information technology, 
maintenance of production and technological processes, manage business 
Administration and others. Ordered definition of functions for logistic 
support is especially important for business organizations that stepping into 
the complex processes of internationalization of business activities that take 
business operations in many countries or regions, as well as service 
organizations. Organizational achievements or accomplishments, the results 
define the success of the company business - costs and revenues. 

 
DOMESTIC ENTERPRISES AND BUSINESS EXECUTION 
 
According to Deming, the transformation begins is the path which he 

called "deep knowledge", which consists of understanding and respecting 
the system and knowledge of variability and technology. He believes that 
preparations for the future include permanent learning, which means the 
company's employees never stop learning. That means continuous learning 
"Save the environment (technical, social, business, economic), thus felt the 
need for innovation with new products and services, or methods and 
technologies for the manufacture of new products and promoting new 
services. 

The essence of the problem of lack of competitive ability of domestic 
enterprises more should be required in the activity of management than in 
technical and technological processes, although domestic companies in need 
of technological transformation. According to Philip Kotler and Gary 
Armstrong, the job of manager is to understand the information that we 
must recognize, that is constantly considering how to move from the 
question of what to work on the question of what should work.3 

 
The main problems encountered our companies in terms of global 

competition on the market are: 
 conservative management principles on which it relies business; 

3 Philip Kotler and Gary Armstrong “Principles of Marketing “(13th Edition) (Jan. 7, 2009) pg:129 
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 inter adaptability to market changes; 
 rejection of an integral management concept; 
 rejection of marketing logic; 
 inappropriate treatment of investment in knowledge; 
 respect of foreign experiences. 

 
Of course, one of the major problems of our businesses that a sufficient 

condition to measure their access to international markets is inadequate 
application of knowledge in general, and especially the knowledge required 
for effective management of the company. 

Benchmarking, as a technique of learning foreign experience is a 
powerful tool to enhance the competitive capability of our enterprises and 
their involvement in processes of global economy. One of the solutions to 
enhance business functions of our businesses is the implementation of 
foreign experience and knowledge in improving the function of improving 
the quality of business and leverage competitive abilities. In this case, the 
concept of benchmarking has very important place. 

In terms of global economy, the development of competitive ability of 
enterprises must start on the domestic market, where the company is 
exposed to an effort by the global market leaders. Contours of business 
should be defined more on the domestic market, thus formed a clear market 
position and business plan aimed at overcoming the split in the competitive 
ability, if it exists. 

When it comes to market performance in international scale, the 
technique of benchmarking should be applied in the function of analyzing 
the business performance of that organization which manifests itself as a 
world leader, not the best in the sector (branch). As already mentioned, the 
only way we come to real data, because they reflect the best among the most 
successful organization. 

Survival and development of the company depends on the productivity 
of the workforce with knowledge. Local managers must become sub-
workers, and the same should be expected from other employees. 
Organization that relies on knowledge of each employee individually, the 
entire system makes it more productive. Achieving high execution in 
domestic organizations means "mental revolution" of employees, 
particularly executive management. Permanent building knowledge among 
employees and management is imperative for the domestic economy, as 
well as the application of management techniques Market rise in 
international business practice. Jason Saul points out: "If there was a secret 
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business, it is concentration. Business people first work on most important 
things, one after another. "4 

Business postulates of the significant number of domestic companies 
should be designed and define new and effective basis. Companies that align 
with market requirements relations and global change and who rely on the 
latest management concepts, developed respecting all foreign experience 
and taking into account other knowledge resulting from the transition, can 
expect a successful appearance on the international market. 

In this sense, the main sectors of activity of domestic enterprises in the 
function of promoting the business and achieve business  executions are: 

 Wide and rapid acceptance of the concept of quality 
management and ISO 9000 series standards: 2000;  

 continuously improving the knowledge of all employees, 
particularly executive leadership;  

 change in the way of behavior based on application of 
management-technique;  

 acceptance of support functions and business logic;  
 application of integrated management systems, business policy;  
 use of world experience and learning from successful 

companies, corporations and market leaders;  
 create successful brands based on the combined effects of 

multiple functions;  
 achieve satisfaction of users and establish loyalty in relation to 

the brand of goods.  
 

The main directions in education of staff, particularly national leaders, 
should be directed to: 

New conditions of management: the program must contain a structure 
that will provide education in the field of market management, the impact of 
ownership (private) relationships and productivity as a factor of activity; 
promote a new concept of productivity: education should be directed to the 
necessary demand greater productivity as a basis for survival in the market, 
the market development and the development of specific companies; 
permanent learning foreign experience: training of staff should be directed 

4 Jason Saul “Benchmarking for Nonprofits”: How to Measure, Manage, and Improve Performance - 
(2004)  pg:54 
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to the constant application of process benchmarking exercise aimed at the 
business executive. 

Of course, these directions are focusing on strategic long-term nature, 
and thus need to apply their results - cannot expect results in a short period, 
no positive results from periodic and secondary shares. The question of the 
need for a strategic turnaround in domestic executives and acceptance of the 
need for continuous improvement of productivity of work is not an issue on 
a daily operational policy or action in a particular situation, but a matter of 
changing the business philosophy. Practically speaking, domestic managers 
need knowledge of management, especially on modern management 
techniques, such as knowledge of quality management, standardization, 
reengineering, benchmarking, marketing and more. 

 
 
CONCLUSION  

 
        In many markets competition is very strong and dynamic. Therefore, 
the company is very important to work hard and continually develop 
competitive ability. Competitive advantage of organizations in the modern 
marketplace is accomplished with rapid and timely response to meet market 
requirements. To be competitive in the marketplace, an organization must 
meet the requirements of the stakeholders expressed satisfaction with the 
standards and other requirements. To achieve these objectives, the 
application of benchmarking in the formation of the competitive ability of 
our companies is a huge benefit and crucial for timely inclusion in the 
contemporary economic trends. Application of benchmarking the company 
provides a high degree of business and reaches execution on producing 
world class products and services to market.  
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HISTORIA E EVROPIANIZMIT PARA  

LUFTES TE DYTE BOTERORE  
DHE TRAKTATET BAZE TE BE 

 
 

SENADA XHEMOSKA  
Struge 

 
 

HISTORIA E EVROPIANIZMIT PARA LUFTES SE DYTE 
BOTRORE 

 
Evropa karakterizohet nga dy lloj procesesh te medha brenda vetes:drejt 

kriimit te shteteve te medha si perandoria Romake, Bizantine, Ruse, 
Franceze e tjere dhe kriimit te shteteve te vogla te bazuara ne identitetet 
nacionale, gjuhen dhe kulturen e perbashket. 

Bashkimi Evropian konsiderohet si process I trete por I madh dhe I 
pazavendesueshem per kontinentin evropian dhe llogaritet ende si process I 
paperfunduar. 

Sa I perket veshtrimit historic mbi Evropen, nje hap gjigant qe solli 
kontributet e veta drejt nje Evrope te sotme te bashkuar daton qysh nga viti 
1815 ne etapen e njohur si “Koncerti I Evropes”qe karakterizohet me 
Perandorin e madh Napoleon Bonaparta qe kishte ide per formimin e nje 
Evrope Kontinentale. 

Mbrenda viteve 1789-1815 fillojne mardhenjet multilaterale mes 
shteteve dhe vendimet e kesaj periudhe merreshin me consensus.Kjo 
periudhe u sundua nga aristokracia dhe oligarkia.Shtetet qe hynin ne 
mardhenje te tilla gjate kesaj periudhe ishin:UK, Franca, Rusia, Austro-
Hungaria e tjere. 

Ky system funksionoi deri ne v.1850 pasi po ne te njejtin vit konsensusi 
filloi te zavendesohet me bilateralizem dhe aristokracia filloi te rrezikohet 
nga poshte. 

Ne kete periudhe u krijuan dy fuqi te medha:Gjermania e vitit 1870 ne 
krye me Bizmarkun dhe Italia e bashkuar e vitit 1889 qe kishte per qellim, 
ringjalljen e P.Romake mesdhetare duke u bazuar gjithmone ne doktrinen 
imperialiste. 
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Pas sundimit te Bizmarkut vjen pushteti I Kajzerit qe udhehiqte me 
moton “Strong At ome Strong Abroad” poashtu me qellime imperialiste qe 
ndikuan edhe ne fillimin e luftes te pare boterore. 

Pas luftes te pergjakshme mes viteve 1914-1918 vjen ne skenen 
evropiane sistemi I ashtuquajtur I Versajes sipas Traktatit te Versajes I 
v.1914-1921. 

Traktati I Versajes ishte nje akt I ashper denues, ndeshkues dhe rrenues 
kunder Gjermanise ndermare nga fuqite fituese.Ky system shkateroi 
Kajzerin dhe poshtroi, denoi dhe ndeshkoi ekonomikisht Gjermanine. 

Nje problem tjeter qe ndikoi ne fillimin e luftes te dyte boterore ishte 
edhe deshtimi I doktirines te presindentin amerikan Wilson per formim te 
nje organizate nderkombetare”Lidhja e Kombeve” qe Senati dhe Kongresi 
amerikan e hodhen poshte. 

 
HAPAT  E PARE  NGA IDEJA TE TRAKTATI  I PARISIT 

 
Pas experiences te hidhur te Evropes me sistemin e Versajes, nazizmin 

gjerman, luften e dyte boterore Evropa u bazua ne idete dhe eksperiencat 
positive te njerezve dhe kontribuesve te medhej te asaj periudhe si: Hygo, 
Calergi, Cercili, Adenauer e te tjere qe konsiderohen si forcat e politikes dhe 
mendjes. 

Gjendja ekonomike e Evropes pas v.1945 dhe luftes te dyte boterore 
ishte gjendje e rende si ekonomike ashtu edhe politike. 

Evropa per te dale nga kjo situate e veshtire kerkoi ndihme dhe 
perkrahje nga ekonomia dhe politika amerikane. 

Sekretari Marshall per zgjidhjen dhe daljen nga situata ne te cilen 
ndodhej Evropa I propozoi Presidentit Truman te miratohej “Plani 
Marshall” qe permbante 160 milijard dollare si ndihme per ekonomine 
evropiane. 

Qe Evropa te mund te absorbonte nje shume kaq te madhe, Marshalli I 
propozoi Evropes hapjen e tregut evropian pasi behej fjale per nje shume te 
madhe te cilen Evropa nuk do te mund ta perballonte per shkak te tregjeve te 
vogla. 

Me miratimin e ketij plani dhe ne themelimin e alenaces veriatlantike 
“NATO” ne v.1949 me marveshjen e nenshkruan ne Washington Evropa 
krijoi nje raport te forte dhe te shendoshe ekonomi-siguri kombetare. 

v.1949-1950 ishin vitet me te rendesishme qe vendosen per fatin e 
sotshem te Evropes. 

 Plani Monnet(Zhan Mone)-pas nje analize per situaten ne te cilen u 
gjet Evropa pas Luftes te dyte boterore Zhan Mone erdhi ne konstatim qe 
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egzistojne dy pika qe duhej shuajtur:Franca dhe Gjermania gjegjesisht 
rregullimi I mardhenjeve mes tyre pas nje konflikti prej 300 vitesh me pare. 

Monne per te zgjedhur kete problem, propozoi nje project privat dhe 
joofficial qe u dergua ne kabinetin francez dhe gjerman dhe per te cilin 
propozim morri nje pergjigje positive nga te dyja palet.Ky project u emerua 
sipas Kryeministrit te atehershem francez Robert Shuman dhe ka hyre ne 
histori si “Plani Shuman”. 

Zhan Mone identifikoi problemin ekonomik ne Evrope dhe erdhi ne 
konkludim se dy pikat komplementare mes shteteve ishin Celiku dhe 
thengjilli qe mund te zgjidhnin problemet evropiane pasi u pa e arsyeshme 
varshmeria ekonomike e dy shteteve-Franca posedonte energjine kurse 
Gjermania industrine. 

 Traktati I Parisit eshte traktati I pare historic I nenshkruar ne vitin 
1951 I njohur si “Bashkimi evropian per thengjillin dhe celikun”.Autoriteti I 
larte I ketoj traktati ishte Zhan Mone.Ai u nis me idene per bashkimin e 
pronave, kapitalit dhe interesave evropiane. 

Ky traktat erdhi si rezultat I nevojes te prodhimit dhe konsumatorit. 
Traktati I Parisit u nenshkrua se pari nga nga dy shtetet e vjetra 

evropiane Gjermania dhe Franca te ciles marveshje bilaterale iu 
bashkangjiten edhe kater shtete te tjera:Shtetet e Beneluksit(Belgjika, 
Luksemburgu dhe Holanda) dhe Italia. 

Kriimi I ketij tregu synonte heqjen e tarifave doganore, kufizimeve 
sasiore, respektimit te parimit te konkurences te lire. 

Nderkohe Komuniteti kontrollonte furnizimin e rregullt dhe caktimin e 
cmimeve ne nivel te ulet. 

Komniteti I Cymyrit dhe Celikut pushoi se qeni ne fuqi ne v.2002. 
 

NGA PARISI DREJT TRAKTATIT TE ROMES 
 
Ne vitin 1957 ne Rome u nenshkrua traktati per themelimin e dy 

komuniteteve:Komuniteti ekonomik evropian dhe EUROATOMI(traktati 
mbi energjine berthamore). 

Ky eshte traktati I vetem I ratifikuar nga te gjitha shtetet antare dhe hyri 
ne fuqi ne v.1958. 

Duke u mbeshtetur ne traktatin e Parisit te nenshkruar ne v.1951 qe 
krijoi Komunitetit Europian te Qymyrit dhe Celikut , Traktati I Romes 
perforcoi fushen e vet te bashkpunimit nderkombetar. 

Sipas nenit 2 te ketij traktati per Bashkimin Ekonomik Evropian thuhet 
se CEE ka si mission nepermjet ngritjes te nje tregu te perbashket 
ekspansionin e vazhdueshem dhe te barabarte, stabilitetin ne rritje, rritjen e 
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pershpejtuar te nivelit te jeteses dhe mardhenje me te ngushta mes shteteve 
antare. 

Nderkohe Komuniteti Evropian I Energjise Atomike ishte I nje natyre 
tjeter.Kishte per qellim te kontribohej ne formimin dhe zhvillimin e nje 
industrie evropiane berthamore. 

Ky traktat shenoi edhe nje numer me te vogel normash sa I perket 
fushes te bashkpunimit monetar.Vendet themeluese ne ate kohe benin pjese 
ne sistemin monetar nderkombtar te Bretton-Woods-it me kurse fikse te 
kembimit. 

T. i Romes kontriboi edhe ne isnstitucionalizimin e BE duke formuar 
tre agjenci te medha evropiane:Komisioni, Keshilli dhe Parlamenti Nacional 
qe me vone me traktatet ne vijim u shendrua ne Parlament Europian ne 
kuptimin e plote te fjales. 

Parlamenti ka bere nje lufte te konsiderueshme per pozitat e tij.Ne 
fillimet e saj me Traktatin e Romes, Parlamenti ishte thjesht nje perfaqsues I 
parlamenteve nacionale te shteteve antare.  

Sot, Parlamenti Europian përbëhet nga 732 deputet, te cilët zgjidhen me 
votim te drejtpërdrejte nga qytetarët e shteteve anetare. Kjo do te thote se 
Parlamenti Europian gëzon legjitimitet demokratik dhe se ështe i vetmi 
organ përfaqësues i qytetarëve te Bashkimit. Zgjedhjet parlamentare 
mbahen një herë ne pesë vjet dhe te drejten e votes e gëzon çdo qytetar 
europian që ështe regjistruar si votues. Përsa i perket zgjedhjes ne mënyrë te 
drejtpërdrejte, anetarët e Parlamentit, sipas traktateve themeluese “jane 
përfaqësues te popujve te shteteve që bejne pjesë ne Komunitete”. 
Megjithate, për një kohë te gjate ata kane qene delegate te shteteve anetare 
dhe zgjidheshin sipas proçedurave te veçanta nga secili shtet. Një mënyrë e 
tillë zgjedhjeje nuk siguronte përfaqësim te mjaftueshëm te grupeve 
opozitare te parlamenteve te shteteve anetare, duke çuar kështu ne një 
“defiçit demokratik”. Ne vitin 1976, Keshilli nxorri një vendim lidhur me 
zgjedhjen e përfaqësuesve ne Parlament me votim te përgjithshëm dhe 
direkt. Zgjedhjet e para te përgjithshme dhe te drejtpërdrejta jane mbajtur ne 
vitin 1979. Që prej asaj kohe, Parlamenti ka shprehur vullnetin politik te 374 
milione qytetarëve te Bashkimit dhe ka përfaqësuar interesin e tyre ne 
marrëdhenie me institucionet e tjera te BE-së. Parlamenti Europian i 
zhvillon punimet e tij ne Francë, Belgjikë dhe Luksemburg. Sesionet plenare 
mujore, ne te cilat merr pjese çdo eurodeputet, zhvillohen ne Strasburg, 
qytet i cili konsiderohet edhe selia e Parlamentit Europian. Takimet e 
komiteteve parlamentare dhe çdo takim plenar shtesë zhvillohet ne Bruksel, 
ndërsa Luksemburgu ështe qendra e administrates se Parlamentit 
(Sekretariati i Përgjithshëm). 
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Parlamenti ushtron tri funksione themelore: 
1. Ai ushtron pushtetin legjislativ ne bashkëpunim me Këshillin. Fakti 

që ështe një organ i zgjedhur ne mënyrë te drejtpërdrejte bën që Parlamenti 
te jete garanti kryesor i legjitimitetit te se drejtes europiane. 

2. Këshilli i BE-së dhe Komisioni Europian jane te detyruara te 
kërkojne mendimin e Parlamentit, përpara se te adoptojne një akt legjislativ, 
sa herë që Traktatet e parashikojne shprehimisht një gjë te tillë. Konsultime 
te tilla mund te jene edhe opsionale. 

3. Parlamenti ushtron kontroll demokratik mbi te gjitha institucionet e 
BEsë, veçanerisht mbi Komisionin. Ai gëzon te drejten për te pranuar ose 
refuzuar emërimin e Komisionerëve; mund te paraqesë mocion mosbesimi 
ndaj Komisionit ne terësi dhe Komisioni ështe i detyruar t’u përgjigjet 
pyetjeve te Parlamentit. 

Ai ushtron, ne bashkepunim me Këshillin, pushtetin mbi buxhetin e 
BE-së, duke ndikuar kështu mbi shpenzimet e Bashkimit. Parlamenti gëzon 
te drejten te miratojë ose te rrëzojë buxhetin ne terësi. 

Veprimtaria e Parlamentit ndahet ne dy faza kryesore: 
 Përgatitja e sesioneve plenare. Kjo bëhet nga anetaret e Parlamentit 

ne komisionet parlamentare te cilat jane te specializuara ne fusha te veçanta 
te aktivitetit te Bashkimit. Çështjet per debat diskutohen edhe nga grupet 
politike. 

 Sesionet plenare. Gjate ketyre sesioneve Parlameti shqyrton 
propozimet legjislative si dhe voton dhe propozon amendamente perpara se 
te votoje tekstin ne pergjithesiNe veprimtarine e Parlamentit Europian bejne 
pjese edhe “komunikimet” me Keshillin dhe Komisionin si dhe seancat e 
pyetjeve lidhur me gjendjen e Bashkimit dhe situaten ne bote. 

 
Keshilli eshte organi kryesor vendimmarres i Bashkimit. Sikurse 

Parlamenti Europian edhe Keshilli eshte krijuar nga dispozitat e traktateve 
gjate viteve ‘50. Ai perfaqeson shtetet anetare dhe ne takimet e tij merr pjese 
një minister nga secila prej qeverive te shteteve anetare te BE-se, me varesi 
te natyres se ceshtjeve qe do te diskutohen ne ate takim. Marredheniet e 
Bashkimit Europian me pjesen tjeter te botes mbahen nga “Keshilli i 
Ceshtjeve te Pergjithshme dhe Marredhenieve me Jashte”. Por një 
konfigurim i tille i Keshillit ka pergjegjesi te gjera edhe per ceshtje te 
politikes se pergjithshme, prandaj takimet e tij mund te ndiqen nga secili 
prej ministrave te qeverive te shteteve anetare, sipas zgjedhjes se vete 
qeverive. 

Gjithsej ekzistojne nente konfigurime te ndryshme te Keshillit: 
 Ceshtjet e Pergjithshme dhe Marredheniet me Jashte 



Senada Xhemoska: Historia e evropianizmit para Luftës së Dytë Botërore…

154

 Ceshtjet Ekonomike dhe Financiare (ECOFIN) 
 Drejtesia dhe Punet e Brendshme 
 Punesimi, Politikat Sociale, Shendeti dhe Ceshtjet e Konsumatorit 
 Konkurrenca (Tregu i Brendshem, Industria dhe Kerkimet) 
 Transporti, Telekomunikacionet dhe Energjia 
 Bujqesia dhe Peshkimi 
 Mjedisi 
 Edukimi, Rinia dhe Kultura 

Gjithesesi, Keshilli mbetet një institucion i vetem. 
Secili prej ministrave ne Keshill gezon plotfuqishmeri. Kjo do te thote 

se, deklarimet dhe veprimet e tij jane plotesisht te afta per te angazhuar 
qeverine qe ai perfaqeson. Me fjale te tjera, nenshkrimi i ministrit eshte 
nenshkrim i qeverise qe ai perfaqeson. Gjithashtu, cdo minister i Keshillit 
eshte pergjegjes ndaj parlamentit te vendit te tij si dhe ndaj qytetareve qe ky 
parlament perfaqeson, duke siguruar keshtu legjitimitetin e vendimeve te 
Keshillit. 

Keshilli ushtron gjashte funksione themelore: 
1. Miraton normat komunitare. Ne disa fusha te caktuara, kete pushtet 

ai e ushtron ne bashkepunim me Parlamentin Europian. 
2. Koordinon politikat e pergjithshme ekonomike te shteteve anetare. 
3. Lidh marreveshje nderkombetare, ne emer te Bashkimit Europian, 

me shtete ose organizata nderkombetare. 
4. Aprovon buxhetin e Bashkimit, se bashku me Parlamentin Europian. 
5. Zhvillon Politiken e Jashtme dhe te Sigurise se Perbashket te 

Bashkimit, ne baze te direktivave te Keshillit Europian. 
6. Koordinon bashkepunimin midis gjykatave dhe forcave policore te 

shteteve anetare ne ceshtjet penale. 
Shumica e pergjegjesive te Keshillit kane te bejne me fusha te veprimit 

komunitar, ne te cilat shtetet anetare kane hequr dore nga sovraniteti i tyre 
duke ua deleguar pushtetin vendimmarres organeve te BE-se. Kjo fushe 
veprimi perben “shtyllen e pare” te Bashkimit Europian. Megjithate, dy 
funksionet e fundit kane te bejne me fusha ne te cilat shtetet anetare nuk 
kane hequr dore nga sovraniteti i tyre, por thjesht kane pranuar te punojne se 
bashku. Kjo quhet “bashkepunim nderqeveritar” dhe perfshin “shtyllen” e 
dyte dhe te trete te Bashkimit. 

Veprimtaria e Keshillit te BE-se eshte e organizuar si me poshte: 
 COREPER. E gjithe puna e Keshillit pergatitet dhe koordinohet nga 

Komiteti i Perfaqesuesve te Perhershem (COREPER), i cili perbehet nga 
perfaqesuesit e perhershem ne Bruksel te te gjitha shteteve anetare si dhe 
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nga ndihmesit e tyre. Vete puna e COREPER-it pergatitet nga 250 komitete 
dhe grupe pune, te cilat perbehen nga delegate te shteteve anetare. 

 Presidenca e Keshillit. Secili prej shteteve anetare kryeson takimet e 
tij per një periudhe gjashte mujore, duke promovuar vendimet politike dhe 
legjislative te Bashkimit si dhe duke realizuar kompromisin ndermjet 
shteteve anetare. 

 Sekretaritati i Pergjithshem. Ky eshte një organ ndihmes i 
Presidences dhe ka per detyre te siguroje funksionimin normal te punimeve 
te Keshillit ne te gjitha nivelet. 

 
Komisioni eshte një organ i pavarur politikisht i cili perfaqeson dhe 

mbron interesat e Bashkimit Europian ne terësi. Ai perben mekanizmin 
drejtues te BEse. Ne fillimet e BE Komisioni perbehej nga aq Komisionere 
ne perputhshmeri me shtetet antare.Sot ka 27 Komisionare qe zgjidhen nje 
here ne 5 vjet. 

Procedura e emerimit eshte e tille: 
 Qeverite e shteteve anetare bien dakord mbi emrin e personit qe do 

do te drejtoje Komisionin per pese vjetet e ardhshem. 
 Presidenti i Komisionit zgjedh, ne bashkepunim me qeverite e 

shteteve anetare, anetaret e tjere te Komisionit. 
 Parlamenti Europian aprovon perberjen e Komisionit te ri, ne teresi. 

Ne rast se aprovohet, Komisioni fillon nga puna janarin e ardhshem. 
Selia e Komisionit Europian eshte ne Bruksel, por ai ka një numer 

zyrash ne Luksemburg, perfaqesi ne te gjitha shtetet anetare te BE-se si dhe 
delegacione ne disa prej kryeqyteteve te botes. 

Komisioni Europian ushtron kater funksione themelore: 
1. Propozon aktet normative ne Parlament dhe ne Keshill; 
2. Administron dhe zbaton politikat e BE-se si dhe buxhetin; 
3. Eshte “gardiani” i Traktateve (se bashku me Gjykaten e Drejtesise); 
4. Perfaqeson Bashkimin Europian ne arenen nderkombetare. 
Vete Komisioni vendos fushen e veprimtarise te secilit komisioner si 

dhe shperndarjen e pergjegjesive ne rast se eshte e nevojshme. Stafi i 
Komisionit eshte i organizuar ne departamente, te njohura ndryshe edhe si 
“Drejtori te Pergjthshme”. Secila prej ketyre drejtorive eshte pergjegjese per 
një fushe te vecante te aktivitetit te BE-se dhe kryesohet prej një Drejtori te 
Pergjithshem, i cili eshte pergjegjes perpara njërit prej 
komisionereveTraktati I Romes e plotsoi Traktatin e Parisit duke 
permbledhur edhe politikat e perbashketa bujqesore, politikat tregtare edhe 
te transportit.Ky traktat synonte tregun e perbashket evropian. 

Traktati I Romes perbehet nga: 
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-Preambula 
-Kapitulli I pare-Parimet(Principles) 
-Kapitulli I dyte-qytetrimi I UE 
-Kapitulli I trete-Politikat e komunitetit 
-Kapitulli I katert-Bashkpunimi me shtetet dhe territoret e jashtme 
-Kapitulli I peste-institucionet e BE. 
Ky traktat paraqet shtyllen e pare te BE qe themeloi Komunitetit 

Evropian dhe shendroi BE ne nje Subjekt shume te fuqishem ekonomik 
nderkombetar. 

 
AKTI UNIK EVROPIAN 
 
Ne v.1986 u formulua Akti Unik Evropian qe bashkoi gjithe praktiken e 

traktateve, rregulave urdheresave e tjere dhe eshte traktati qe permbylli 
fazen ekonomike te traktateve. 

Akti Unik unifikoi tre Komunitetet e meparshme ne nje Komunitet 
Evropian pra modifikoi Traktatin e Romes duke krijuar tregun e 
mbrendshem unik komunitar. 

Ky akt u nenshkrua ne Luksemburg dhe hyri ne fuqi ne v.1987. 
Akti unik vendosi themelet per kriimin e tregut te mbrendshem, 

forcimin e rolit te Parlamentit Europian dhe I dha shtyse te rendesishme 
aftesise vendimarrese te Keshillit te Ministrave. 

Ky akt institucionalizoi nje forme te re bashkpunimi mes vendeve ne 
fushen e politikes te jashtme. 

Qellimi bazal I aktit ishte kriimi I tregut te mbrendshem para vitit 1992 
dhe ne nenin 7 theksohet kriimi I nje hapsire mbrenda te ciles do sigurohej 
qarkullimi I lire I produkteve, kapitalit sherbimit dhe njerezve. 

Me nenshkrimin e Aktit shtete antare te Be I deleguan nje pjese te 
fuqise vendimarrese institucioneve evropiane ne disa fusha te reja si:fusha e 
zhvillimit teknologjik, mjedisit, politikave sociale, bashkpunim ne fushen e 
politikave ekonomike dhe monetare e realizuar me vone me T.e Mastrihtit. 

Akti unik realizoi rregullime institucionale duke e rritur fuqine votuese 
te Keshillit qe kaloi ne shumice votash, forcoi pushtetin e Parlamentit 
Evropian nepermjet zgjerimit te kompetencave, kriimi I Gjykates te shkalles 
te pare e tjere. 

Vendet antare u angazhuan te ndjekin nje politike te jashtme te 
perbashket qe nenkuptonte qe secili vend ne procesin e percaktimit te 
politikes te tij te vendimarrjes te marre parasysh qendrimin e antareve te 
tjere dhe interesin e perbashket evropian. 
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Akti unik evropian interpretohet si vazhdim I T.te Romes dhe eshte 
Traktati qe hapi rrugen drejt Bashkimit Evropian dhe morri forme nepermejt 
Traktatit te Mastrihtit. 

 
TRAKTATI I MASTRIHTIT 
 
Traktati I Mastrihtit filloi kolonen e pare obligative te shendrimit te UE 

ne subject politik nderkombetar. 
Ky traktat ndryshe njihet si Traktati I Bashkimit Evropian pasi me te 

nisi rruga deri ne v.2002 per hyrjen ne fuqi te qarkullimit te monedhes te 
perbashket evropiane-Euro. 

T.i Mastrihtit nuk eshte I rendesishen vetem sepse shenoi hapin e pare 
konkret drejt Bashkimit Evropian dhe Monetar por sepse nepermjet tij u 
kalua nga Komuniteti Evropian ne Bashkim Evropian dhe u perforcua 
bashkpunimi mes shteteve antare ne tre shtylla shume te rendesishme si: 

 
Shtylla e pare 
Komunitetet Europiane 
Shtylla e parë përbëhet nga tri Komunitetet Europiane (Komuniteti 

Europian, Komuniteti Europian i Qymyrit dhe Çelikut dhe Euroatomi). Ne 
momentin e themelimit te BE-së, Komuniteti Ekonomik Europian mori 
emrin Komuniteti Europian. Një ndryshim i tillë synon të shprehë kalimin 
nga një komunitet tërësisht ekonomik ne një bashkim politik. Përfshirja e të 
trija komuniteteve në një shtyllë të vetme nuk nënkupton ndonjë unifikim të 
tyre. Shtylla e parë përfaqëson juridiksionin komunitar ne formën e tij më te 
lartë. Brenda kuadrit të Komunitetit Europian, institucionet komunitare 
mund të hartojnë normat komunitare në fushat përkatese të veprimtarisë së 
tyre, të cilat zbatohen direkt mbi shtetet anëtare dhe kanë epërsi ndaj së 
drejtes së brendshme. Në zemër të KE-së qëndron tregu i përbashkët me 
katër liritë e tij themelore (liria e lëvizjes së personave, mallrave, 
shërbimeve dhe kapitalit) si dhe rregullat mbi konkurrencën. 

 
Shtylla e dyte 
Politika e Jashtme dhe e Sigurisë së Përbashkët 
Përpara hyrjes në fuqi të Traktatit të Bashkimit Europian, bashkëpunimi 

politik ndërmjet shteteve rregullohej nga marrëveshjet e vitit 1970 “mbi 
Bashkëpunimin Politik Europian” si dhe nga Akti i Përbashkët Europian. 
Këto marrëveshje parashikonin konsultime të rregullta ndërmjet ministrave 
të jashtem dhe kontakte të vazhdueshme ndërmjet departamenteve 
qeveritare. Megjithatë, të gjitha vendimet merreshin me unanimitet. Përsa u 
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përket çështjeve të sigurisë, bashkëpunimi kufizohej vetem në aspektet 
politike dhe financiarë. Megjithatë, krizat ndërkombëtare të viteve ‘90 (lufta 
civile në ish-Jugosllavi) treguan se instrumente të tilla të politikës së 
jashtme nuk ishin në gjendje t’i siguronin Bashkimit Europian ndikimin e 
merituar në arenën ndërkombëtare. 

Me Traktatin e Bashkimit Europian, Kryetarët Shteteve dhe Qeverive 
ranë dakord të zhvillonin një politikë te jashtme dhe sigurie të përbashkët. 
Pjesa më e madhe e vendimeve, në kuadër të kësaj politike, merren ende 
nëpërmjet bashkëpunimit të shteteve. Megjithatë, janë parashikuar një sërë 
mjetesh të reja si, për shembull, pozicionet e përbashkëta, masat dhe 
veprimet e përbashkëta si dhe vendimet kuadër.Sa i perket politikes te 
jashtme dhe te sigurise vendimmarja per veprimet e perbashketa duhet te 
ishte unanime kurse masat shoqeruese te miratuara me shumice votash. 

 
Shtylla e trete 
Bashkëpunimi në fushat e Drejtesise dhe te Puneve të Brendshme 
Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve gjyqësore dhe policore te shteteve 

anetare synon t’u ofrojë qytetarëve europiane liri, siguri dhe drejtesi, duke 
parandaluar dhe luftuar bashkërisht krimin, racizmin dhe ksenofobine. 
Bashkëpunimi gjyqësor ka te bëjë gjithashtu me lehtesimin dhe 
përshpejtimin e bashkëpunimit ne fushën e zbatimit te vendimeve penale, 
lehtesimin e ekstradimit ndërmjet shteteve anetare, vendosjen e normave 
penale uniforme ne luften ndaj krimit te organizuar, terrorizmit dhe trafikut 
te drogës larjes te parave, bashkpunimit ne fushen penale dhe civile, luftes 
kunder migracionit te paligjshem, politikave te perbashketa per azilin si dhe 
kriimi I zyres evropiane te policies-EUROPOLI me system kembimi 
informacionesh mes vendeve antare. Njëlloj si ne fushën e politikes e 
jashtme dhe sigurisë së përbashkët, bashkëpunimi ne fushën e drejtesisë dhe 
te puneve te brendshme zhvillohet jashte kuadrit vendimmarrës te 
Komunitetit Europian. 

Ky traktat u firmos zyrtarisht nga ministrat e puneve te jashtme te 
vendeve antare ne vitin 1992 por hasi ne shum veshtiresi pasi nuk u prit 
mire nga vendet “evropianiste”. 

Me hyrjen ne fuqi te ketij traktati ne v.1993 u krijua BE me 12 vende 
antare.Ne vitin 1995 numri I antareve shkoi ne 15.Me traktatin e Mastrihtit 
iu dhane disa te drejta shtese qytetareve evropian si:e drejta e qarkullimit 
dhe qendrimit te lire ne vendet e BE, e drejta per tu mbrojtur jashte vendit, e 
drejta e peticionit perpara Parlamentit evropian e tjere. 
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Vendimi per te hyre ne qarkullim monedha e perbashket ne v.1999 nen 
drejtimin e Bankes Qendrore evropiane ishte hapi final I integrimit 
ekonomik dhe monetary mbrenja tregut te perbashket. 

Bashkimi ekonomik dhe monetary u realizua ne tre etapa: 
- liberalizim te levizjes te kapitaleve 
- bashkrendim I politikave ekonomike te vendeve antare si:ulja e 

inflacionit.normes te interesit, kufizimit te deficiteve dhe borxhit te jashtem 
te vendeve antare e tjere. 

- kriimi I monedhes te perbashket qe do hynte ne qarkullim ne v.1999. 
Vetem tregu unik ka karakter supermacie mbi politikat nacionale dmth 

eshte e drejte evropiane kurse dy politikat dhe fushat e tjera jane pjese e 
puneve te BE dmth pjese e bashkpunimit nderqeveritar. 

 
TRAKTATI I AMSTERDAMIT 
 
Kur perfundimisht u pranuan dispozitat e T.te Mastrihtit nisen punimet 

per kriimin e nje traktati te ri qe vazhdoi rrugen e integrimit. 
Ky traktat u nenshrua ne v.1997 nga kryetaret e shteteve dhe qeverive te 

15 vendeve antare te BE qe hodhi hap per nje bashkpunim me te fuqishem 
ne nivel evropian. 

Ky traktat pati per qellim perforcimin e tre shtyllave kryesore mbi te 
cilat mbeshtetej veprimtaria e traktatit te Mastrihtit. 

Ky traktat percaktoi objektivat kryesore: 
-objektivi I pare eshte niveli me I larte I punsimit me bashkerendim te 

politikave nacionale ne luften kunder papunsise, duke ndaluar cdo lloj 
diskriminimi, njeh te drejten e informimit dhe mbrojtjes te konsumatoreve; 

-objektivi I dyte ishte kriimi I nje “hapsire lirie, sigurie dhe drejtsie” 
mbrenda BE.Konventa e Shengenit ishte nje hap tjeter ne baze te se ciles 
lejohet qarkullimi I lire I njerezve dhe organizohet bashkpunimi policor I 
vendeve.Sa I perket marveshjes Schengen(Schengen Agreement) ky traktat 
ka inkorporuar kete marveshje mbrenda sistemit legal te BE me perjashtim 
te UK dhe Irlandes.  

-objekti I trete paisi politiken e jashtme me instrument ate reja por 
gjithnje ne varesi nga vullneti I vendeve antare per te zbatuar nje marveshje 
unanime. 

-objektivi I katert parashikon reforma te istitucioneve evropiane para 
zgjerimit. 

-objektivi I peste eshte bashkpunimi me I thkesuar midis shteteve antare 
te BE me qellim te avancimit te politikave te cdo lloj karakteri. 
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Me keto objektiva Traktati I Amserdamit modifikoi permbajtjen e 
Traktatit shume te rendesishem te Mastrihtit. 

Sa I perket perberjes te ketij traktati ai perbehet nga 13 Protokolle, 51 
Deklarata mbrenda Konferences dhe 8 Deklarata nga shtetet antare plus 
amandamentet per traktatet egzistuese te shprehura ne 15 artikuj. 

 
TRAKTATI I NICES 
 
Kryetaret e shteteve dhe te qeverive te shteteve antare te BE u 

mblodhen ne Samitin e Nices ne vitin 2000 dhe rane dakord per perpunim te 
nje traktati te ri, synimi kryesor I te ciles ishte funksinomi I trekendeshit 
institucional te BE sidomos pas zgjerimit te saj. 

Traktati hyri ne fuqi ne v.2003 dhe si document I parapriu zgjerimit te 
te BE dhe u koncentrua ne sigurimin e mirefunksionimit institucional ne 
momentin e hyrjes te antareve te ri. 

Traktati i Nices perqendrohet kryesisht ne reformen institucionale te 
orjentuar ne tre drejtime kryesore: 

-procedurat vendimarrese ne gjirin e Keshillit 
-perberja dhe funksionimi i institucioneve evropiane  
-forcimi i bashkepunimit evropian. 
Traktati i nenshkrua nga ministrat e puneve te jashtme kurse ratifikimi u 

realizua ne periudha te ndryshme ne parlamentet nacionale ose me 
referendum.  

Me reformat ne procesin e vendimmarjes traktati i Nices perforcoi rolin 
e vendimarrjes te Parlamentit ne procesin ligjvenes bashke me Keshillin.Ky 
trakat krijoi edhe bazen ligjore dhe juridike per partite politike te vendeve 
antare ne Parlamentin Evropian.Numri i vendeve ne Parlament u rrit nga 
626 ne 732. 

Sa i perket votimit, per shkak te zgjerimit procesi me unanimitet mund 
te pengonte procesin e vendimmarjes ne Keshill dhe u vendos per shumicen 
e percaktuar ku secili vend do te gezonte numer te caktuar votash ne 
perpjestim me numrin e popullsise.Ne kete traktat u ndryshua perberja e 
institucioneve te vjetra dhe funksionimi I institucionve te reja.Ne Komision 
nga v.2005 ka ne perberje te saj nga nje komisioner per secilin vend por u 
peforcua pushteti I presidentit te komisionit, perforcoen vlerat demokratike 
dhe komisioni jep rekomandime nese nje vend antar shfaq rrezik per shkelje 
te te drejtave themelore. 

Kundershtaret e ketij traktati theksojne se permbajtja e saj eshte ne dobi 
te shteteve te Evropes Qendrore dhe Evropes Lindore dhe shteteve qe jane 
kandidate per tu antarsuar ne BE.  
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DRAFT KUSHTETUTA-PERMBAJTJA DHE DESHTIMI 
 
Pas zgjerimit te BE ne 25 shteteve antare metodat e deriatehershme per 

zgjidhjen e puneve mbrenda BE nuk pershtaten me vete zgjerimin dhe u pa 
e arsyeshme nga shtetet dhe institucionet evropiane qe Be te reformohet me 
qellim qe ti pershtatet zgjerimit duke pasur parasysh edhe zgjerimet e 
metutjeshme. 

Ceshtja e reformave te thelluara I takoi traktatit te Nices ne v.2001-
2003. 

Ky traktat vendosi disa reforma dhe I pershtati ato me planet e BE per 
zgjerim te metutjeshem. 

Kjo situate e komlikuar detyroi Keshillin Evropian te nderrmare 
Deklaraten e Laikenit ne dhjetor te vitit 2001.Kjo krijoi Konventen per te 
ardhmen e Evropes. 

Konventa perbehej nga kryetare shteti dhe qeverive te vendeve antare te 
BE, Parlamentit Evropian, Parlamenteve kombetare, dhe te Komisionit 
Evropian. 

Konventa filloi punen nen drejtim te Zhiskar D’estenit.Shtetet antare 
merrnin pjese ne debate dhe ne procese. 

Kjo konvente nuk kishte attribute vendimmarrese.Nga kjo konvente 
doli Drafti I Kushtetutes qe parashikohej te kalonte ne fuqi ne v.2002-2004.  

Mirepo drafti i rrezua ne pranvere te v.2004 nga referendumi ne Firence 
dhe ne Holande. 

25 antaret e Be e nenshkruan Draft Kushtetuten ne v.2004 ne Rome ne 
te njejten salle ku u nenshkrua T. Romes ne v.1957. 

“Kushtetuta” nenkuptonte nje marveshje te se drejtes nderkombetare 
mes shteteve antare I cili I bashkon ne nje document te vetem te gjitha 
traktatet e deriatehershme. 

Teksti I Kushtetutes I hartuar nga nje grup pune eshte nje lloj 
kompromisi qe ka per qellim te beje me te lehte funksionimin e BE, e drejta 
evropiane thjeshtesohet kurse per here te pare ne menyre te plote sqarohet 
mardhenja mes institucioneve.Ne baze te Kushtetutes presidenca do do te 
percaktohet ne baze te nje rotacioni dhe mandate do te zgjatet nga 6muaj ne 
2 vjet.Shtohet edhe nje minister I jashtem evropian qe duhet te formuloje nje 
politike te jashtme e perbashket. 

Reforma paraqiten edhe ne procesin e votimit ku BE do te futet per here 
te pare ne disa sektore me shumice votash. 

Sa I perket permbajtjes te Draft kushtetutes te BE ajo I perkap te gjitha 
politikat baze te Unionit duke filluar me: 
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1.PREAMBLE(Preambula) 
Title 1-Principles of the Europian Union(Principet e Ue) 
Title 2-Missions of EU(misionet e UE) 
Title 3- Institutions 
Title 4-Instruments(Instrumentat-mjetet) 
Title5-Final Provisions   
  
Perkrahesit e kushtetutes shpresojne te kete nje identifikim te madh te 

shtetasve eevropian me bashkimi e tyre historikisht te vetem. 
Kundeshtaret e kushtetutes besojne me teper te marveshjet komplekse. 
Pasi kushtetuta per te hyre ne fuqi duhet ratifikuar nga te gjitha shtetet 

antare me refuzimin e kesaj kushtetute nga qytetaret e Frances dhe Holandes 
si shtete te fuqishme evropiane nenkuptohet se ndonjehere qytetaret nuk e 
ndjekin cdoe here eliten e tyre politike. 

Eshte e pasigurte nese kushtetuta do te hyje ndonjehere ne fuqi por kjo 
nuk do te thote fundi I BE pasi marveshjet e vjetra mbeten ne fuqi dhe 
kushtetuta verteton se sa ka arritur dhe perparuar integrimi paqsor I Evropes 
pas aq shume konflikteve mes shteteve antare. 

 
TRAKTATI I LISBONES 
 
Ky traktat ndryshe njihet edhe si “Reform treaty” dhe u nenshkrua ne 

vitin 2007. 
Ky traktat ndermori hapa akoma me thjeshtesuese krahasimisht me 

konceptin politik te Draftit te BE por eshte traktat shum me I avancuar se 
traktatet perpara draftit kushtetues. 

Ky traktat theksoi reforma te thella sa I perket procesit vendimmares 
nga institucionet duke perkrahur shumicen e kualifikuar te votive nga 
keshilli I BE, rritjen e pjesmarrjes te Parlamentit ne proceset legjislative 
duke propozuar bashkevendosje me Keshillin. 

Ky traktat krijoi institucionin e Presidentit te Be me Rotacion dhe 
zgjatjen e mandatit ne 2 vjet. 

Kishte per qellim shendrimin e puneve te BE ne juridiksion te 
detyrueshem sidomos per sfera si politika e jashtme dhe e sigurise me qellim 
te shprehjes te politikes unike te jashtme te BE. 

Nese ky traktat ratifikohet do te paraqitet nje kapitull i vecante mbi te 
drejtat fundamentale te detyrueshme per shtetet antare(binding legally). 

Ky traktat nuk u pranua me referendum nga Irlanda ne pranvere te 
v.2008 por ne shkurt te v.2009 23 nga 27 shtete antare e ratifikuan traktatin. 
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Ky traktat ka per qellim qe te adaptoje politikat e BE me shekullin e ri, 
te shendroje institucionet evropiane ne institucione moderne. 

Nepermjet metodave dhe strategjive te caktuara ky traktat synon te 
perballoje ne menyre efikase dhe efektive sfidat ne boten e sotme. 

Ne boten shpejt te ndryshueshme, europianet kerkojne nga BE te 
perballohen sfidat si globalizimi, ndryshimet demografike dhe klimatike, 
sigurimin dhe energjine. 

Ky traktat do te forcoje demokracine europiane dhe kapacitetin e BE 
per mbrojtjen e interesave te qytetareve te vet.   

 
KONKLUZION 
 
Traktatet kane supermaci ligjore dhe duhet respektuar ne forme te plote 

nga shtetet antare pasi ne te kunderten ato mbartin pergjegjesi dhe ceshtja ku 
mund te ndeshen dhe te bien ne kundershtim e drejta evropiane dhe ajo 
nacionale zgjidhet nga gjyqi competent. 

Deri ne vitet 50 bota nuk ishte hasur me faktin qe shtetet te delegonin 
vullnterashisht sovranitetin nderkombetar drejt nje forme te thelle te 
integrimit.Kete rruge e nisen nje grup shtetesh te privilegjuara dhe te pasura. 

Me kalimin e viteve ketoj procesi e pane te arsyeshme ti bashkangjiten 
edhe shtete me pak te zhvilluara ekonomikisht, me institucione demokratike 
te paqendrueshme dhe me politike te pastabilizuar.Ky fakt I ka sjellur pasoje 
BE ndryshimin e structures te saj te perbere vetem nga shtete te pasura dhe 
pershtatje te politikave te saja te vjetra me ato te reja drejt te ardhmes duke 
pasur nevoje edhe per ndryshime dhe reforma te thelluara. 

Nje shqetesim tjeter te shtetet antare eshte fakti qe BE me unifikim te 
tregut te saj te mbrendshem ka arritur deri ne 450 miljone konsumatore 
dmth me nje ekonomi te nivelit me te larte boteror por problemi qendron ne 
faktin se BE shtrihet mbi nje structure te dobet politike. 

Kjo vjen sirezultat I shume konflikteve dhe tensioneve net e cilat 
ndodhej bota deri ne viteve ‘90 dhe integrimi politik I Evropes filloi pas 
viteve ‘90. 

Keshtu kemi nje subject ekonomik nderkombetar shum te fuqishem por 
nje subject politik ende te pazhvilluar ne nivelin e duhur. 

Edhe pse BE si subject I dallueshem nderkombtar ka mangesite e veta 
qe jane per tu zgjedhur ne process e siper, shtetet e Ballkanit Perendimor 
duke I vendosur nje theks te vecante Maqedonise dhe Shpiperise, e shohin 
BE si shpetimin e vetem per te dalur nga veshtirsite dhe nga tranzicionet 
shumvjecare. 
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Integrimi i Republikës së Maqedonisë në Bashkësinë Evropiane paraqet 
qartë dhe padiskutueshëm interes strategjik të shprehur dhe qëllim prioritar 
në politikën e RM-së. Kjo dal ngadalë është në një rrjedhë të mirë e të 
volitshme, kur kemi parasysh faktin e nënshkrimit të Marrëveshjes për 
Stabilizim dhe Asocim në Prill të vitit 2001 në Luksemburg. 

Integrimi në UE padyshim si për vendet e tjera ashtu edhe për 
Maqedoninë kërkon mund dhe reforma. Në rradhë të parë ajo (Maqedonia) 
duhet respektuar vlerat e demokracisë, shtetit ligjor, respektimit të të 
drejtave të njeriut dhe minoriteteve, solidaritetit dhe ekonomisë së tregut, në 
dijeni të plotë se ato përbëjne themelet e Bashkimit Evropian(kriteret e 
Kopenhages). Respektimi i të drejtës ndërkombëtare, paprekshmëria e 
kufinjve ndërkombëtarë, zgjidhja paqësore e konflikteve dhe bashkëpunimi 
rajonal janë parime të rëndësisë më të lartë, të cilave  duhet përkushtuar. 
Këtyre ajo duhet bashkangjitur edhe fuqimisht luftën ndaj ekstremizmit, 
terrorizmit dhe dhunës, qofshin ato të motivuara etnikisht, politikisht apo 
kriminalisht. 

Vetëm me vlera pozitive ajo mund të hecë përpara, si dhe qytetarët e saj 
duke i harruar të gjitha ato që kanë ndodhur mes tyre e të mundohen të 
orientohen pra, drejt një Evrope të Bashkuar. 

Nuk na mbetet tjetër veçse të shpresojmë për një anëtarësim sa më të 
shpejtë në familjen e madhe të UE-së dhe të arrijmë shumë shtete të 
hershme anëtare të saj që sot, e besoj edhe për shumë vjet do të jenë 
shembëlltyrë për qenësimin e shtetit me vlera të mirëfillta demokratike. 
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A KA EUROPA NJË MODEL QEVERISJEJE? 
 

 
SHPËTIM  CAMI 

Anëtar i Organizatës Ndërkombëtare të 
Shkencave Politike 

 
 

Hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës dhe dy 
emërimet e reja 

  
Traktati i Lisbonës  i ratifikuar nga të 27 

shtetet e BE  hyri në fuqi me 1 dhjetor 2009  pas ratifikimit të fundit nga ana 
e Republikës Çeke. Procesi i ratifikimit zgjati për një periudhe 2 vjeçare që 
nga koha e hartimit dhe nënshkrimit të tij më 13 dhjetor 2007.  

Hyrja në fuqi e traktatit, krahas nënshkrimit,  u arrit edhe pas  
negociatave të vazhdueshme për emërimin dy funksioneve qendrore  të BE, 
të presidentit të Këshillit të Europës, një institucion i ri për BE dhe të 
Përfaqësuesit të Lartë të Punëve të Jashtme duke i dhënë përgjigje 
njëkohësisht pyetjes ironike të Ish Sekretarit të Jashtëm të SHBA, Henri 
Kisinger: Cilin duhet të telefonoj që të flasë  me Europën?    

 Me konsensusin e Francë- Gjermani, President i Këshillit të Europës u 
emerua Kryeministri i Belgjikës, Herman Van Rompuy. Në funksionin e  
Përfaqësuesit të Lartë për Punët e Jashtme dhe Sigurinë, u emërua 
Përfaqësuesja e BE-së për Tregtinë dhe ish-anëtarja e Dhomës së Lordëve 
që është dhoma e lartë e parlamentit të Anglisë, Katherine Ashton.  

 
Cili do të jetë modeli i ri i qeverisjes europiane? 

Ky traktat që njihet edhe si Traktati i Reformave ka vënë  në studime  
Organizatën  Ndërkombëtare të Shkencave Politike (International Political 
Science Association, IPSA) për të dhënë modele dhe për të hapur 
perspektiva të reja për qeverisjen e BE. Në këtë këndvështrim, IPSA, më 18 
– 20 mars 2010, në Luxembourg,  organizoi një konferencë shkencore më 
titull: Is there a European Model of Governance? A comparative perspective 
(A ka një model evropian të qeverisjes?  Perspektiva krahasuese) .   
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Në katër salla (M1, M3, M4, M5)  të Selisë së Komisionit Europian në 
Luxembourg, në datat 19 dhe 20 mars, para dite dhe pasdite u  prezantuan  
90 kumtesa  rreth 16 temave  të zgjedhura specifikisht për të  debatuar për 
një model të ri të qeverisjes europiane. Profesor dhe studiues të shkencave 
politike nga  Europa  dhe  SHBA  prezantuan  ide  dhe  studime  statistikore,  

 

 
Një nga panelet e Konferencës Ndërkombëtare të Shkencave Politike, 18-20 Mars 2010 në 

Luksemburg 

 
modele qeverisjeje apo politike-bërjeje të Anglisë, Francës, Gjermanisë, 
Italisë apo Turqisë të ilustruara me tabela dhe grafikë.  

Nga 16 temat e debatuara dëshiroj të veçoj disa prej tyre .Ato mund të 
shërbejnë edhe  për Universitetin Ndërkombëtar të Strugës  si tema 
studimore për të dhënë modele qeverisjeje për Maqedoninë si një vend që 
aspiron për tu bërë anëtar i BE. Vetëm kur qeveritë do tu besojnë forcave 
studimore të universiteteve do të bëjnë një nga hapat e duhur drejt Europës . 
Universiteti i Luxembourgut ishte organizatori kryesor i kësaj konference 
ndërkombëtare që u përshëndet nga disa personalitete te larta të 
Luxembourgut dhe Komisionit Europian.  

Europa ashtu si edhe Ballkani apo Maqedonia përbëhen nga disa 
bashkësi besimesh fetare, ndaj dhe pyetja e parë e shtruar në konferencë 
ishte : A ka një model europian  qeverisjeje për besimet fetare?  - duke 
vijuar me: A është qeverisja per të gjithë? A e dimë ne se çfarë funksionon?, 
Modelet elektronike vendimarrëse  për qeverisjen europiane në perspektiva 
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krahasuese, Qeverisja Europiane dhe Siguria Globale, Parlamentet 
europiane, kombëtare dhe federale dhe Politikë –Bërja e BE, Proceset 
Elektorale në Europë dhe Përdorimi i  Internetit, Elitat Politike ne sistemet 
me shume nivele, Një vështrim kritik mbi të Drejtat e Njeriut në Europë, 
Rigjallërimi i axhendës së kërkimeve europiane  etj. Çdo temë mbështetej 
nga një Komitet Kërkimor i IPSA-s.  

 
Çështë IPSA?  
 
IPSA është një Organizatë Joqeveritare (NGO) me fokus studimet në 

fushën e shkencave politike  e themeluar më 12 shtator 1949, në 
Konferencën Parisit. Selia e saj është në Montreal, Kanada. Është një 
produkt i pasluftës së dytë botërore. Që nga viti 1949 ka zhvilluar 21 
Kongrese Botërore dhe me dhjetëra konferenca ndërkombëtare e rajonale. 
Në përbërjen e saj janë 52 komitete kërkimore  në krye të të cilëve janë 
profesor e studiues nga e gjithë bota. Kontributi i saj është i padiskutueshëm 
në përmirësimin e politikë bërjes  që nga përfundimi i luftës së dytë 
botërore. Anëtar të saj janë universitete, institute kërkimore,  organizata të 
shkencave politike ose shoqata studimore qe kane për fokus edhe shkencat 
politike nga e gjithë bota si dhe individë studiues të këtyre fushave.  



Çaste nga një orë mësimi me studentë të Masterit
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Hapet Kampusi i dytë i Universitetit Ndërkombëtar të Strugës


