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UNIVERSITETI  NDËRKOMBËTAR I STRUGËS:
NjË INSTITUcION ShKENcOR DhE DIplOMATIK

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës organizoi ne qershor një 
Konferencë Shkencore, kushtuar botimit të numrit të parë të revistës 
së universitetit dhe disa botime të tjera të lektorëve të këtij institucioni 

të lartë arsimor. 
pjesëmarrja e përfaqësuesve të lartë të shkencës shqiptare deri në nivelin 

e Kryetarit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, si dhe personalitete 
të tjera nga pushteti qendror dhe vendor i Maqedonisë dhe Shqipërisë, e 
konfirmonin rëndësinë dhe vlerësimin që i bëhej kësaj veprimtarie. 

“The heritage” (Trashëgimnia), është një botim shkencor që krijon 
hapësirë për të gjithë studiuesit e fushave ekonomike, juridike, politike e 
të teknologjisë së informacionit, brenda dhe jashtë Maqedonisë. Ajo do të 
shërbejë si një literaturë shtesë për studentët e këtij universiteti, numri i të 
cilëve nga viti në vit vjen gjithmonë në rritje. hapja e kampusit të dytë në 
Strugë dhe filialit të Gostivarit janë tregues të kësaj rritjeje të shpejtë në aq 
pak vite jetë universitare. 

Revista fillon me të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, të organizatës 
me gjithëpërfshirëse në botë, duke sjellë një kontribut me vlerë në këtë fushë. jo 
rastësisht, prof. lisen Bashkurti, Rektor i Universitetit, e bën pjesë të studimit 
të tij Nënë Terezën, fituesen e çmimit Nobel. Ai na sjell në vemendje fjalët e 
saj në ceremoninë e dhënies së çmimit: “Gjëja më e bukur për mua është të 
jesh në gjendje të vesh në jetë dashurinë universale, sidomos ndaj atyre që 
vuajnë”. Kështu, ne konfirmojmë kontributin tonë në fushën e të drejtave të 
njeriut nga Prof. Bashkurti deri tek Nënë Tereza me çmimin “Nobel”. 

SHPËTIM CAMI
Kryeredaktor i revistës “The Heritage”, 
botim shkencor i Universitetit Ndërkombëtar Strugë
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Dr. Bashkim Rama, dekan i Fakultetit të Shkencave politike, vjen në 
këtë revistë me një studim kushtuar demografisë së shqiptarëve si një vlerë 
e shtuar, për të jetuar së bashku, në një Ballkan më të mirë. Si një njohës i 
mirë i Gjeopolitikës, autori na sjell në vëmendje lidhjen dhe ndërvartësinë 
midis aspektit demokrafik dhe atij gjeopolitik, duke u ndalur në situatën 
demografike të shqiptarëve. Pas analizës së treguesve, autori konkludon se 
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. 
Ndërkohë, me shumë elegance prezantohen para nesh sfidat e diplomacisë, të 
cilat i përgjigjen më së miri realitetit.

Duke kaluar nga politika në ekonomi, docent Alqi Naqellari na jep disa 
aplikime të matricave në ekonominë e investimeve, duke na orientuar se ku 
dhe si duhen investuar fitimet e ndërmarrjeve, por jo vetëm. Pas leximit të tij 
ju mund të gjeni përgjigje për pyetje të tilla si: Ku duhen investuar paratë tona: 
në bono thesari, në obligacione të bashkisë apo të një ndërmarrje nafte?

Me tej, prof. Dr. Armend Kadriu trajton subjektin e studimit të 
Makroekonomisë, si dhe gjithë fushën e pyetjeve që kanë të bëjnë me 
ekonominë kombëtare, si: përcaktimi i rritjes së ekonomisë kombëtare për një 
periudhë afatgjatë, shkaqet e papunesinë dhe, a munden politikat qeveritare të 
ndikojnë në zhvillimet ekonomike?

politika dhe ekonomia zhvillohen në mjedis, por me një zhvillim të 
qëndrueshëm. pikërisht këtu ndalet studimi i Dr. Astrit Memisë, mbi rritjen 
dhe zhvillimin e qëndrueshem si vlera liberale. parë nga perspektiva e gjelbër, 
ndërtimi i një shoqërie të tillë duhet bazuar te parimi i ndërvartësisë. Të fillosh 
nga parimi i ndërvartësisë, do të thotë të njohësh faktin se brezat e ardhshëm 
varen tek politika e sotme. 

Mangësitë e burimeve të shkruara nga Mesjeta e hershme shqiptare 
ndikuan që t’u jepej përparësi kërkimeve arkeologjike shqiptare, si një nga 
mundësitë parësore për të ndriçuar këtë periudhe të hershme - shkruan Prof. 
Dr. Nebi Dervishi në shkrimin e tij “Shtrirja e Kulturës së Komanit në trevat 
lindore shqiptare - dëshmi e vijimësisë Iliro - Romake. Më qëllim që të kemi 
sa më shumë burime të shkruara për Universitetin Ndërkombetar të Strugës, 
botuam edhe në revistën tonë “Trashëgimia” i dashur prof Nebiu! Më mirë të 
shkruajmë ne sot, sesa të bëhen zbulime arkeologjike nesër. 

Më tej, ky numër vijon me dy studime në gjuhën maqedone të Biljana 
ciglovskes dhe Vanja Murgoskes, një studim i pegagoges së Universitetit të 
Tiranes Ilda Melo, një studim ekonomik të Isa Spahiut dhe Nazmie Merkos, 
si dhe një përshkrim të historisë së Evropianizimit nga Senada Xhemoska, 
për ta mbyllur me një kronike nga Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave 
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politike zhvilluar në luksemburg, në mars 2010, mbi të ardhmen e modelit të 
qeverisjes së Europës.1) 

Në vazhdim u referuan librat e tjerë të botuar nga Universiteti 
Ndërkombëtar i Strugës: “Kombet e Bashkuara dhe Rendi i Ri Botëror” 
me autor prof.dr.lisen Bashkurti; “Njeriu dhe Natyra në Globalizëm” i Dr. 
Astrit Memia; ”E Drejta Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë” i Doc.
Dr.Mersim Maksuti; “Marketingu Bankar” me autor prof. Dr. Armen Kadriu, 
Akad.prof.Anastas Angjeli dhe prof.Dr.Alqi Naqellari; “hyrje në Ekonomi” 
dhe “Makroekonomia” të prof.Dr.Alqi Naqellari, etj.

Ndërkohë, në këtë simpozium shkencor u sollën edhe të dhëna mbi 
universitetin, shtrirjen e tij si dhe përpjekjet për rritjen e numrit të studentëve 
dhe plotësimin e stafit akademik. Një godinë e re do t’i shtohet shumë 
shpejt kampusit universitar dhe në të ardhmen parashikohen investime 
për të qenë edhe nga pikëmapja infrastrukturore një kampus bashkëkohor 
universitar. Vetëm para pak ditësh u hap filiali në Gostivar. Universiteti 
Ndërkombëtar i Strugës numëron aktualisht rreth 1200 studentë dhe me 
zgjerimin e kampusit universitar, buzë liqenit të Ohrit, numri i studentëve 
do të rritet ndjeshëm. 

Universiteti, përveç anës shkencore, ka realizuar edhe veprimtari të 
gjithanshme, të mbushura më takime dhe vizita të personaliteteve të larta, 
si ish presidentët Rexhep Meidani dhe Alfred Moisiu, Ish-Minstri i Arsimit 
dhe Shkencës të Republikës së Kanadasë phD. AShlAY DEANS, Ministri 
i Arsimit dhe Shkencës të R.Shqipërisë z. Myqerem Tafaj, përfaqësues 
të Ambasadës Amerikane në Republikën e Maqedonisë, vizitë zyrtare e 
ambasadorit të Republikës së Shqipërisë z. Arben Çejku, ish kryeministri i 
Republikës së Kosovës z Agim Çeku dhe deputeti i parlamentit të Republikës 
së Maqedonisë z.Imer Selmani, etj. Nuk kanë munguar edhe vizita deputetësh 

Shpëtim Cami: UNS, një institucion shkencor dhe diplomatik   
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dhe profesorësh nga Shqipëria si prof. Dr. Arben Malaj dhe Dr. Aleksandër 
Biberaj. 

Ndërkohë, rektori i këtij universiteti, prof. lisen Bashkurti, shoqëruar në 
shumë raste edhe nga dekani i Fakultetit të Shkencave politike, Dr. Bashkim 
Rama, kanë pasur një agjendë të ngjeshur takimesh diplomatike dhe qeveritare 
në shërbim të Fakultetit të Shkencave politike për marrëdhënie ndërkombëtare 
dhe diplomaci. Do të doja të veçoja takimin me kryetarin e British Bussines 
Group, me Rektoratin e New York University - Shkup, zv.kryeministrin e 
Republikës së Maqedonisë z. Abdulaqim Ademi, ministrin e Ekonomisë 
Fatmir Besimi si dhe vizitat zyrtare në Ambasadat e Republikës së Slovenisë 
dhe atë të Gjermanisë. Universiteti ka realizuar gjithashtu bashkëpunime dhe 
marrëveshje të rëndësishme në shërbim të forcimit cilësor të procesit mësimor 
dhe rritjes së vlerave të diplomave që marrin studentët. Mund të përmendim 
këtu: American heritage University, london city college, Universiteti 
Ndërkombëtar Schiller, Universiteti i Tiranës, Universiteti FAMA-Kosovë, 
New York University-Shkup, Universiteti i Sarajevës, Kolegji “Gjilan”-
Kosovë, Akademia Diplomatike Shqiptare- ADSH, Universiteti Mesdhetar 
i Shqipërisë, Akademia e Shkencave të Republikës të Shqipërisë, British 
Business Group (BBG) EBc*l, Kensington college of Business, hyGrade 
International.2

Gjithçka flet për një rritje sasiore dhe cilësore të studimeve dhe numrit të 
studentëve, të përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit të stafit akademik dhe 
administrativ.

Në vitin akademik 2010 – 2011 Universiteti ka hapur studimet e 
disperzuara edhe në qytetin e Gostivarit (Maqedoni), prizrentit (Kosovë) dhe 
Komunën e preshevës (Serbi). 

Referenca:
1- revista   “the  heritage”, Nr.  1, Universiteti  Ndërkombëtar  strugë, 2010
2-  www.eust.edu.mk
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PROf  DR  lISEN  BASHKURTI 

MARRëDHëNIeT KINo-AMeRIKANe 
NË RENDIN E RI BOTËROR

                               

Në historinë moderne marrëdhëniet midis Kinës dhe Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës janë karakterizuar nga politikanët, diplomatët 
dhe studiuesit si marrëdhënie mjaft komplekse, shumëdimensionale 

dhe dinamike. Në përgjithësi, në kohët tona marrëdhëniet midis këtyre 
dy fuqive të mëdha nuk mund të klasifikohen as si marrëdhënie miqësore 
aleatësh dhe as si marrëdhënie armiqësore rivalësh. Mendimi më dominues 
ka qenë dhe mbetet se marrëdhëniet kino-amerikane vërtiten si marrëdhënie 
konkurruese në disa fusha dhe si marrëdhënie ndërmjet partnerësh në fusha 
të tjera.

Në nivelet bashkëkohore marrëdhëniet kino-amerikane janë ndikuar 
gjithnjë e më shumë nga vetë dinamikat e zhvillimeve të brëndshme të të 
dy palëve. Në ekonominë globale, Shtete e Bashkuara të Amerikës përbëjnë 
ekonominë më të madhe dhe më të fuqishme në botë, ndërsa ekonomia e 
Kinës renditet e dyta në sitemin e sotëm ekonomik ndërkombëtar. Kina, nga 
ana e saj, përbën vendin me numrin më të madhe të popullsisë në botë. Ndërsa 
Shtetet e Bashkuara renditen të tretët në popullsinë e globit. Së bashku, të dy 
fuqitë janë tregjet më konsumatore në mjetet e transportit dhe në karburante. 
Sikundër, janë edhe dy emetuesit më të mëdhejnj të gazit karbonik në 
atmosferë. 

Vështruar në tërësi, marrëdhëniet mids Kinës dhe Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës, përgjithësisht, kanë qenë të qëndrueshme, pa përjashtuar disa 
momente tensionesh midis tyre. Tre aspekte kanë tensionuar marrëdhëniet 
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kino-amerikane kryesisht: pozita dominuese e SHBA në rendin ndërkombëtar 
mbas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, çështjet e ngritura amerikane për të 
drejtat e njeriut në Kinë dhe debate dypalësh për statusin politik të Tajvanit. 
Këto problematika edhe sot ngelen të hapura midis palëve.

Ndërkohë, ka mjaft aspekte ku marrëdhëniet kino-amerikane kanë qenë 
dhe vijojnë të jenë të qëndrueshme dhe me mirëkuptim. Kina dhe Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës janë partnerët më të mëdhenj tregtarë me interesa 
të përbashkëta në ekonominë botërore. pikërisht për këto arsye ato janë të 
interesuara që të parandalojnë dhe të shtypin terrorizmin dhe të shmangin 
përhapjen e armëve bërthamore. Gjithashtu, Kina përbën kreditorin e dytë 
të madh të Shteteve të Bashkuara, menjëherë mbas japonisë. Gjithashtu, 
shumica e sfidave për Kinën janë të brendshme, prandaj të dy palët synojnë të 
ruajnë marrëdhëniet dypalëshe sa më të qëndrushme, pasi, sikundër vlerësohet 
ndërkombëtarisht, ato mbeten marrëdhëniet më të rëndësishme dypalëshe në 
shekullin tonë.

1. MARRËDHËNIET KINO-AMERIKANE, VËSHTRIM HISTORIK

1.1. Kina nga izolimi deri te hapja ndaj botës

Historikisht marrëdhëniet kino-amerikane i përkasin periudhës pas 
revolucionare amerikane. I pari kontakt tregtar ndodhi në vitin 1784 në Kanton, 
vend në të cilin arriti i pari lundrues tregtar nga Kina për në Amerikë. palët 
shkëmbyen nevojat tregtare me njëri-tjetrin: Kina kishte nevojë për lëndë të 
para nga Amerika, ndërsa kjo e fundit kishte nevojë për artikuj ekzotik nga 
tregu unik dhe ende i paeksploruar i Kinës. Nga kjo kohë nisi marrëdhënia 
tregtare kino-amerikane, e njohur historikisht si tregtia e Kinës së Vjetër. Nga 
këto këmbime tregtare Kina përfitonte materiale si lloje speciesh, lëndësh të 
para, ndërsa Amerika importonte lloje çajrash, pambuk, mëndafsh, porcelane 
dhe mobileri luksoze kineze. Tregtarët amerikanë të kësaj periudhe u bënë të 
famshëm në mbarë botën. Kina ushqeu kështu ngritjen e të parëve milionerë 
amerikanë. 

Fillimi i shekullit XIX shpërtheu luftën e parë të Opiumit, e cila prodhoi 
Traktatin Kino-Anglez të Nankinit. Në bazë të këtij traktati, Kina detyrohej 
të hapte portet e veta për tregtinë botërore. Kjo hapje me Anglinë soli një 
kërcënim për marrëdhëniet ekonomike e tregtare midis Kinës dhe Amerikës 
në Rajon. Nën presionin e administratës së john Tailorit, në vititn 1844 u 
firmos Traktati i Vangzias, që vendosi paritet të plotë midis amerikanëve dhe 
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britanikëve në tregun kinez. Kjo etapë shënoi fundin e tregtisë së vjetër kineze 
dhe i garantoi Amerikës mjaft privilegje tregtare si gjithë fuqitë tjera të mëdha 
të huaja. përfundimi i luftës së Dytë të Opiniumit me shpartallimin e Kinës i 
hapi rrugën Konventës së Pekinit, të vitit 1860, ku u ratifikua Traktati i Tianjinit, 
i cili, ndër të tjera, i vendoste Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të drejta të 
njëjta qëndrimi legal në pekin, krahas Britanisë, Francës dhe Rusisë.    

Zhvillimet marramendëse në Kaliforni në gjysmën e dytë të shekullit 
XIX, krijuan mundësi që valë të mëdha emigracioni nga Kina të vërshonin në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, fillimi i depresionit në ekonominë 
amerikane mbas Luftës Civile, në vitet 1870, provokoi reagime politike anti-
kineze në qartqet e larta ekzekutive dhe legjislative në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës. Kriza ekonomike ngriti valë kundër emigracionit kinez, të cilat 
kulmuan me hapin e parë kufizues amerikan kundër emigracionit të huaj, që 
u ndërmorr pikërisht kundër kinezëve. Ky akt, që njihet si “Akti përjashtimor 
i Kinezëve” u kalua në Kongresin e Shteteve të Bashkuara në Maj 1882, 
i pasuar edhe me ndryshime në Traktatin e Berlingem në vitin 1888. Akti 
përjashtonte punëtorët kinezë, të aftë dhe të paaftë, nga punërat në minierat e 
Amerikës. Ky akt ndalues vazhdoi 60 vjet.  

Në fund të Shekullit XIX, pikërisht në vitin 1899, në Kinë filloi të 
gjallëronte levizja e parë kineze kundër perëndimorizimit të vendit. Kjo lëvizje 
ishte kryesisht kundër ndikimit të huaj në fusha si tregtia, politika, besimi 
dhe teknologjia. lëvizja mori formën e një kryengritje kundër të huajve, 
kundër imperializmit dhe ishte një lëvizje e bazuar kryesisht te fshatarësia. 
levizja sulmoi dhe pushtoi pekinin në 1900 dhe arriti të vriste 230 diplomatë 
dhe të huaj, si dhe mijëra kinezë kristianë. Në kulmin e lëvizjes, perandori 
Cixi shpalli luftë kundër fuqive perëndimore, diplomatëve, civilëve të huaj, 
ushtarëve dhe kinezëve të krishterë, deri kur Aleanca e Tetë Kombeve: Austro-
hungaria, Franca, Gjermania, Italia, japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhynë me forcë për shpëtimin e njerëzve 
të tyre. Mbas kësaj ngjarje, Kina bëri koncesion ndaj perëndimit, lëvizje që 
shpuri në themelimin e Republikës Kineze Moderne.  

Dinamikat e brendshme në Kinë janë kushtëzuar shumë edhe nga raportet 
e fuqive të mëdha ndaj zonave të influencës në Kinë. Në fund të Shekullit 
XIX dhe fillim të Shekullit XX, fuqitë e mëdha të kohës, si Franca, Mbretëria 
e Bashkuar, Gjermania, Italia, japonia dhe Rusia kishin shumë rivalitete për 
ndarjen e zonave të ndikimit në Kinë. Në këtë periudhë, Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës, duke mos pasur zona ndikimi në Kinë, dëshironin të ndalonin 
rivalitetin e fuqive të mëdha të kohës atje. pikërisht e kësaj periudhe datohet 
“Nota” e Sekretarit Amerikan të Shtetit john hay, dërguar gjithë fuqivë të 
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lartpërmendura, me anë të së cilës kërkonte garancitë prej tyre për integritetin 
terriotial dhe administrativ të Kinës, si dhe të ndërprisnin përmes proteve të lira 
vetëm për zonat e tyre të ndikimit. Kjo “notë” i hapi rrugë politikës së Dyerve 
të hapura. Kjo politikë u shoqërua me agresivitet nga shumë fuqi kundër Kinës, 
duke nisur nga Rusia në vitin 1890, japonia dhe Gjermania. Asokohe, Shtet e 
bashkuara të Amerikës nuk u pajtuan kurrë me këto politika ekspansioniste 
ndaj Kinës, por nuk kishin forcë e mundësi për t’i ndaluar ato.  

1.2.Kina dhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara gjatë dhe mbas Luftës 
së Dytë Botërore

Në vitin 1937 filloi Lufta e Dytë Kino-Japoneze, në kontekstin e Luftës 
së Dytë Botërore. Në këtë situatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të 
udhehequra nga presidenti Ruzvelt ndihmuan direkt Republikën e Kinës, që 
udhëhiqej nga can Kaj Shi. Ndonëse izolacionistët në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës kishin kaluar një sërë Aktesh Neutraliteti, me qëllim që Amerika 
të mos vepronte ndaj asnjë shteti që ishte përfshirë në luftë, prapë se prapë 
Ruzvelti mohoi që Kina të ishte në gjendje lufte dhe procedonte të vijonte 
ndihmat ndaj saj. Me këto veprime e aspekte të tjera misionarie apo mediatike, 
opinioni kinez krijoi simpati për amerikanët dhe urrejtje për japonezët.  

Zhvillimet në Kinë në fund të luftës së Dytë Botërore dhe pas luftës, 
sollën shpërthimin e konfliktit civil midis Republikës së Kinës të Cai Kan 
Shi-së dhe Partisë Komuniste të Kinës, të udhëhequr nga Mao Ce Dun-i. Në 
këtë situatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes Gjeneralit MakArtur, 
mbështetën qeverinë e Cai Kan Shi-së për t’u vendosur në Tajvan. Filloi 
kështu të diversifikohet në mënyrë kontraverse opinioni kinez, lidhur me rolin 
e Amerikës në jetën e Kinës. 

Komunizmi, që ishte i papranueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
u bë ideologji, politikë e sistemsundues në Kinë me themelimin e Republikës 
Popullore të Kinës nga Mao Ce Dun-i. Aleati i Shteteve të Bashkuara, 
Republika e Kinës, ngeli në Ishullin e Tajvanit. Kështu, me mbështetjen e 
Shteteve të Bashkuara, Republika e Tajvanit u fut në Këshillin e Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara. Ishulli i vogël zëvendësoi Kinën e madhe të Mao ce 
Dunit. Filloi një periudhë e vështirë e marrëdhënieve kino-amerikane gjatë 
luftës së Ftohtë. Afro 30 vjet, Shtetet e Bashkuara nuk e njohën formalisht 
Republikën popullore të Kinës, pasi njohën vetëm Republikën e Kinës si 
qeveri legjitime e popullit kinez.           

Në marrëdhëniet kino-amerikane gjatë Luftës së Ftohtë një ndikim shumë 
të madh ka pasur dhe vijon të ketë lufta e Koresë në vitet 1950-1953. 1) lufta e 
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Koresë ishte produkt i drejtpërdrejtë i ndarjes së botës në dy blloqe armiqësore 
mbas luftës së Dytë Botëror. Ngjarja nisi me rolin e Bashkimit Sovjetik, i 
cili nxiti Korenë e Veriut, e cila kishte instaluar një regjim komunist që të 
pushtonte forcërisht Korenë e jugut. 

Mbas kësaj ngjarje Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kaloi 
Rezolutën 82, me anë të së cilës dënoi unanimisht aktin agresiv të Koresë së 
Veriut. Rezoluta kaloi, sepse Bashkimi Sovjetik kishte kohë që bojkotonte 
seancat e Këshillit të Sigurimit për shkakt se ishte që Republika e Kinës 
(Tajvani), regjim perëndimor pro Amerikan, të zëvendësohej në Këshillin e 
Sigurimit nga Republika Popullore e Kinës, regjim komunist pro-sovjetik.2) 

Bazuar në Rezolutëne 82 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, 
Shtetet e Bashkuara udhëhoqën trupat e Organizatës, duke i detyruar trupat 
Koreano-Veriore të ktheheshin në kufijtë e tyre të paraluftës. Në këtë periudhë 
trupat nga Republika Popullore e Kinës komuniste u futën në konflikt, duke 
mbështetur forcat koreano-veriore. Ndërhyrja kineze shkatërroi Armatën e 
Tetë të Shteteve të Bashkuara, duke shënuar një nga humbjet më të mëdha 
në historinë e ushtrisë amerikane.3) Duke reaguar ndaj kësaj gjendjeje, Kina 
komuniste vendosi një numër të madh forcash sërish në kufirin me Korenë e 
Veriut. 

Përshkallëzimi i krizës nxiti Presidentin amerikan, Truman, të urdhëronte 
që të përgatiteshin kapsula më mbushje bërthamore për goditje nga Grupi 
Bombardues i Nëntë i Forcave Ajrore. Objektiv i këtyre goditjeve do të ishin 
pozicionet koreano-veriore dhe kineze. Mbas afro dy vitesh luftimesh, palët 
arritën armëpushimin në korrik të vitit 1953. Ndonëse konflikti midis dy 
Koreve akoma mbetet i hapur, sërish kjo krizë e ndryshoi tërësisht politikën 
amerikane ndaj Kinës. Nga ajo kohë, Shtete e Bashkuara rikonsideruan 
qëndrimin ndaj Tajvanit, nga një pozicion deri atëherë margjinalizues ndaj 
Kinës, në një pozicion tërësisht mbështetës, kundër çdo agresioni të mundshëm 
të Republikës popullor të Kinës. 

Tjetër krizë me konseguenca në marrëdhëniet kino-amerikane ka qenë 
lufta e Vietnamit. Edhe kjo luftë, sikundër ajo e Koreve, ishte rezultat i luftës 
së Ftohtë dhe ndarjes bipolare të botës. Republika popullore e Kinës u përfshi 
në luftën e Vietnamit qysh në vitin 1949, menjëherë mbasi Mao ce Duni, 
kryetari komunist, unifikoi vendin në vitin 1949. Kina komuniste e mbështeti 
Vietnamin e Veriut me regjim komunist pro-kinez me logjistikë, me armatime 
të lehta dhe të rënda, me ndërtime infrastrukturore, madje edhe me një numër 
prej afro 320 mijë trupash kineze. Gjithë goditja jepej kundër Vietnamit 
të jugut, qeveria e të cilit mbështetej me armë dhe trupa prej Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës. 
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Në këtë konflikt amerikanët humbën mbi 58 mijë trupa dhe pësuan goditjen 
më të madhe politiko-diplomatike në historinë e tyre. Në reagim, ndaj kësaj 
situate fatale, presidenti amerikan Xhonson, madje bëri edhe një plan për 
goditje bërthamore, por, duke pasur parasysh pasojat e paparashikueshme, ky 
plan u ndërpre. Diplomatikisht, Shtetet e Bashkuara e bllokuan Kinën deri në 
vitet ’70 nga hyrja e saj në Kombet e Bashkuara dhe Këshillin e Sigurimit. 
Sipas historianëve, gjatë Luftës në Vietnam, deri në vitet ’70-të u mbajtën 
rreth 138 takime të larta diplomatike ambasadoriale kino-amerikane, të cilat 
filluan në Gjenevë dhe përfunduan në Varshavë. 4)  

Në historinë e marrëdhënieve kino-amerikane gjatë Luftës së Ftohtë, një 
ndikim mjaft nxitës me kahje pozitive solli konflikti kufitar i armatosur midis 
Kinës dhe Bashkimit Sovjetik në vitin 1969. Ky konflikt ishte kulmi i acarimit 
të marrëdhënieve midis dy fuqive komuniste më të mëdha të kohës. Në këtë 
konflikt, diplomacia amerikane nxiti Kinën me qëllim që dy fuqitë komuniste, 
Bashkimi Sovjetik dhe Republika popullore e Kinës të angazhoheshin më 
shumë kundër njëra-tjetrës, gjë që do t’i krijonte lehtësim angazhimit amerikan 
në Azinë juglindore dhe do të dobësonte në thelb superfuqinë më të madhe 
komuniste, Bashkimin Sovjetik. Konjukturalisht, kjo mbështetje amerikane i 
interesonte Kinës së Mao ce Dunit, e cila kishte nevojë për daljen e saj nga 
izolimi ndërkombëtar, për integrimin në Kombet e Bashkuara, për zënien e 
vendit të saj në Këshillin e Sigurimit dhe të evoluonte gradualisht drejt një 
fuqie ndërkombëtare. 

Në Kinë një lëvizje të tillë e mbështeste plotësisht cu En lai, Kryeministri 
i Kinës komuniste, një përkrahës pragmatik dhe i moderuar i Mao ce Dunit. 
Ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lëvizjen pro Kinës komuniste e 
mbështesnin akademikë, politikanë e diplomatë të shquar amerikanë, deri në 
nivelin e Senatorit Majk Mensfild, Kryetar i Shumicës Demokrate në Senat 
dhe Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare, diplomatit të lartë henri Kisinger. 
Ndonëse në të dy shtetet kishte zëra kundër, skepticizëm e fanatizëm 
ideologjik sërish, mendimi se mbështetja e Kinës së Mao ce Dunit do të sillte 
një rishpërndarje të forcave më të mëdha komuniste në botë dhe, madje do t’i 
vendoste ato përkundër njëra-tjetrës, pragmatikisht triumfoi diplomacinë e të 
dy palëve në vitet ’70. presidenti amerikan Nikson tregoi interes të lartë për 
Azinë dhe mbështeti propozimet e Mensflidit dhe Kisingerit.5)       

Kështu, nisi gradualisht procesi diplomatik i afrimit të marrëdhënieve 
kino-amerikane. Fillimisht negociatat filluan në Pakistan dhe në Rumani 
në nivele diplomatike të larta dhe pa hapje ndaj medias e opinionit publik. 
Mbas ecurisë pozitive të këtyre negociatave në vitit 1971 Kisingeri fluturoi 
në mënyrë sekrete për në Kinë, që të përgatiste bisedimet e larta Mao-Nikson. 
Lajmi për takimin Kisinger-Mao Ce Dun në vitin 1971 tronditi gjithë botën. 
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Në Amerikë pati reaksione kundër, por opinioni publik e priti mjaft mirë, 
duke i ngritur vlerësimin Presidentit Nikson, i njohur si antikomunist i flaktë. 
Në Kinë gjithcka kaloi në heshtje, sipas propagandës së orkestruar të pekinit. 
Moska u trondit shumë nga afrimi kino-amerikan, sepse po kuptontë rënien 
e peshës së saj ndërkombëtare mbas kësaj detente. Ndër aleatët e Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe të tjerët patën mirëkuptim për këtë 
hap, sepse një pjesë e tyre tanimë e kishin njohur Republikën popullore të 
Kinës. Aleatët amerikanë në Azi, përfshirë edhe japoninë do të njihin Kinën 
e Mao ce Dunit, të bindur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do t’i 
abandononin ato mbas afrimit gradual me Republikën popullore të Kinës.         

Në këtë atmsoferë me diversitet të lartë, presidenti Amerikan Ricard 
Nikson udhëtoi për në Kinë në shkurt të vitit 1972. presidenti Nikson bëri 
udhëtim në pekin, hanzhou dhe Shangai. Në përfudnim të vizitës Nikson dhe 
Mao ce Dun lëshuan Deklaratën e Shangait mbi politikën e tyre të jashtme 
respektive. Në atë Deklaratë historike të dy palët pajtohen që të punonin së 
bashku për të normalizuar plotësisht marrëdhëniet diplomatike. Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës njohën që të gjithë kinezët në të dy anët e Ngushticës 
Tajvan mbeten të tillë dhe se ka një Kinë e se Tajvani është pjesë ë Kinës. Kjo 
lloj deklarate i mundësoi të dy palët të mënjanonin ëështjen e komplikuar të 
Tajvanit, për hatër të normalizimit të marrëdhënëieve diplomatike midis dy 
fuqive. 6)   

Nga vështrimi historik i përfitimeve të të dy palëve, shumica e ekspertëve 
mendojnë se nga ky proces përfitoi më shumë Republika Popullore e Kinës, e 
cila u njoh ndërkombëtarisht, u bë anëtare e Këshillit të Sigurimit dhe hyri në 
rrugën e faktorizimit si fuqi botërore, që nga faza e luftës së Ftohtë. Gjithashtu, 
Kina e Mao ce Dunit vijoi të mbështeste aleatët e vet ideologjikë e politikë 
në Azinë Juglindore, si Vietnamin, Laosin, Kamboxhian e Korean e Veriut. 
Gjithashtu, të dy fuqitë do t’i kundërviheshin njëra-tjetrës, në mbështetje të 
lëvizjeve të kundërta në Afrikë dhe në Kubë. ekonomikisht, përfitimet nga 
normalizimi kino-amerikan ishin shumë të ngadalta. Pra, në tërësi, përfitimet 
politike dhe ekonomike direkte amerikane nga ky proces ishin më të pakta 
se të Kinës. por, në mënyrë indirekte dhe afatgjatë, ky proces do t’u sillte 
përfitime të mëdha edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sidomos mbas 
përfundimt të luftës së Ftohtë. 

Marrëdhëniet kino-amerikane nisën normalizimin në maj 1973. Zyra 
lidhje Diplomatike u hapën respektivisht në të dy vendet. Me radhë presidentët 
amerikanë Xherld Ford, Xhimi Karter mbështetën këtë proces drejt normalizimit 
të plotë të marrëdhënëieve diplomatike, të cilat u themeluan plotësisht me 1 
janar të vitit 1979. Nga kjo datë Shtetet e Bashkuara të Amerikës transferuan 
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njohjen diplomatike nga Tajpei në Pekin. Të dy palët riafirmuan Deklaratën 
e Shangait, sipas të cilës Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranonin që ka 
një Kinë dhe Tajvani është pjesë e Kinës, ndërsa Kina pranonte që Shtetet 
e Bashkuara të vazhdonin marrëdhëniet tregtare, kulturore dhe kontakte të 
ndryshme jozyrtare me Tajvanin. Këto marrëdhënie amerikano-tajvaneze 
njohën lulëzim të mëtejshëm. Nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike, 
këmbimet e nivelit të lartë presidencial kanë karakterizuar marrëdhëniet 
dypaleshë kino-amerikane. Mbas viteve ’80, thuajse gjithë presidentët e 
Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës këmbyen respektivisht vizita të nivelit të 
lartë në pekin e Uashington. Bashkëpunimi u shtri edhe në fushat ekonomike 
tregtare, teknike e teknologjike si dhe në fushat e kulturës, artit dhe arsimit.           

2.MARRËDHËNIET KINO-AMERIKANE MBAS 
lUfTËS SË fTOHTË

Duke analizuar zhvillimet ndërkombëtare mbas rënies së Murit të Berlinit 
dhe duke u përqëndruar posaçërisht te Kina, në librin e tij “Fati i një shekulli”, 
studiuesi dhe diplomati Fatos Tarifa shkruan se si një fuqi e re që po ngrihet, 
marrëdhëniet e Kinës me çdo fuqi tjetër të madhe kanë rëndësi për zhvillimet e 
sotme dhe të ardhme në rajonin e Azisë dhe në botë. por marrëdhëniet e Kinës 
me asnjërën prej fuqive të mëdha nuk kanë atë rëndësi për të sotmen dhe për të 
ardhemn e globit sa ajo që kanë marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara. 7)

2.1.Çështja e të drejtave të njeriut në marrëdhëniet kino-amerikane

Rënia e Murit të Berlinit u pasua në pekin me ngjarje kaotike dhe të 
përgjakshme. Mijëra studentë në qershor 1989 pushtuan sheshin Tienanmen 
me parulla demokratike. Regjimi komunist i shtypi ato me tanke, pa lënë as 
më të voglën shpresë për ndikime të Evropës lindore në sistemin politik të 
Republikës popullor të Kinës. Reagimi i shteteve dhe shoqërive demokratike në 
gjithë botën ishte kundër këtij veprimi të pekinit zyrtar kundër studentëve. 

Në këtë atmsoferë ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
vendosën çështjen e të drejtave të njeriut në Kinë në agjendën e marrëdhënëieve 
bilaterale kino-amerikane. Shtetet e Bashkuara dhe një sërë shtetesh aleate 
të tyre dënuan veprimin e Tienanmenit, pezulluan takimet e nivelit të lartë 
me autoritet e Kinës si dhe vendosën një sërë sanksionesh ekonomike e 
tregtare mbi të. Ndër sanksionet më të rënda ishin ndalimi i aktiviteteve në 
Kinë të Agjensisë Amerikane për Tregti e Zhvillim në Kinë, i Korporatës së 
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Sigurimeve private të përtej Detit, Banka e Kredive për Zhvillim, licencat për 
eksporte të artikujve dhe municionet mbrojtës, importimi i armëve etj. Kështu, 
çështja e të drejtave të njeriut filloi të pushtojë agjendën e marrëdhënieve 
kino-amerikane dhe mbetet edhe sot e tillë.

2.2.Tajvani-problem fondamental midis palëve

Krahas problemit të përkeqësuar të të drejtave të njeriut që ndikoi në 
ngrirjen e marrëdhënieve kino-amerikane për disa vite mbas Luftës së Ftohtë, 
një ndikim përkeqësues vijoi të kishte në këto marrëdhënie edhe çështja 
e Tajvanit. Gjeopolitikisht çështja e Tajvanit do të ngrihej nga Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës, sepse Republika popullore e Kinës, mbas shpërbërjes 
së Bashkimit Sovjetik nisi fuqizimin e saj strategjik dhe madje shpalosi 
gradualisht edhe disa ambicie të saj deri atëhere të fjetura nga rrethanat e 
disfavorshme të luftës së Ftohtë. 

Kështu, për të demonstruar evoluimin e Kinës si superfuqi edhe strategjike, 
pekini zyrtar bëri manovra ushtarake të mëdha në ngushticën e Tajvanit në 
vitin 1996, duke krijuar kështu krizën e tretë të Tajvanit. Situata provokoi 
edhe politikën në Tajvan, që rriti frymën e indipendentizmit, edhe politikën 
në Uashington, që nxiti ashpërsimin e qëndrimit ndaj Pekinit dhe mbeshtetjen 
më të hapur politike dhe ushtarake ndaj Tajvanit. Ishin përpjekjet e presidentit 
Klinton, në vititn 1998, që sollën një ri-normalizim të marrëdhënieve Kino-
Amerikanë mbas krizës së tretë të Tajvanit. 

Ndonëse Tajvani mbetet cështje e hapur midis Kinës dhe Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës, sërish mund të thuhet se është një cështje nën 
kontroll të të dy palëve. Kështu, në vititn 2005 Pekini nxorri ligjin kundër 
shkëputjes, me anë të të cilit parapaljmëronte se mund të ndërhynte edhe me 
mjete jo paqësore në rast lëvizje për shkëputje nga Tajvani. Në vitin 2008 
mbas zgjedhjeve demokratike në Tajvan erdhi në presidencë Ma jin Zhu, i 
cili po lëviz drejt normalizmit me Kinën.

2.3. Lufta kundër terrorizmit ndërkombëtar

Ndikimin më të madh në marrëdhëniet Kino-Amerikane mbas Luftës 
së Ftohtë solli ngjarja tragjike në Nju jork në shtator të vitit 2001. Kjo 
ngjarje ndryshoi në mënyrë radikale politikën Amerikane në botë. Republika 
popullore e Kinës mbështeti Rezolutën 1373 të Kësahillit të Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara kundër Talebanëve në Afganistan dhe në luftën kundër 
terrorizmit. 
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Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që deri athere kishin pasur në vijat 
blu Republikën popullore të Kinës si kërcënimi kryesor për to, ndryshoi 
tërësisht vlerësimi për kërcënimin prioritar. Tanimë nuk do ishte Republika 
popullore e Kinës kërcënim prioritar për Amerikën, por do ishte terrorizmi 
ndërkombëtar fokusuar kryesisht në lindjen e Mesme dhe në luftën Kundër 
Terrorizmit Ndërkombëtar. 

Një orientim i tillë i Shteteve të Bashkuara i interesonte plotësisht Kinës, e 
cila dëshirontë të parandalonte efektet e terrorizmit në Azinë lindore. Fillimisht, 
në Amerikë pati ndrojtje se përqëndrimi i Shteteve të Bashkuara në Azinë 
Qëndore, kryeishst në Taxhikistan dhe Uzbekistan si dhe fushata kundër Irakut 
do të nxisnin opinion anti-Amerikan në Kinë. Por, kjo nuk ndodhi. Pasojat që 
pësuan edhe shumë qytetarë e biznesmenë kinezë në Nju jork në shtator 2001 si 
dhe përpjekjet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara që krahas këtyre hapave 
drejt lindjes së Mesme dhe Azisë Qëndrore të vijonin edhe bashkëpunimin 
me Republikën popullore të Kinës në shumë fusha, ndikuan që të shangej në 
mënyrë të konsiderueshme anti-Amerikanizmi në Kinë.   

3. ADMINISTRAT OBAMA DHE MARRËDHËNIET 
KINO-AMERIKANE

3.1.Orientime të Presidentit Obama ndaj Kinës

Gjatë gjithë fushatës elektorale në vitin 2008 në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës të dy kandidatët për presidentë në Shtëpinë e Bardhë, Barak Obama 
dhe MekKein i kushtuan gjërësisht rëndësi marrëdhënëieve Kino-Amerikane. 
Të dy kandidatët favorizuan zhvillimin e tregëtisë me Kinën, si themelore për 
bashkëpunimin dypalësh, por dhe për vetë transformimin e Kinës. Ndryshe 
nga Obama, Mekkein vuri në dukje gjatë fushatës se pavarësisht prej casjes 
Amerikane, Republika popullore e Kinës, ndërkohë që ndan interesat me 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ndan në të njëjtën kohë me të edhe 
vlerat Amerikane. 

Me të fituar zgjedhjet dhe hyrë në zyrën ovale me 20 Janar 2009, 
presidenti Obama përshëndeti me telefon homologun e tij në pekin. Gjatë 
bisedës telefonike, të dy homologët ranë dakort që zhvillimi i marrëdhënieve 
Kino-Amerikane është jo vetëm në interes të të dy kombeve, por edhe në 
interes mbarë botëror. 8)  

Ardhja e Obamës në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nisi 
ndikimin pozitiv që të dy këto fuqi të mëdha të kthenin vëmendjen ndaj 
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cështjeve të mjedisit. Ky orientim bilateral do të ketë ndikim të konsiderueshëm 
ndërkombëtar, pasi, sikundër e kemi theksuar në fillim të kësaj eseje, të dy 
këto fuqi ekonomike globale janë vëndet me më shumë mjete transporti, janë 
konsumatorët më të mëdhënj të naftës në botë dhe gjithashtu emëtuesit më të 
mëdhenj të karbonit në atmosferë.  

Me rëndësi kanë qënë marrëdhëniet mirëkuptuese ekonomike Kino-
Amerikane për adresimin e krizës financiare ndërkombëtare mbas vitit 2008. 
Të dy shtetet u mrëkuptuan që të adresonin krizën financiare me anë të 
iniciativave stimuluese masive të ekonomive të tyre. por, duhet theksuar, se 
gjatë kësaj periudhe në Kinë janë shprehur herë pas here shqetësime lidhur 
me faktin se ndërsa në Kinë ekziston fryma e “blerjes Amerikane”, në Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës ka ka një fryme diskriminuese ndaj të huajve, duke 
përfshirë këtu edhe prodhuesit kinezë. pavarësisht problematikave, të dy 
lidershipet e kohës sonë, në Kinë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
kanë rënë dakort tërësisht se marrëdhëniet Kino-Amerikane do të vijojnë 
progresivisht me qëllim që t’i shërbejnë zgjidhjes së bashku të problemeve 
të mëdha globale. 

Sikundër edhe në të kaluarën, edhe gjatë presidncës Obama ka patur 
problem në dy cështje madhore: në cështjen e Tajvanit dhe në cështjen e Tibetit. 
cështja e Tajvanit u ringrit pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën në 
janar 2010 t’i shisnin Ishullit 6.4 mld dollar amerikanë armë. Kina reagoi 
duke i vendosur sanksione kompanive amerikane që shitën armët në Tajvan 
dhe ndërpreu bashkëpunimin në disa fusha me interes rajonal e ndërkombëtar. 
lidhur me Tibetin, cështja është ngritur në kontekst të tëdrejtave të njeriut 
edhe nga shumë aleatë të Amerikës, duke përfshirë Bashkimin Evropian. 
Vizita e presidentit Obama në 2010 në pekin, vijoi këto linja bashkëpunimi, 
ndonëse nga shumë analistë u konsiderua një vizitë e profilit të ulët për Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës. 

3.2.Çështjet e rëndësishme të hapura midis palëve

Marrëdhëniet kino-amerikane me gjiithë progresin dhe qëndrushmërinë e 
arritur vijojnë të kenë disa çështje të hapura. Këto çështje lidhen me treguesit 
e të drejtave të njeriut në Kinë, me nivelin e lartë të shpenzimeve ushtarake që 
vazhdon të bëjë Pekini, me çështjen e nxehtë e Tajvanit si dhe marrëdhëniet 
ekonomike midis palëve.

Niveli i të drejtave të njeriut në Kinë ka qenë dhe mbetet një konstante 
shqetësuese për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbarë opinionin 
demokratik ndërkombëtar. Çdo president dhe respketivisht çdo administratë 

Lisen  Bashkurti: Marrëdhëniet Kino-Amerikane në rendin e ri botëror



The Heritage Nr.2 / 201020

e re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mban në agjendë çështjen e të 
drejtave të njeriut në çdo verpimtari dypalëshe me Pekinin zyrtar. Pavarësisht 
nga mënyra dhe tonet e ngritjes së kësaj çështjeje, amerikanët duket se janë 
të vendosur se treguesit e të drejtave të njeriut do të vazhdojnë të ndikojnë 
negativisht në marrëdhëniet bilaterale midis dy fuqive të mëdha, sikundër 
midis Kinës dhe mbarë aleatëve demokratikë të Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës.

E vënë kryesisht nën presionin dhe kushtëzimet e Shteteve të Bashkuara, 
por edhe për përmirësim të imazhit të saj ndërkombëtar, Republika popullore 
e Kinës ka hedhur me kujdes disa hapa në drejtim të njohjes së të drejtave 
themelore të njeriut në Kinë. Ndër këto hapa mund të përmenden firmosja e 
Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore 
në vitin 1997, të ratifikuar në vitin 2001) 9); e Konventës Ndërkombëatre për 
të Drejtat politike dhe civile. 10); lirimi nga dënimet i një sërë të dënuarve 
politikë e religjiozë; angazhimi për të vepruar në kuadër të Kombeve të 
Bashkuara kundër torturës, ndjekjeve arbitrare dhe besimit fetar.         

Këto hapa janë konsideruar në mënyra të ndryshme nga faktorë të ndryshëm 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në mbarë vendet demokratike. 
Administrata Amerikane ka njohur disa përmirësime në treguesit e të drejtave 
të njeriut në Kinë, ndërsa shumë institucione e agjensi të specializuara vijojnë 
të mendojnë se Kina ka bërë më shumë veprime virtuale sesa hapa konkretë, 
ndaj i kërkojnë administratës amerikane të vijojë të mbajë kërkesën për të 
drejtat e njeriut si një prioritet në marrëdhëniet bilaterale kino-amerikane.  

Në këtë aspekt të marrëdhënieve kino-amerikane po zë vend edhe çështja 
e Tibetit. Gjendja e tibetianëve, të drejtat e tyre si komunitet shumëmilionësh 
etnik e religjioz i veçantë po sensibilizon mjaft vende dhe shoqëri demokratike 
kudo në botë. Udhëheqësi shpirtëror i Tibetit, Da laj lama është pritur me 
nderime të mëdha dhe në nivelet më të larta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
dhe në aleatët e mëdhenj të tyre, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian. 
Reagimet nga Kina kanë qenë të ashpra, por bota demokratike duket se po 
vijon të sensibilozijë gjithnjë e më shumë çështjen e Tibetit në një kontekst të 
të drejtave të njeriut të munguara në Kinë.    

Një nga komponentët më të ndjeshëm në kushtëzimin e marrëdhënieve 
bilaterale kino-amerikane është çështja e shpenzimeve ushtarake të larta që 
vijon të bëjë pekini edhe mbas përfundimit të luftës së Ftohtë. Natyra e 
politikës së një shteti duket ndër të tjera nga treguesit e buxhetit të tij. Atje 
ku hidhen buxhetet më të mëdha, atje synohet edhe strategjia e zhvillimit të 
politikave të brendshme dhe ndërkombëtare të shtetit të dhënë. Vështruar me 
këtë metodologji, buxheti ushtarak në Kinë vijon të rritet me ritme të shpejta. 
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Kina po investon në Detin e Kinës së jugut, po transformon natyrën e ushtrisë 
së saj nga trupa tokësore në armatë detare, ajrore dhe po zhvillon sistemin 
raketor. 

Këto tregues shqetësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe akoma më 
shumë fqinjët e Kinës, duke përfshirë edhe aleatët tradicionalë të Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës në Pacifikun e Jugut. Ka analistë që mendojnë se 
shqetësimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shpenzimet ushtarake të 
pekinit nuk është i bazuar. Sipas këtyre analistëve, përsa kohë shpenzimet 
ushtarake të Shteteve të Bashkuarartë Amerikës janë katër herë më të larta se 
ato të Republikës popullore të Kinës, nuk ka arsye për shqetësime serioze. 

Kundërshtarët e këtij argumenti mbrojnë tezën se Kina nuk është sa duhet 
transparente në lidhje me treguesit e buxhetit të saj ushtarak. Mungesa e 
transparencës, që është një tipar i sistemit politik kinez, me të vërtetë lë shteg 
për shqetësime ndërkombëtare, lidhur me rritjen e shpejtë të armatosjes së 
Kinës dhe ndryshimin e karakterit të ushtrisë së saj nga këmbësore-difensive 
në ajrore-detare dhe raketore ofensive.

Çështja e Tajvanit mbetet një pikë e hapur në marrëdhëniet bilaterale kino-
amerikane. Ndonëse Republika popullore e Kinës kurrë nuk e ka qeverisuar 
Tajvanin, sërish ajo vazhdon ta deklarojë Tajvanin provincë të 23-të e Kinës 
dhe të kërcënojë herë mbas here për përdorimin e forcës ndaj Ishullit. Nga 
ana e tyre, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bazuar në simpatinë e thellë për 
vlerat demokratike të ndërtuara në Tajvan, sikundër janë pluralizmi politik, 
demokracia liberale, ekonomia e tregut dhe rezistenca antikomuniste gjatë 
luftës së Ftohtë, vazhdojnë të eksportojnë armatim të rëndë në Tajvan. Çdo 
ndryshim i këtij kursi, do të ndryshonte balancën e forcave midis Republikës 
popullore të Kinës dhe Republikës së Tajvanit e japonisë në Rajon.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërtuar politikën e tyre me Tajvanin, 
bazuar juridikisht në Aktin e Marrëdhënieve të Tajvanit, në Gjashtë Garancitë 
dhe në Tre Komunikatat. Në këto dokumente pranohet pozita e Tajvanit që 
është pjesë e Kinës, por që nuk është i detyruar të njohë dhe të pranojë pozitën 
e saj. Natyrisht, funskionimi i kësaj politike mjaft kontradiktore ndryshon 
mjaft nga një administratë në tjetrën në Tajvan.      

Në Tajvan ka dy rryma politike, po jo vetëm politike, por edhe opinionale. 
Një rrymë është pro-pavarësisë dhe vijon politikë të fortë në favor të saj. Sipas 
kësaj rryme Tajvani duhet të punojë fort dhe të shpallë shpejt pavarësinë e vet, 
përsa kohë Kina ende nuk është fuqizuar ekonomikisht dhe ushtarakisht sa 
të bëhet i pamundur ky akt. Kjo rrymë i ka vënë herë pas here në pozita të 
vështira Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

Një tjetër rrymë në Tajvan është ajo që kërkon të ruhet status quo ekzistuese. 
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për këtë pozicion vërehet edhe një mbështetje e gjerë e opinionit publik në 
Tajvan. Megjithatë, edhe kjo rrymë në mjaft administrata qeverisëse duket 
se ka lëvizur nga status quo në drejt pavarësisë de jure. Në këtë dinamikë, 
Shtetet e Bashkuara kërkojnë vazhdimisht nga qeveritë në Tajvan të sigurojnë 
përmbajtjen në politikat tanimë të pranuara nga palët. Nga ana e tij Tajvani 
deklaron konsolidimin e armatimit dhe modernizimin e forcave të veta si në 
aspektin mbrojtjës edhe në kapacitetin sulmues, përmes një buxheti prej 10.5 
mld dollarë amerikanë ose 2.94 të prodhimit të Brendshmë Bruto. 11) 

Nuk ka dyshim se kapitulli më i rëndësishëm dhe më kompleks i 
marrëdhënieve kino-amerikane është bashkëpunimi ekonomik e tregtar midis 
tyre. Marrëdhëniet ekonomiko-tregtare kino-amerikane kanë nisur në vitet 
1972-1973. Nga ajo kohë Shtetet e bashkuara të Amerikës kanë investuar 
direkt në ekonominë kineze në skektorët e industrisë, hotelerisë, restoranteve 
dhe të petro-kimisë. Kompanitë amerikane kanë arriur të themelojnë më 
shumë se 20 mijë ndërmarrje të përbashkëta në Kinë. Më shumë se 100 
multinacionalet më të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë 
projektet e tyre në Kinë, madje disa prej tyre kanë investime shumëfishe. 
Sipas të dhënave të fundit, investimet amerikane në Kinë arrijnë në 48 mld 
dollarë amerikanë. Deficiti tregtar i Shteteve të Bashkuara me Kinën ka kaluar 
mbi 350 mld dollar amerikanë prej vitit 2006, duke përbërë deficitin më të 
madh tregtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë. Ndër shkaqet që 
kanë rritur kete deficit mendohet të jenë fuqizimi i ekonomisë amerikane, 
rritja e nevojës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për krah pune kinez dhe 
nënvleftësimi i dollarit amerikan. 12) Bashkëpunimi ekonomiko-tregtar kino-
amerikan kohët e fundit ka përfshirë edhe afrimin e strategjive zhvillimore 
globale të dy partnerëve të mëdhenj. Kështu, të dy palët janë angazhuar së 
bashku në luftën kundër financave terroriste dhe larjes së parave, nxitjen e 
investimeve direkte të huaja në shërbimet në Kinë, afrimin në politikat makro-
ekonomike rajonale. Fuqizimi i rritjes ekonomike të Kinës e ka shndërruar atë 
në fuqi motorike rajonale. Në respekt të partneritetit me Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës, Republika popullore e Kinës është angazhuar strategjikisht për 
të bërë reforma të thella drejt ekonomisë së tregut dhe hapjes ndaj ekonomisë 
globale. 

Në ndihmë të bashkëpunimit ekonomiko-tregtar kino-amerikan palët kanë 
themeluar edhe mekanizma të tillë siç janë “Dialogu Strategjik ekonomik 
Kino-Amerikan”, i cili mblidhet dy herë në vit. Deri tani janë bërë tetë takime 
të tilla. Gjithashtu, një tjetër mekanizëm konsolidimi i bashkëpunimit është 
“Dialogu i Zyrtarëve të Lartë Kino-Amerikan”, për të diskutuar çështje 
politike ndërkombëtare dhe për të punuar së bashku për zgjidhjen e tyre. 



23

Natyrisht, si në mjaft aspekte të bashkëpunimit ndërkombëtar edhe në 
marrëdhëniet bilaterale kino-amerikane kriza e fundit financiare botërore 
solli ndikime negative. pikërisht, në pikun e krizës, në shtator 2009, Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës imponuan tarifat doganore 35 për qind për mallrat 
e importuara nga Kina. Në këtë situatë, ministri i Tregtisë së Kinës akuzoi 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës për “këtë akt të keq të proteksionizmit 
tregtar”. Kina e dërgoi këtë çështje në organizatën Botërore të Tregtisë. Në 
këtë situatë krize edhe mjaft çështje të tjera ekonomike, sikundër çështja e 
naftës dhe e coca-coles janë ngritur respektivisht nga palët kundër njëra-tjetrës. 
Nyja e problemeve shihet se vërtitet rreth përcaktimit që ka bërë MekKein se 
marrëdhëniet kino-amerikane bazohen në interesa të përbashkëta, por në vlera 
të ndryshme. Kjo mbetet e paqartë për pasojat në të ardhmen e marrëdhënieve 
kino-amerikane. 

pavarësisht problematikave, këto dy fuqi, duke pasur parasysh se 
marrëdhëniet bilaterale ndërmjet tyre janë më të rëndësishmet në rendin e 
sotëm botëror, kanë themeluar edhe mekanizma të tillë në fushën ekonomike 
siç janë “Dialogu Strategjik ekonomik Kino-Amerikan”, i cili mblidhet dy 
herë në vit, si dhe mekanizmin e konsolidimit të bashkëpunimit të gjithanshëm 
i quajtur “Dialogu i Zyrtarëve të Lartë Kino-Amerikan” për diskutimin e 
çështje politike ndërkombëtare dhe punën e përbashkët për zgjidhjen e tyre. 

Nga vështrimi analitik i mësipërm vërehet se e ardhmja është gjithnjë 
vështirë të parashikohet, por, bazuar në atë që shtjelluam më lart dhe në 
shumë studiues ndërkombëtarë mund të thuhet se shekulli 20-të na mëson se 
fati i shekullit 21-të do të përcaktohet në një masë të madhe nga fakti nëse pas 
njëzet vjetësh, pra, nëse rreth vitit 2030 Kina do të jetë një partnere e Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës apo një armike e saj.13)  
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Prof.Dr. Bashkim RAMA

pavarësia e kosovës dhe idetë 
e Mëdha aMerikaNe

   

Dy vite më parë, në bashkëpunim dhe koordinim brilant me faktorët 
vendimmarrës dhe aleatët ndërkombetarë, të prirë nga Shtetet 
e Bashkuara të Amerikes, Kosova shpalli shtetin e pavarur, 

demokratik e sovran të saj, duke jetësuar me këtë akt madhor përpjekjet 
titanike dhe aspiratat shekullore të popullit të Kosovës për liri, pavarësi, 
demokraci, prosperitet e dinjitet njerëzor.

Me një akt të tillë, vepër sublime e popullit të Kosovës dhe e klasës politike 
të saj, në rrafshin e brendshëm, iu dha fund, njëherë e përgjithmonë, situatës 
paradoksale të shumicës shqiptare të shtypur e të shfrytëzuar nga pakica 
serbe, duke e shndërruar mazhorancën shqiptare kosovare, maksimalisht, të 
ndërgjegjshme, për të respektuar me përgjegjësi të drejtat dhe liritë e pakicës 
serbe, nëpërmjet “ofertë”-s  demokratike, të bashkëjetesës së barabartë, në 
shtetin më të ri të kohës, shtetit të dytë, të shpallur në mileniumin e ri.

Në rrafshin e jashtëm, me shpalljen e pavarësisë së Kosovës iu dha fund 
vartësisë së saj nga Beogradi dhe iu hap asaj mundësia per ta njohur atë, 
si subjekt ndërkombëtar i pavarur, nga 64 vende të botës, me tendencë për 
shtrirje të shpejtë të kësaj njohjeje dhe të përfshirjes së Kosovës në organizatat 
dhe institucionet ekonomike, finananciare e politike rajonale, europiane dhe 
ndërkombëtare.

Në aspektin ndërkombëtar, “oferta” e marrëdhënieve me Serbinë, nga 
ana e Kosovës, tashmë, kualifikohet si marrëdhënie midis dy vendeve 
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sovrane fqinje e të barabarta, në standardin e konceptit europian të këtyre 
marrëdhënieve, duke akcentuar dëshiren dhe duke shprehur vullnetin 
për normalizimin e tyre në një periudhë afatmesme, sigurisht, në bazë të 
zhvillimeve në terren dhe të qëndrimeve të të dy palëve.

Nga pikëpamja makrodiplomatike, pavarësia e Kosoves, ashtu si 
të gjitha proceset politike e diplomatike që çuan te pavarësia e saj, përbën 
një “projekt” ndërkombëtar, në formën e një sinteze të ndërthurjes dhe 
ndërveprimit të faktorit të brendshëm kosovar me atë vendimmarrës, 
ndërkombëtar. 

Eshte më se e qartë, për këdo dhe kurdoherë, se në këtë “binom”, idetë 
e mëdha dhe idealet amerikane, roli i politikës dhe i diplomacisë së ShBA-
së,  ka qenë dhe vazhdon të jetë i një rëndësie të veçantë e vendimtare, si për 
pavarësinë e Kosovës, për stabilitetin afatgjatë, ashtu dhe për të ardhmen 
demokratike e euroatlantike të saj.

Historia e marrëdhënieve të shqiptarëve me Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës i ka rrënjët në një prej periudhave më të vështira dhe më të 
rëndësishme të historisë së popullit tonë. 

Ishte, pikërisht, periudha e përflakjes së luftërave ballkanike dhe e Luftës 
së Parë Botërore, kur, për herë të parë, SHBA-të dalin nga izolacionizmi dhe 
morën pjesë me trupa ushtarake për t’i dhënë fund Luftës së Parë Botërore e 
për t’i hapur rrugë Rendit të ri Botëror. 

Bazat e një rendi të tillë u hodhën në Konferencën e Versajës (1919-’20), 
ku u shpalosën dy korente të politikës ndërkombëtare: 

Willsionalizmi, që përmbante të drejtën e popujve për vetvendosje, 
çështjet e çarmatimit, sigurinë kolektive dhe Lidhjen e Kombeve- si e para 
organizatë politike universale, për menaxhimin e punëve të botës, pas lufte.

Korenti i dytë ishte ai i fuqive tradicionale imperiale europiane, të cilat 
vazhdonin të rivalizonin për interesat e tyre nacionaliste, egoiste dhe tregjet 
kolonialiste botërore. 

Përveç revanshit rus, në ngritje, ambicieve të nacionalizmit francez, 
përpjekjeve të diplomacisë imperiale britanike, në skenën e Europës kishte 
dalë fuqishëm Gjermania unitariste, e bashkuar nga Bismarku, si dhe Italia e 
unifikuar.

Idetë gjeniale të Uillsonit ndeshën në një mjedis konservator, nacionalist 
dhe imperial europian. 

Mjerisht, nga ana tjetër, as Kongresi dhe as Senati i ShBA-së nuk arritën 
t’i kuptonin idetë largpamëse e demokratike të presidentit të tyre, duke mos e 
ratifikuar Traktatin e Versajës.

Bashkim Rama: Pavarësia e Kosovës dhe idetë e mëdha amerikane 
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Në këtë konjukturë të komplikuar midis Fuqive të Medha të kohës, 
shqiptarët arritën të shpallin pavaresinë e shtetit të tyre, duke lënë jashtë gati 
gjysmën e popullsisë dhe territoreve  autentike shqiptare. 

Fatmirësisht, ishin idetë e Ëillsonit ato që e mbrojtën pjesën e shtetit të 
pavarur e të ri shqiptar nga kërcënimi i revanshit të pandalshëm militarist 
të monarkëve fqinjë, të cilët synonin ta katandisnin hartën e Shqipërisë, në 
formatin e Shën Stefanit- një “parcelë,” në qendër të Shqipërisë së sotme. 

pra, ishin idetë e Uillsonit, ato që mbrojtën Shqipërinë “londineze”, pa 
mundur të arrinin të zgjidhnin, tërësisht, çështjen shqiptare në Ballkan.

Vitet që pasuan Versajën u karakterizuan nga kriza politike ndërmjet 
Fuqive të Mëdha nacionaliste ballkanike dhe kriza e thellë ekonomike e vitit 
1929. Traktati i Versajës nuk funksionoi në drejtim pozitiv, para krizave dhe 
parandalimit të luftës së Dyte Botërore.

Momenti i dytë, ku takohen idealet amerikane me çështjet shqiptare 
përkon me konceptin e rendit të ri, që presidenti Ruzvelt aspironte, pas 
mbarimit të luftës së Dytë Botërore, e cila për fat të keq la pas pasoja të 
tmerrshme dhe e ndau Europën me perden e hekurt të luftës së Ftohtë.

Fuqizimi i BS, ndarja e Gjermanisë, krijimi i strukturave politike 
ekonomike dhe ushtarake nën drejtimin e Kremlinit, realizuan strategjinë 
staliniste të forcimit të faktorit sllav në hapësirat europiane e ato botërore.

Në Ballkan, një konjukturë e tillë margjinalizoi hapësirat për zgjidhjen 
e çështjes shqiptare.

Gjatë Luftës së Ftohtë, të dy anët e shqiptarëve u përballën me sfida 
të mëdha.

Shteti shqiptar përjetoi kriza permanente në marrëdhëniet me 
jugosllavinë, BS dhe me Kinën, duke kaluar gradualisht, në një vetizolim të 
plotë e të gjithanshëm. 

Shqiptarët në ish jugosllavi u përballën me fragmentimin në tre shtete  
e, në mënyrë të veçantë, me dhunën, varfërinë e spastrimet etnike të Serbisë.

U deshën ndryshime të mëdha gjeopolitike si: shpërbërja e BS, rënia 
e murit të Berlinit, triumfi i demokracive në vendet e europës lindore, që 
faktori hegjemon ruso-serb të dobësohej gradualisht, duke u përballur me 
rritjen e rezistencës qytetare, politike dhe më pas, ushtarake të shqiptarëve në 
Kosovë e në vise të tjera shqiptare.

për herë të tretë, ShBA-të riaktivizohen për zgjidhjen e krizës së 
Ballkanit.

Ishte kriza në Bosnje-Hercegovinë, dështimi i oKB-së, mungesa e 
kapaciteteve menaxhuese të Be-së, që apeluan nevojën e angazhimit të ShBA 
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–së dhe të aleancës atlantike, për të ndërhyrë në zgjidhjen e krizës ballkanike. 
Ndërhyrja amerikane në Dejton ishte fillimi i zgjidhjes së krizës në Ballkan, 
ndërsa angazhimi i ShBA-së dhe i NATO-s në Kosovë, më 1999, i dha fund 
sistemit të Versajës, në këtë pjesë të Europës.

Momenti i katërt lidhet me rolin e faktorit amerikan dhe mbështetjen 
direkte të tij për shtetformimin e ndërtimin e Kosovës së re, mbi bazën e ideve 
dhe të filozofisë së vlerave të demokracisë amerikane.

Nëpërmjet një koncepti largpamës e afatgjatë, lidershipi amerikan, ashtu si 
pavarësinë e Kosovës, projektoi dhe shtetformimin e ndërtimin e demokracisë 
reale në Kosovën e re. 

janë unikale dhe me vlera universale veprimet dhe hapat e diplomacisë 
amerikane, që nga formulimi i tezës  Kosova situatë “sui generis”, tek koncepti 
i “bashkëjetesës multietnike”, që nga ai i “bashkësisë multietnike moderne”, 
e “modeli i bashkëjetesës së te ardhmes” deri tek “shteti demokratik i 
Kosovës”.

Në Kosovë u rimaterializuan idetë e Uillsonit, morën jetë aspiratat e 
Ruzveltit, u realizuan strategjitë e Çërcillit, dhanë frymëzimin e veprës së tyre 
monumentale europianistët e mëdhenj Mone, Shuman, Brand, De Gol, Kolh, 
Regan, Bush, Klinton, Bush junior, Obama dhe e gjithë aradha e politikanëve 
të mëdhenj, që përfunduan luftën e Ftohtë dhe i hapën rrugë rendit të ri 
botëror aktual, në formim e sipër.

Mbi këto ide të mëdha, në idealet dhe vlerat e mëdha demokratike e 
njerëzore që “prodhojnë” ato, në diplomacinë efektive amerikane është 
projektuar, jetësuar dhe vazhdon të formësohet e të forcohet shteti i ri, i dalë 
nga akti i Shpalljes së pavaresise  së Kosovës.

Në përvjetorin e dytë të Shpalljes së pavarësisë, populli i Kosovës, klasa 
politike e saj shprehin mirënjohjen e thellë për popullin dhe lidershipin 
amerikan, duke premtuar se do të shumëfishojnë përpjekjet e tyre për ta bërë 
Kosovën shtet të begatë e demokratik të të gjithë banorëve të saj.    

Bashkim Rama: Pavarësia e Kosovës dhe idetë e mëdha amerikane 
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doc.dr. astrit memia 

aspekte të “të drejtës peNaLe 
të Mass-Medies”

 

Është e pamundur të konceptohet në plotninë e vet një temë në të cilën 
kërkohet apo merret në angazhim koncepti mediatik, në anën e vet më 
delikate dhe të drejtësisë, për të parë mërrëdhëniet e të dyjave në mënyrë 

që njëra mos të cënojë tjetrën dhe anasjelltas. Kjo është akoma e vështirë në 
kushtet e një studenti të drejtësisë, i cili diplomohet në këtë fushë.

pavarësisht kulturës dhe përvojës nga njëra anë, ana tjetër ka peshën 
e vet. Natyrisht duhet konceptuar drejt e gjithë marrëdhënia që krijojnë në 
kushtet e një shoqërie të caktuar dy anët e çështjes, dy konceptimet apo siç 
thuhet në fushën e kimisë, dy elementët bazë të reaksionit kimik. Media dhe 
ligji në një shoqëri demokratike kërkojnë të afrohen, d.m.th ata kërkojnë të 
konvergojnë, me qëllimin e një shoqërie të emancipuar, që marrëdhëniet mes 
pushteteve, mes shtresave dhe grupeve të shoqërisë të jenë të lira, reciproke 
dhe të ndihmojnë progresin social.

Punimi i një diplome të titulluar “Aspekte të Të Drejtës Penale të Mass-
Medies” është specifik dhe gjithmonë i vështirë në kushtet e një shoqërie, e 
cila deri në momnetet e fundit është konsideruar në tranzicion. Tranzicioni 
nënkupton një kompleks social të një vendi, qoftë në planin horizontal social 
dhe atë vertikal hierarkik, të konsolidimit të sjelljes institucionale dhe atë të 
ligjit. Në një shoqëri të tillë ligjet vijojnë të jenë në formimin e vet, me çfarë 
pritet që ato jo vetëm t’i përshtaten zhvillimit social, po ashtu ato kanë për 
synim dhe t’i vijnë në ndihmë konsuliditetit të progresit. 
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Shoqërinë njerëzore, në drejtimin e Të Drejtave të Njeriut i duhet që të 
jetë e siguruar për këtë “gur themeli” të kursit demokratik, me çfarë kërkohet 
që ligji t’i vijë në ndihmë. 

Si duhet kuptuar kjo?
I nivelit çfarëdo qoftë një punim diplome, që varet nga shumë faktorë dhe 

mundësi, madje dhe nga kultura, pasi tema e një natyre të tillë ka dy elementë 
thelbësor, duket se ka nevojë investigimi, nëpër të cilin arrin të kuptosh jo 
vetëm një problem, por shumë të tillë, që tregon se shoqëria njerëzore është e 
mpleksur, ka marrëdhënie të disa niveleve, që në shumë raste bien ndesh me 
njëra-tjetrën. Në këtë kuptim, kuptohet se ka nevojë për angazhim intelektual 
dhe specifikisht veprues.

Meqë raporti ligj-mas/smedia është kolona vertebrale ku shoqëria në një 
sistem demokratik kërkon ta ketë referencial, sepse kjo e fundit “vigjëlon” në 
shoqërinë në zhvillim, duket se ky raport është një lloj matësi, me anë të të 
cilit vlerësohet niveli i caktuar i zhvillimit të një shoqërie. Komponentët dhe 
“dueli” njëkohësisht mes këtyre dy gjërave janë dy problemet shqetësuese 
të shoqërisë njerëzore jo vetëm në Shqipëri, por dhe në vendet e tjera të 
zhvilluara. 

 Postulati, disi “abuziv” se,- “aty ku fillon e drejta e njërit cënohet e drejta  
e tjetrit”, fitorja gjithmonë ka një anë dhe e vërteta një anë tjetër, në këtë lloj 
shoqërie ka terren dhe opsione pro dhe kundër. Në fund të fundit, shoqëria 
njerëzore është kjo: ajo kërkon të zhvillohet dhe zhvillohet kryesisht përmes 
kësaj kurbature opinionistike në ulje dhe në ngritje, në kohezionin e gabimit 
nga njeriu i thjeshtë deri tek ai i qeverisë dhe institucionit shtetëror, i cili është 
abuziv, që në momentin kur pozicionin në shtet e shndërron në përfitim të 
tijin, i çdolloji qoftë, duke shkelur të drejtën dhe lirinë e tjetrit. 

* * * 
 
Çështja “Aspekte të Të Drejtës Penale të Mass-Medies” është një 

angazhim në të cilin kërkohet të selektohet mendim për abuzimin social të 
nëpunësit ndaj individit, por dhe cënimi i jetës së nëpunësit nga media, e cila 
konsideron se është në “llogoren” e mbrojtjes së individit dhe që, për shkak të 
kësaj, cënon jetën e këtij të parit. Shqipëria ka pasur një tranzicion të gjatë në 
të gjithë rrafshet e zhvillimit, qoftë atë ekonomik dhe atë intelektual, mediatik, 
të ligjeve, të medies dhe të fushave të tjera. Në këtë kuptim ka gjithmonë një 
mundësi për të gjykuar.  

A e shkel njeriu i shtetit, d.m.th nëpunësi i shtetit lirinë e individit, lirinë 
e njeriut të thjeshtë dhe anasjelltas ky njeriu i thjeshtë, lirinë, privatësinë e atij 

Astrit Memia: Aspekte të “Të drejtës penale të mass-medies”
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njeriut të shtetit? përvoja dhe investigimi, rastet e vendeve të zhvilluara, të 
Shqipërisë dhe vende të tjera në tranzicion tregojnë se ka raste të shumta, që 
secila palë shkelin lirinë dhe të drejtën e tjetrit.  

Çështja e terrenit, që duhet të ketë media në një vend të caktuar si 
Shqipëria, është realisht një debat në të cilin marrin pjesë të gjithë elementët 
opinonbërës dhe ato të konsideratave të shoqërisë sonë. Ka një angazhim me 
të cilin kërkohet që pushteti i katërt të jetë absolutish aktiv, i fortë dhe i pa-
cënuar nga pushtetet e tjera. Vlera e tij bëhet e dobishme dhe e nevojshme në 
momentin kur ai nuk e cënon lirinë e tjetrit (cilido qoftë ai) dhe që i shërben 
ndërgjegjes njerëzore dhe njeriut të thjeshtë se ai ka një mbrojtës të mirë dhe 
real. Ndërkohë, në raport më ligjin, marrëdhënia dhe dobia është e vlerësuar 
në momentin kur pushteti i katërt i jep lëndë të vërtetë këtij, në mënyrë që ai 
të justifikojë bindjen qytetare se ai është në mbrojtje të tyre. 

Ka një “betejë” të gjatë maratonike, ndoshta lidhur me mënyrën se 
si pushteti i katërt kërkon të realizojë punën e vet. Sot për këtë problem 
jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën e qytetëruar, ka një tejkalim 
të asaj që i jep ligji cilitdo. Ka ndodhur dhe vazhdon të ketë një tejkalim 
me privatësinë e individit, qoftë kur ai është në faj, qoftë kur ai është dhe 
nëpunës i shtetit, qoftë dhe kur ai është një njeri i thjeshtë. Media, e cila 
është tenologjike, e sofistikuar, kuptohet se ka një vullnet të dukshëm të saj 
për ta kaluar kufirin.

Njeriu i thjeshtë, i cili konsiderohet si lënda e parë për të krijuar 
themelin dhe materialitetin e opinionit, i cili shpeshherë ndikon në krijimin 
e rregullave dhe ligjit madje, është real në ndërgjegjen e tij, pavarësisht se 
“indoktrinimi” nga media është i madh dhe i çdo momenti, është i prirur 
të dënojë gabimin e çdo lloji dhe niveli qoftë, të njeriut të shtetit. Në këtë 
opinon dhe mundës, ai sikur nuk ka shumë nevojë për ligjin. Kur ndodh 
një dhunim apo përdhunim, njeriu i thjeshtë ka një përjetim të ashpër dhe 
opinioni i tij është i tillë, por ai harron rrethanat në të cilën njëri apo tjetri 
ka ushtruar violencë ndaj tjetrit. Kjo është disekuilibruese në rrethanat që 
kanë të bëjnë dhe me privatësinë.

Ka një pyetje shqetësuse sot dhe në shoqërinë moderne: A duhet ruajtur 
privatësia e njeriut të shtetit, të qeverisë për të qenë më të qartë?

Kjo ka qenë objekt diskutimi dhe vazhdon të jetë e tillë në Gjermani, në 
Francë, në Greqi dhe në Angli. përgjithësisht, thuhet se privatësia e individit, 
pavarësisht pozicionit që ai ka në jetën shoqërore dhe në strukturën vertikale 
të shtetit, është e nevojshme që të ruhet. Linçimi është i padobishëm, pasi ai 
vë në pozita të vështira dhe ligjin, i cili në jo pak raste është reagues dhe ndaj 
opinionit të thjeshtë.
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Kështu në Gjermani ka një konceptim të tillë: 
“ligji dhe mediat 
përfolja, sharja, tallja dhe shpifja,
Neni 6(1), - Nëse në një medie plotësohen elementët e anës objektive 

të përfoljes, sharjes, talljes apo shpifjes, atëherë i dëmtuari ka të drejtën e 
kërkimit të dëmshpërblimit për cënimin e pësuar ndaj pronarit të medies (apo 
botuesit). Shuma e shpërblimit përcaktohet në vartësi  të masës dhe pasojave 
të publikimit dhe, veçanërisht, llojit dhe shtrirjes së medies: sidoqoftë, duhet 
mbajtur parasysh mbrojtja e ekzistencës financiare të aktivitetit mediatik. Në 
rastin e shpifjes, shuma e dëmshpërblimit nuk mund të kalojë 14 535 euro, 
kurse në rastin e një përfolje me pasoja veçanërisht të rënda , ai nuk mund t’i 
kalojë 36 337 eurot.” 

 
Në francë:
Në të drejtën franceze shpifja përbën si dëm civil, ashtu dhe vepër penale. 

Ajo konsiston në çdo thënie faktike, që përbën një sulm ndaj nderit apo 
reputacionit të një personi (neni 29 i Aktit mbi Shtypin 1881). Nëse shpallet 
fajtor, redaktori, botuesi apo autori mund të urdhërohet t’i paguajë një gjobë 
penale shtetit, përveç dëmshpërblimit civil për palën e dëmtuar. Gjithashtu, 
nga doktrina dhe gjykatat franceze është pranuar, përgjithësisht, që çdo 
shprehje abuzive, ofenduese apo shpifëse, drejtuar një personi që përfaqëson 
një autoritet publik gjatë kryerjes së detyrave të tij/saj, duke synuar të cënohet 
respekti i këtij zyrtari, përbën një akt fyes. Kjo duhet dalluar nga veprime të 
caktuara fyese, abuzive apo shpifëse të kryera nga shtypi, të cilat mbulohen 
posaçërisht nga Akti mbi Shtypin i vitit 1881- megjithëse ky dallim nuk është 
gjithmonë i lehtë për t’u bërë.

ligji i  29 korrikut 1881 mbi lirinë e Shtypit.
Kapitulli 4: “Krimet dhe kundërvajtjet e kryera nëpërmjet shtypit apo çdo 

lloj mjeti tjetër komunikimi.”
Neni 23 
“Do të ndëshkohen si bashkëpunëtorë të një veprimi të cilësuar si krim 

apo kundërvajtje ata të cilët: si për fjalime apo kërcënime, të shprehura në 
vende dhe mbledhje publike, ashtu edhe për shkrime, stampime, vizatime, 
gravura, piktura, emblema, imazhe apo çdo lloj mënyre tjetër bashkangjitur 
një shkrimi, fjale apo imazhi të shitur ose të shpërndarë, të nxjerra për shitje 
ose të ekspozuara në vende ose mbledhje publike, si dhe për postera apo 
afishe, të ekspozuara dukshëm për publikun me çdo mjet tjetër komunikimi 
audiovizual, do të provokonin direkt autorin apo autorët të kryenin këto 
veprime, nëse provokimi ka pasur efekt.” 

Astrit Memia: Aspekte të “Të drejtës penale të mass-medies”
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 Në Greqi: 
Kodi penal sanksionon: “Ligji siguron përgjegjësi penale për fyerjen dhe 

shpifjen. Fyerja dënohet me burgim deri në 1 vit/ ose me një gjobë (nga 50 
000- 5 000 000 dhrami, siç përcaktohet në nenin 57 të Kodit Penal) *K.P.Neni 
361, paragr.1.)

Zakonisht dënimi nuk i kapërcen 2 muajt ose, nëse i pandehuri dëshiron 
të apelojë, 4 muaj-minimumi i nevojshëm i dënimit , për t’u ushtruar e drejta 
për të apeluar.

Fyerja e provokuar dënohet me burgim të paktën 3 muaj (K.P. neni 361, 
paragr.1)

Shpifja dënohet me burgim deri në 2 muaj dhe /ose me gjobë. Shpifja e 
agravuar dënohet me burgim të paktën 3 muaj (K.P. nëni 363), të cilit mund 
t’i shtohet edhe një gjobë. Autori mund të dënohet edhe me mohimin e të 
drejtave të tij/ saj civile...” 

 
Në punimin e diplomës të titulluar kryesisht kështu: ”Aspekte të Të 

Drejtës Penale të Mass-Medies” ka një shumë-opsion interpertues, faktesh 
dhe opinionesh, të cilët kanë të bëjnë me linjën profesionale të njerëzve të 
medies, të ekonomisë dhe të ligjit për të rezymuar atë që është si vektor në 
Shqipëri. Media dhe ligji në Shqipëri kanë një angazhim të qenësishëm. Media 
“gjurmon” dhe “vigjëlon” ta zbulojë fajin dhe gabimin e njeriut të gabuar, 
qoftë ai dhe në zonën e ndaluar për të hyrë. ligji është më konservator, d.m.th 
ai nuk i përgjigjet aty për aty asaj që kërkon media dhe kjo është një mundësi 
për ta besuar atë.

përmes një sasie të konsiderueshme faktesh, të vërteta më së shumti dhe 
të “stisura” në disa raste, ne kemi synuar të “përplasim objeksionin e një 
raporti gjithkohor të shoqërisë, atë të nëpunësit të shtetit dhe të njeriut të 
thjeshtë, kur ku i fundit ka nevojë të ndihmohet nga shteti. Ka një shembull 
tipik për një “abuzim” në këtë aspekt. Në opinionin e thjeshtë të njerëzve 
ka reagime të shumta, të cilët mbajnë qëndrim radikal ndaj rastit, ndërsa një 
pjesë selektive, të cilët kuptohet se kanë kulturë të mirë, madje dhe juridike, 
prekin “nyjëtimin” e asaj që është më e vërteta e ngjarjes. 

Nëpunësit të lartë i është cënuar privatësia, se pjesa më e madhe e lëndës 
akuzuese i është marrë në banesën e tij private. Nëse këtu ka një të vërtetë 
abuzive, media ka gabuar se ka arritur të nxjerrë në rrugë dhe ka linçuar 
privatësinë e tij. Ajo ka hyrë në shtëpinë e tij e paautorizuar dhe që bie ndesh 
rregullit. Faji dhe gabimi i madh i nëpunësit të shtetit nuk do të thotë të lejojë 
gabimin e “vogël” të investigimit dhe të “vigjilencës” së kësaj të fundit.

Një raport tjetër  është dhe ai që lidhet me problemet ekonomike të medies. 
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Në zotërimin e medies, në të shumtën e vendeve të Europës lindore, është 
vënë biznesi, si një mjet dhe mekanizëm që ai të mbrojë veten, të fuqizojë 
veten dhe të imponohet, pa nënvlerësuar dhe angazhime qytetare, të dobishme 
për zhvillimin dhe shoqërinë.  Ekonomistët dhe vlerësuesit e medies kërkojnë 
që të ketë një angazhim ligjor lidhur me këtë problem, pasi media ndryshe 
individit dhe ligjit ka më shumë akses dhe mundësi për të promovuar, madje 
dhe për të “imponuar” opinin dhe qëndrim.

Në Shqipëri ka vend për një opinion të gjerësuar lidhur me këtë problem, 
sepse në themelin e të gjithë zhvillimeve dhe opinionit, është mundësimi 
ekonomik. Ky rol është i madh dhe i dukshëm, veprues dhe shpeshherë 
diferencues në Shqipëri. Realisht vendi është në një progres të vazhdueshëm, 
me çfarë nënkupton se të gjithë fushat e veprimtarisë janë në këtë drejtim 
lëvizës, me çfarë nënkuptohet se dhe këto fusha të veprimtarisë dhe pushteti 
i katërt është pjesë e tij. Mjeti përsoset kur ai është në punë dhe në objektin 
e vet. 

Në nevojën e një vendi është se pushtetet  duhet të kuptojnë peshën e vet, 
hapësirën e vet dhe të ketë marrëdhënie të drejta me pushtetin tjetër që duhet 
të funksionojë dhe ai vetë. Abuzivitetin që mund të zbulojë media duhet ta 
ndërshkojë ligji. Të drejtën që gëzon individi, duhet ta mbrojë ligji. Në këto 
mundësi kjo është një nevojë angazhimi dhe një përvetësim bashkëkohor të 
ligjit, të drejtës së individit, të Të Drejtave të Njeriut dhe të misionit qytetar 
të medies, si shprehje e dobishme e nevojës së njeriut të thjeshtë për të marrë 
pjesë në transparencën e qeverisjes së vendit.   
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MA. AlBAN PËRMETI

NjË VËShTRIM MBI TEORITË 
E INTEGRIMIT EVROpIAN

Integrimi evropian çoi në arritjen e rezultateve të prekshme pas Luftës 
së Dytë Botërore, në kohën kur shtetet evropiane iu drejtuan formave 
të bashkëpunimit ndërkombëtar për t’i dhënë fund konflikteve luftarake 

mes tyre. Bashkimi evropian (Be-ja), është arritja më e rëndësishme e këtij 
integrimi. Ky bashkim sot përfaqëson një formë të avancuar të bashkëpunimit 
ndërshtetëror me një nivel të lartë organizimi, ku marrin pjesë 27 shtete 
dhe rregullave të së cilës i nënshtrohen pjesa më e madhe e shteteve të 
kontinentit evropian. E parë në kuadrin e proceseve të globalizimit, të krijohet 
përshtypja se kemi të bëjmë me një nga rastet e shumta të integrimit rajonal, 
duke lënë kështu në mënyrë jo të saktë jashtë kuptimit të kësaj organizate 
një sërë tiparesh që përcaktojnë natyrën dhe rolin e tij të vërtetë të Be-së. 
Kështu, mund të përmendim shkurtimisht disa karakteristika unikale të 
Be-së si: zgjidhjet organizative dhe institucionale që ajo ka adoptuar për të 
bashkërenduar dhe shpërblyer interesat ekonomike të shteteve të saj anëtare, 
si dhe për të sheshuar tensionet politike mes tyre; tregu unik dhe monedha 
e përbashkët që kanë prodhuar në vite rritje ekonomike të konsiderueshme 
për të dhe për shtetet anëtare; shtetësia e Be-së dhe lidhja që ajo ka krijuar 
mes qytetarëve evropiane dhe Be-së, duke kapërcyer nocionet tradicionale 
të shtetit dhe kombit; procesi i shndërrimit të traktateve të saj në Kushtetutë 
dhe i prodhimit të një doktrine ligjore mbi të cilën qëndron e tërë ngrehina e 
Be-së. Këto dhe të tjera tipare flasin për unikalitetin e Be-së dhe evidentojnë 
ngjashmëri apo dallime mes saj dhe entiteteve politike tradicionale të arenës 
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ndërkombëtare si p.sh. shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Në këtë kuadër, 
është e nevojshme që tiparet e Be-së të analizohen paraprakisht, me qëllim që 
të pranojmë që prej fillimit një koncept për Be-në dhe të krijojmë një kontekst 
brenda të cilit kjo duhet kuptuar. Pra, kjo pjesë i përgjigjet pyetjes se çfarë 
është Be-ja.

Studiues të ndryshëm e kanë parë Be-në nga këndvështrime të ndryshme. 
Kështu, disa prej tyre e kanë identifikuar atë me një sistem rajonal bashkëpunimi 
(Haas 1966). Të tjerë e kanë përkufizuar si “condominio dhe consortio”, ku 
dy dimensionet e territorit dhe funksionalitetit, të cilat në një shtet tipikisht 
gjenden të bashkuara dhe krijojnë një entitet, në rastin e Be-së ato variojnë 
në mënyrë të tillë që krijojnë një larmi apo variacion mes funksioneve të 
lidhura me territorin dhe atyre të lidhur me institucionet (Schmitter 1996). 
Duke marrë si njësi krahasimi po shtetin, autorë të tjerë e kanë parë Be-
në si një aleancë post-nacionale (përtej kombëtare), me karakteristika 
të dallueshme mbikombëtarizmi (Eriksen)1), por edhe si një organizatë 
ndërqeveritare (Morasvick). Megjithatë, pjesa më e madhe e teorive që kanë 
pasur si objekt studimi karakterin e Be-së mbërrijnë në konkluzionin se Be 
është një formë organizimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, që është e vetme 
në llojin e saj.2) pra, ajo mund të kuptohet si një organizim “sui generis”, ku 
janë bashkuar elemente mbikombëtarë, karakteristika të regjimit kombëtar 
dhe atij ndërkombëtar. Po, si mund të testojmë unicitetin e Be-së? Ajo që ne 
sot njohim është një entitet politik, ekonomik dhe shoqëror shumë kompleks, 
i cili ka tipare të përbashkëta dhe të veçanta me format e tjera të organizimit 
apo bashkëpunimit politik dhe ekonomik të botës moderne.

Shteti unitar, konfederata dhe federata përbëjnë format më tipike 
të organizimit politik. Njihen, gjithashtu, forma të tjera të organizimit 
ndërshtetëror, që janë kryesisht rezultat i bashkëpunimit në fushën e tregtisë 
ndërkombëtare dhe integrimit rajonal. Duke e ritheksuar përcaktimin e dhënë 
më sipër se BE është organizatë “sui generis”, mund të pranojmë se diku më 
shumë e diku më pak ngërthehen karakteristikat e të gjithave. Be-ja, ashtu 
siç ne e njohim sot, ka ecur në një rrugë të gjatë, pothuajse pesëdhjetëvjeçare 
zhvillimesh politike e sociale. Analiza e këtij zhvillimi në tërësi mund të 
realizohet në dy rrafshe. Së pari, në një rrafsh teoriko-analitik, ku evolucioni i 
Be-së shihet si një sistem qeverisje në evropë dhe synohet të zbulohet logjika 
e proceseve integruese që kanë prodhuar apo çuar në këtë qeverisje. 

Së dyti, në një rrafsh historik, ku sfondi, arsyet dhe rezultatet e ngjarjeve 
kryesore që dora-dorës kanë çuar në ndërtimin e Be-së shpjegohen 
kronologjikisht në kohë. Nëse analiza historike jep një pamje të përgjithshme të 
fakteve, një pasqyrë të ngjarjeve historike dhe rregullimeve ligjore që rrodhën 
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prej tyre, analiza teorike lejon dhe mundëson të kuptuarit e koncepteve të 
integrimit evropian. 

proceset e integrimit evropian dhe zgjidhjet në të cilat këto kanë mbërritur 
kanë qenë objekt studimi i teorisë të integrimit evropian, e cila ka analizuar 
e shpjeguar ngjarjet kryesore në Evropë pas luftës së Dytë Botërore dhe, 
gjithashtu, i ka parë ato me syrin kritik dhe alternativ. hulumtimet dhe tezat 
e teorisë së integrimit evropian janë ndalur në tema thelbësore për sistemin e 
qeverisjes në nivel evropian, duke filluar me gjetjen dhe shpjegimin e arsyeve 
të integrimit në vitet ‘60; duke vazhduar mandej me analizimin e llojit të 
sistemit politik dhe të politikës rregullatore të komunitetit në vitet ‘80 e në 
vazhdim; në ndërtimin e Be-së që prej viteve ‘90 e më pas.3) Rezultat i kësaj 
përpjekje janë teori dhe koncepte të ndryshme, të cilat do të trajtohen dhe 
rimerren në konsideratë herë pas here në kapituj të ndryshëm gjatë kësaj 
trajtese të historikut të Bashkimit Evropian.

1.Funksionalizmi

Fillimi i viteve ‘50 e gjeti Evropën një kontinent të shkatërruar nga lufta 
e Dytë Botërore. Në një situatë të tillë pjesës kryesore të shteteve të Evropës 
perëndimore iu lindi si detyrë që jo vetëm të përkushtoheshin seriozisht për 
t’iu përgjigjur pasojave të luftës dhe për të rimëkëmbur ekonominë, por, 
gjithashtu, edhe për të gjetur dhe vendosur një sistem efektiv për ruajtjen 
e paqes afatgjatë në kontinent. Mendimi filozofik dhe ai politik pas Luftës 
së Dytë Botërore u përqendrua në kërkimin e zgjidhjeve për të ndërtuar një 
sistem efektiv paqeje. Bashkëpunimi në fushën ekonomike nëpërmjet krijimit 
të zonave të tregtisë së lirë dhe shfuqizimit të tarifave ishte evidentuar nga 
disa autorë që pas luftës së parë Botërore, si premisë thelbësore për të 
shmangur luftën mes shteteve evropiane (Keynes, 1919).4) Megjithatë, këto 
propozime nuk gjetën mbështetje të gjerë. pas luftës së Dytë Botërore lulëzoi 
teoria e funksionalizmit, sipas të cilës bashkëpunimi mes shteteve në nivel 
ndërkombëtar në kuadër të organizatave ndërkombëtare në fusha të ndryshme 
do të shpinte shtetet drejt një solidariteti më të lartë mes tyre. për të realizuar 
këtë shtetet evropiane u angazhuan në projekte bashkëpunimi, që synonin 
gjetjen e zgjidhjeve funksionale në fusha të caktuara si p.sh. transporti, 
telekomunikacionet si dhe fusha të tjera dhe një pjesë të detyrave që lidheshin 
me këto projekte do t’ua delegonin organizatave ndërkombëtare (Mitrany 
1943).

E frymëzuar prej logjikës së zgjidhjeve funksionale për paqen dhe 

Alban Përmeti: Një vështrim mbi teoritë  e integrimit evropian 



The Heritage Nr.2 / 201038

bashkëpunimin ishte edhe e ashtuquajtura “plani Monet”, e cila i përket 
zanafillës së proceseve integruese në evropë. Rezultati imediat i saj ishte 
bashkëpunimi në fushën e industrisë së çelikut dhe qymyrit në 1957, ndërsa 
aspirata finale ishte komunitarizimi i institucioneve dhe politikave evropiane. 
Megjithëse funksionalizmi si metodë nuk arrin që të definojë finalitetin 
politik të integrimit evropian apo të parashikojë artiktekturën institucionale 
të tij, historia e themelimit dhe reformimit të BE ka mjaft raste ku gjetja e 
zgjidhjeve funksionale për probleme specifike ka qenë motivimi i projekteve 
konkrete të integrimit si në rastin e Aktit Unik Evropian, i cili arriti një shkallë 
më të lartë të integrimit ekonomik dhe politik; apo në rastin e Konferencës 
Ndërqeveritare, të thirrur për të përgatitur Traktatin e Be-së.5)

2. Neofunksionalizimi

Kjo teori tjetër shpjegoi proceset integruese në Evropë që nga fundi i viteve 
‘60 deri rreth mesit të viteve ‘80. Sikurse funksionalizmi, një neo-version i së 
cilës ajo është, teoria në fjalë vlerëson se premisa bazë për integrimin është 
bashkëpunimi në rrafshin ndërkombëtar. Ajo shkon më tej, duke vlerësuar 
se me qëllim që ky bashkëpunim të jetë i suksesshëm, duhet që shtetet të 
kapërcejnë problemet e nacionalizimit dhe etnocentrizimit, politizimit të 
çështjeve të integrimit evropian dhe për të arritur këtë duhet të angazhohen jo 
vetëm qeveritë, por të gjithë aktorët kombëtarë. 6)

Ide thelbësore e neofunksionalizmit është se integrimi ka karakter 
automatik dhe se është rezultat i pashmangshëm dhe jo i paramenduar 
i vendimeve të marra për të centralizuar qeverisjen rajonale.7) Sipas 
logjikës neofunksionaliste, premisa fillestare e procesit të integrimit është 
institucionalizimi i bashkëpunimit ndërkombëtar nëpërmjet krijimit të 
autoriteteve rajonale mbikombëtare me kompetenca deri diku të pavarura nga 
shtetet anëtare. Krijimi i autoriteteve rajonale siguron orientim për procesin 
automatik të integrimit, i cili konceptohet si një varg pasojash “rastësore dhe jo 
të paramenduara”; çka do të thotë se përmbushja e objektivave të një projekti 
integrues në një sektor të caktuar, sjell efektin e integrimit të sektorëve të tjerë 
të ndërvarur me të parin. Ky efekt është quajtur “efekti derdhje” dhe ka dy 
tipe: “derdhje ekonomike” dhe “derdhje politike”. 8)

Si shembull tipik të derdhjes ekonomike, neofunksionalistët marrin 
krijimin e KEE, si një lloj efekti jo të paramenduar të themelimit të KEQÇ. 
Suksesi i bashkëpunimit në industrinë e çelikut dhe të qymyrit çoi në shtrirjen 
e mëtejshme të bashkëpunimit në sektorë të tjerë të lidhur me këto si energjia 
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atomike dhe transportit.9) Teorizimi neofunksionalist i “efektit të derdhjes” 
mund të konstatohet në vazhdën e proceseve të integrimit ekonomik që janë 
verifikuar në tërë historikun e Be-së. Kështu, Traktati i Kee-së jo vetëm që 
zgjeroi shtrirjen sektoriale të bashkëpunimit, por, duke vendosur krijimin e 
një tregu të përbashkët, e ngjiti bashkëpunimin e shteteve anëtare në nivel 
më të lartë, duke kërkuar koordinim institucional dhe procedurial.10) Mandej, 
Traktati i Mastrihtit zgjeroi sferat e bashkëpunimit dhe thelloi angazhimet e 
shteteve anëtare, duke përfshirë fusha të tilla si: ambientin, konkurrencën, 
mbrojtjen konsumatore, politikat sociale etj; këto angazhime u avancuan 
më vonë nga Traktati i Amsterdamit dhe rezultat i këtyre dy traktateve qe 
bashkimi ekonomik dhe monetar.11)

Sipas neofunksionalizmit, kur bashkëpunimi në rrafshin ekonomik ka 
qenë i suksesshëm, shtetet, për shkak të presionit të integrimit të mëtejshëm 
në sektorë të tjerë, detyrohen të delegojnë më shumë detyra tek autoritetet 
rajonale, të cilat krijohen dhe ngarkohen me drejtimin e punëve dhe 
çështjeve të bashkëpunimit.12) Ky proces delegimi bën që autoritetet rajonale 
mbikombëtare, duke zgjeruar rrethin e kompetencave të tyre, të forcohen dhe të 
krijojnë efektin e pashmangshëm të derdhjes së proceseve integruese, tashmë 
edhe në rrafshin politik, d.m.th të ashtuquajturën “derdhje politike”.13)

Autoritetet rajonale mbikombëtare ngërthejnë në vetvete paradigmën 
sovranitet – menaxhim, e cila është karakteristika e institucioneve të Be-së, 
çka i dallon ato nga organizatat e tjera ndërkombëtare në botë. Sa i përket 
sovranitetit, sikurse është theksuar më sipër, Be-ja nuk gëzon sovranitet, i 
cili vazhdon të mbahet nga shtetet anëtare. por sovraniteti i këtyre të fundit 
ka ardhur gjithnjë duke u ngushtuar për shkak të delegimit të kompetencës 
nga institucionet e brendshme të shteteve në ato të BE, të cilat sot kanë një 
fuqi të madhe vendimmarrëse dhe normative.14) Si shembuj tipikë të krijimit 
dhe zhvillimit të institucioneve mbikombëtare neofunksionalistët sjellin 
Komisionin si sipërmarrës politik dhe GjED jurisprudenca e së cilës ka qenë 
në pararojë të proceseve integruese në BE.15) Megjithatë, dinamikën e vërtetë të 
zhvillimit të autoriteteve mbikombëtare, sipas neofunksionalistëve, e sigurojnë 
zyrtarët e këtyre autoriteteve në procesin e menaxhimit të bashkëpunimit.16) 
Shembull tipik i rolit të burokratëve është cOREpER, një organ konsultativ i 
Këshillit, i përbërë nga zyrtarë kombëtarë, i cili ka një rol mjaft të rëndësishëm 
për marrjen e vendimeve politike brenda Këshillit.17) Pra, institucionet e Be-
së kanë karakter mbikombëtar jo vetëm për shkak të pjesëve të sovranitetit që 
marrin prej shteteve anëtare, por edhe si rezultat i procesit të burokratizimit 
të vazhdueshëm të tyre, çka e ka shndërruar menaxhimin në realitetin kryesor 
të Be-së.18)
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Si përfundim, neofunksionalistët, duke pranuar se procesi i integrimit 
evropian është esencialisht një proces i centralizimit të detyrave në duart e 
autoriteteve evropiane mbikombëtare, e shohin të ardhmen e mbikombtarizimit 
në krijimin e një federate evropiane. Pakti i Luksemburgut në fillim të viteve 
‘70, ku triumfoi votimi unanim ndaj atij mazhoritar, komentuar nga studiues të 
integrimit evropian si paaftësi e teorive funksionaliste për të parashikuar efektet 
e politikave nacionaliste, shënoi edhe rënien e rolit të teorisë funksionaliste 
dhe neo-versioneve të saj në shpjegimin e proceseve integruese.

3. Ndërqeveritarizmi 

Një shpjegim krejt tjetër të fenomeneve të integrimit evropian nga 
neofunksionalistët dhe një zgjidhje krejt të kundërt për finalitetin politik të 
Evropës propozon teoria e ndërqeveritarizmit. premisa bazë e kësaj teorie 
është se bashkëpunimi evropian është një formë e zakonshme e bashkëpunimit 
ndërkombëtar, ku janë autoritetet ekzekutive dhe politika e brendshme ato që 
luajnë rolin kryesor duke negociuar në lidhje me çështje të caktuara në nivel 
ndërkombëtar. Produktet e këtij sistemi bashkëpunimi, siç janë institucionet 
mbikombëtare dhe rendi ligjor i tyre, nuk tejkalojnë caqet e marrjes së 
angazhimeve ndërkombëtare ashtu sikurse ndodh rëndom në tërë organizatat 
ndërkombëtare. Bashkëpunimi sipas ndërqeveritarizmit shtrihet kryesisht në 
çështjet e tregtisë. Sipas kësaj teorie, Be-ja është një sistem qeverisjeje, i cili 
nuk i zhvesh shtetet anëtare nga sovraniteti dhe, rrjedhimisht, përfaqëson një 
agregat interesash kombëtarë.

Ndërqeveritarizmi ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në debatet 
institucionale që janë zhvilluar në Evropë ndër vite. Disa prej momenteve 
në historinë e integrimit evropian që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me 
shpjegimet e ndërqeveritarizmit për funksionimin e institucioneve të Be-së, 
janë politika e “karriges bosh” e De Golit në 1965 dhe e qëndrimeve hezituese 
dhe jo optimiste të Britanisë së Madhe në raport me Be-në, që arritën kulmin 
me pozicionet e Theçerit në vitet ‘80. Gjithsesi, duhet pasur parasysh se 
teoria e ndërqeveritarizmit ka synuar të japë shpjegime për ato momente të 
integrimit evropian të cilat neofunksionalizmi nuk ka mundur t’i shpjegojë 
dhe që lidhen me përcaktimin e rezultatit përfundimtar politik të Be-së. 19) 
Kjo ka bërë që ndërqeveritarizmi të jetë sot teoria më e referuar në kuadër të 
debateve kushtetuese dhe ndoshta më e preferuara në disa prej vendeve me 
tendenca të forta euroskeptike si Britania e Madhe.

Dy prej institucioneve ku konfigurohet më qartë logjika themelore e 
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bashkëpunimit ndërqeveritar janë Këshilli Evropian dhe Këshilli i Ministrave, 
të cilat, për nga mënyra e funksionimit dhe kompetencat që kanë përfaqësojnë 
më së miri kontrollin e shteteve mbi procesin e bërjes së politikës në BE. 
logjika e ndërqeveritarizmit njohu në një farë mënyre momentin e saj më 
të mirë me miratimin e Traktatit të Mastrihtit në 1994. Ky traktat reformoi 
strukturën e Be-së në tre shtylla, nga të cilat vetëm në njërën Be ka 
kompetenca të plota dhe ka karakter mbikombëtar, ndërsa dy të tjerat, ajo 
e politikës së përbashkët të jashtme dhe të Sigurisë (ppjS) dhe shtylla e 
Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme (DPB), ku kompetenca e Be-së është 
e kufizuar, kanë karakter ndërqeveritar.20) Kjo strukturë e re solli në një farë 
mase margjinalizimin e institucioneve komunitare, pasi dy sferat e reja të 
aktivitetit të Be-së, respektivisht politika e jashtme dhe siguria e brendshme, 
tashmë do të mbështeteshin thjesht në bashkëpunim ndërqeveritar dhe nuk 
i nënshtrohen institucioneve mbikombëtare. Roli i Be-së si garantuese 
e bashkërendimit të politikave të shteteve anëtare në këto dy sfera21) është 
kritikuar në dy aspekte: së pari, në lidhje me ppjS për shkak të mungesës së 
orientimit dhe të substancës politike dhe, së dyti, në lidhje me DpB për shkak 
të procedurave sipas dëshirës ose “a la carte” të ndjekura nga Komisioni dhe 
GjED. Në planin institucional, me ndarjen e kompetencave mes Këshillit – 
përfaqësues i interesave shtetërore – dhe Komisionit – përfaqësues i interesave 
komunitare; dhe themelimin e Këshillit Evropian – tribunë e interesave 
shtetërore – u verifikua forcimi i ndërqeveritarizmit përkundrejt dobësimit të 
rolit të institucioneve komunitare. 22) Megjithatë, mund të thuhet pa frikë se 
sot politika e frymëzuar nga ndërqeveritarizmi ka pësuar një tronditje të thellë 
si rezultat i reformave lidhur me mënyrën e votimit të filluara me miratimin 
e Aktit Unik Evropian (AUE). pjesa më e madhe e vendimeve sot në Këshill 
merren jo më me votë unanime të të gjithë shteteve anëtare, por me shumicë 
të cilësuar votash. Kjo do të thotë se interesat e shteteve anëtare nuk mund 
të dominojnë me anë të vetos rezultatin e vendimmarrjes dhe, për rrjedhojë, 
politikat e Be-së janë rezultante e përputhjes së interesave të përbashkëta më 
tepër sesa rezultat i një bashkëpunimi të thjeshtë apo negocimi mes shteteve 
anëtare. Mandej, rishikimi i përfaqësimit në institucionet e Be-së, duke u 
nisur nga parimi i proporcionalitetit, konfirmon se tendenca e proceseve të 
konstitucionalizmit në Be shkon drejt identifikimit të këtyre institucioneve si 
autoritete që krijojnë lidhjen me qytetarët dhe jo me shtetet 23)
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4.Qeverisja shumënivelëshe

Tensionet mes mbikombëtarizmit dhe ndërqeveritarizmit të evidentuara 
nga teoritë e neofunksionalizmit dhe të ndërqeveritarizmit, duket se sheshohen 
në dritën e një shpjegimi tjetër që jep teoria e qeverisjes shumënivelëshe. 
Kjo teori, në ndryshim nga dy të parat, të cilat esencialisht i përkasin 
shkencës së marrëdhënieve ndërkombëtare, e paraqet Be-në si një formë të 
re dhe unike të qeverisjes. Sipas kësaj teorie, qeverisja në BE nuk është e 
mbështetur në sovranitetin shtetëror, por tek autoriteti i shpërndarë në disa 
qendra, të niveleve të ndryshme përkatësisht nënkombëtar, kombëtar dhe 
mbikombëtar dhe “të organizuar në një numër të kufizuar juridiksionesh me 
objekt të përgjithshëm”. 24) premisa kryesore e kësaj teorie është se shtetet 
anëtare të Be-së i kanë të kufizuara mundësitë për të kontrolluar vendimet e 
institucioneve mbikombëtare të Be-së qoftë individualisht, për shkak të votës 
me shumicë të cilësuar në Këshill përkundër votimit me unanimitet; ashtu 
edhe kolektivisht, për shkak të përfaqësimit të cunguar të interesave të tyre në 
institucionet mbikombëtare. Kjo ka rezultuar në varësinë gjithnjë e në rritje të 
Këshillit nga programi i politikave të përcaktuara nga Komisioni. 25)

Tipare të qeverisjes së shtresëzuar në disa nivele mund të evidentohen në 
fazën e formulimit dhe atë të zbatimit të politikave në BE. programet e veprimit 
dhe vendimet e Be-së çdo ditë e më shumë shfaqen nga njëra anë si produkt 
i shumë aktorëve mbikombëtarë të Komisionit, Këshillit dhe parlamentit 
evropian dhe Këshillit të Be-së. 26) dhe nga ana tjetër e atyre nënkombëtare, 
kryesisht grupet e interesit, të cilat ftohen në Bruksel për të thënë fjalën e tyre. 
27) po kështu, procedurat legjislative të bashkëvendosjes dhe bashkëpunimit 
mes Komisionit dhe Këshillit dhe ajo e komitologjisë 28) përforcojnë idenë e 
qeverisjes me shumë aktorë jo të gjithë shtetërorë. 29) I njëjti arsyetim mund 
të ndiqet edhe për zbatimin e normativës komunitare nga GjED, e cila nuk 
do të kishte pasur rolin që ka, nëse nuk do të kishte bashkëpunuar me gjykatat 
kombëtare.30) Kjo teori pranon se Be-ja nuk ka një kornizë kushtetuese dhe se 
çështjet e lidhura me legjitimitetin e saj mbeten ende pa zgjidhje.
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SANIE ÇERMENIKA

ZGjERIMI I BAShKIMIT EVROpIAN DhE SFIDAT

1. Hyrje

Para se të hyjmë më thellë në temë, pikë së pari do të flasim rreth 
prejardhjes së emrit Evropë. Evropa ishte emri i një vajze të bukur, që në një 
lëndinë diku në lumenjtë aziatikë të Mesdheut, mblidhte lule, kur Zeusi, me 
pamjen e një kau të mahnitshëm, e rrëmbeu për ta sjellë përgjithmonë në një 
tokë që ndodhej në veri të detit, që do t’i jepte qytetërimit emrin e tij, ashtu 
sikurse ajo tokë do të merrte emrin e vajzës të zgjedhur të Zeusit.

Kështu, legjenda na shpjegon origjinën e emrit të kontinentit ku bëjmë 
pjesë gjeografikisht e të cilin, për kohë shumë të gjata, që herët, e kemi zënë 
në gojë si vendin nga do të na vinin liria, drita, qytetërimi, mirëqenia. Në 
terma konkrete gjeografike kjo përfytyresë, çuditërisht, përputhet me kufijtë 
që ka sot Evropa e Bashkuar në jug e juglindje.

Më 29 tetor 2004, në Romën e lashtë të cezarëve dhe papëve, në një sallë 
nga më të bukurat e më të njohurat e Bashkësisë së saj, 25 kryetarë shtetesh 
e qeverish, së bashku me ministrat e punëve të jashtme, vunë firmat e tyre në 
një libër të trashë prej 450 faqesh që ishte Traktati Kushtetues i Bashkimit 
Evropian. Në atë sallë luksoze, përfaqësuesit e zgjedhur me votat e lira të 
popujve të evropës, nëpërmjet firmave të tyre, i vunë çatinë godinës së nisur 
47 vite më parë, në të njëjtin mjedis ku burra shteti si Alçide de Gasperi, 
Konrad Adenaueri, Robert Shuman, Pol Anri Spaku etj., patën guximin dhe 
largëpamësinë t’i vinin themelet.

Ishin dashur mijëvjeçarë të mbushur me luftëra, shkatërrime, urrejtje 
mes bashkësive të ndryshme të kontinentit, republika, mbretëri e perandori të 
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fuqishme të ngritura nën vringëllimën e shpatave e malet e kufomave, deri në 
shifrën makabre 30 milionë viktimave të lIIB, për të bindur përfaqësuesit e 
shteteve të evropës se kishte ardhur koha të kthehej fleta e historisë.

pra, ëndrrat për Bashkimin Evropian nuk ishte e sotme, pothuajse shtrihet 
shumë kohë më parë, duke filluar nga Roma antike, ndoshta edhe me larg, ku 
perandorë të ndryshëm gjatë historisë kishin tentuar të <bashkonin Evropën>, 
por gjithnjë me dhunë dhe pushtime, pra, pikërisht kjo nuk ishte thelbi për 
integrimin evropian – bashkimin evropian, thelbi i kësaj organizate ishte 
integrimi i vullnetshëm dhe jo me dhunë, pajtimi që shtetet evropiane të 
bashkoheshin në një lidhje të vullnetshme e jo të detyruar, pra, ishte thelbi 
i kësaj filozofie të re evropiane të pas Luftës së Dytë Botërore. Ndërsa për 
shumë çështje të tjera, sfidat do të flasim në vazhdim të punimit.

2. Historiku i shkurtër i krijimit të UE-së 1951-2007

Propozimin fillestar për të themeluar Bashkimin evropian për Thëngjill 
dhe Çelik1) e bëri ministri i punëve të jashtme të Francës, të asaj kohe Robert 
Shuman (1948-1952) dhe atë më 9 maj të vitit 1950. Propozimi u pranua 
nga kancelari i Republikës Federale të Gjermanisë në atë kohë, Konrad 
Adenauer. Ftesë për bashkangjitjen e kësaj iniciative iu bë dhe shteteve tjera 
evroperëndimore dhe iniciativës në fillim iu bashkangjitën: Italia, Holanda, 
luksemburgu dhe Belgjika.

Pra, ajo që quhet sot Union evropian nxjerr origjinën e vet nga BeTHÇ, e 
themeluar në vitin 1951 me Traktatin e parisit. Qëllimi i menjëhershëm e politik 
i BeTHÇ-së ishte të evitohej rreziku i konflkit  të ardhshëm midis Francës 
dhe Gjermanisë2), duke i lidhur sa më përafërsisht dy elemente themelore në 
ekonominë e tyre: prodhimin e thëngjillit dhe përpunimin e çelikut3).

1.  shkaqet që shollën integrimin europian disa i shohin në rrënjët historike të thella të këtyre 
proceseve, disa të tjerë – në pasojat politike dhe ekonomike që i la Lufta e dytë Botërore 
(eliminimi i nacionalizmit të skajshëm, ndarja në Lindje dhe perëndim, përkatësisht 
perdja e hekurt dhe ndikimi i shBa-së, parandalimi i çfarëdo përpjekjeje të gjermanisë 
për të mbizotëruar, krijimi i aranzhmaneve europiane për menaxhimin me Ndihmën e 
Marshallit), ndërvarësia ekonomike në rritje (përmasat tejet të mëdha të tregtisë botërore, 
ndërkombëtarizimi i prodhimtarisë, jostabiliteti i kurseve valutore dhe aranzhmanet mon-
etare ndërkombëtare), si dhe interesat kombëtare dhe qëndrimet e vendeve anëtare. pa 
dyshim shkaqet e integrimit duhet kërkuar në efektin e ndërlidhur të të gjithë këtyre fak-
torëve që ushtrojnë ndikim të ndryshëm në përshpejtimin ose në ngadalësimin e proces-
eve të integrimit në periudha kohore të ndryshme.

2. Më 1870, armiqësia ndërmjet Francës dhe gjermanisë çoi drejt luftës së vetme të madhe 
evropiane që u bë në periudhën midis përfundimit të luftrave napolenike në vitin 1815 
dhe fillimin e Luftës së Parë Botërore dhe një shkak kontribues për të dytën.

3.  thody, philip, hyrje historike e Unionit evropian, London 1997, fq.29.
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Më pas, Traktati i Romës që u nënshkrua në vitin 1957 dmth 6 vjet pas 
Traktatit të parisit, ky traktat themeloi Bashkësinë Ekonomike Evropiane 
(BEE) dhe Bashkësinë Evropiane Atomike (EUROATOM), ishte i dyti në 
këtë historik fromues të asaj që sot e quajmë Union Evropian. Qëllimi kryesor 
i krijimit të Bee-së ishte zhvillimi harmonik i aktiviteteve ekonomike të 
rajonit evroperëndimor dhe krijimi i tregut të përbashkët evropian. Më pas, në 
vitin 1987, hyri në fuqi Akti Unik Evropian (SEA, si “traktat” i parë revidues 
i Bee-së, Tregu i Përbashkët evropian konceptohej si treg unik evropian, i 
garantuar juridikisht, me një varg masash dhe rregullativash, të cilin e bënë 
atë realitet deri në vitin 19934).

Traktati i Mastrihtit apo Traktati i Unionit Evropian u nënshkrua në vitin 
1992 dhe hyri në fuqi në vitin 1993. Unioni Evropian bazuar në Traktatin e 
Mastrihtit, ngrihet mbi tri shtylla: shtylla e parë - “tre komunitetet”; shtylla e 
dytë - politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë dhe shtylla e tretë - punët 
e brendshme dhe drejtësia. Edhe Traktati i Amsterdamit vazhdoi nismën e 
Traktatit të Mastrihtit për krijimin e një identiteti të jashtëm dhe mbrojtës së 
Ue-së. Ky Traktat u nënshkrua në vitin 1997 dhe hyri në fuqi në vitin 1999, 
pasi u ratifikua nga parlamentet kombëtare. Dhe, njëkohësisht, nevoja për 
reformimin institucional Ue-an ndikoi në formimin e një Traktati të ri pas 
Amsterdamit, që qe i domosdoshëm për reformimin  e UE si nga përbrenda, 
(ristrukturimin institucional), ashtu edhe nga jashtë, (zgjerimin e tij me anëtarë 
të rinj). Prandaj, në vitin 2001, në Nicë, ishte aprovuar Traktati i Nicës, siç 
quhej ndryshe Traktati i Reformimit për zgjerim të Ue-së. Ai hyri në fuqi 
në vitin 2003, në prag të zgjerimit të madhë të Ue-së me dhjetë anëtarë të 
rinj më vitin 2004. Mirëpo, praktika e zbatimit të këtij traktati dëshmoi se ai 
nuk qenë në gjendje t’u përgjigjej sfidave historike të një unioni gati dyfish 
më të madh. Andaj, në Samitin e lakenit, në dhjetor të vitit 2001, Këshilli 
Evropian kishte vendosur që t’i hyjë hartimit të një traktati të ri, i cili më 
vonë do të quhej Traktati Kushtetues. Mirëpo, plot tre vite, shtetet anëtare 
kishin qëndrime “pro et contra” kësaj kushtetute, sidomos pas dy “jo-ve” në 
referendumet në Francë dhe holandë, të vitit 2005. prandaj Këshilli Evropian 
në vitin 2007, përfundimisht hoqi dorë nga traktati kushtetues dhe përcaktoi 
mandatin për konferencën e re ndërqeveritare, e cila para vitit 2009, duhet të 
dilte me një traktat të ri të Ue-së: Traktatin Reformues apo siç e quajnë së 
voni “Traktati i lisbonës”.

Kjo është historia e shkurtër e zhvillimit të asaj, që sot quhet Union 
Evropian. Sot Unioni Evropian numëron 27 anëtarë.5)

4. Reka Blerim/Ibrahimi Arta, Studime evropiane, Tetovë 2004, fq.41.
5. Reka Blerim/Sela Blerim,  Hyrje në të Drejtën e Unionit evropian, Tetovë 2007, fq.17.
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3. Në thelb, pra, çfarë është Bashkimi Evropian?

Bashkimi evropian nuk është një shtet unik federal siç janë Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës. Kjo për faktin se shtetet anëtare të Be-së 
ruajnë sovranitetin e tyre shtetëror, janë subjekte të pavarura të së drejtës 
ndërkombëtare dhe të organizatave ndërkombëtare, kanë politika të jashtme 
dhe të sigurisë të pavarura.

Bashkimi Evropian nuk është një organizatë e thjeshtë ndërkombëtare, 
ku koordinohen bashkëpunimi shumëpalësh ndërmjet qeverive të shteteve 
sovrane të njohura e pranuar ndërkombëtarisht, siç janë Kombet e Bashkuara. 
Mirëpo Bashkimi Evropian nuk përputhet as me strukturën e ShBA dhe as 
me strukturën e KB.

Bashkimi Evropian është unik në llojin e vet në historinë e marrëdhënieve 
ndërkombëtare. Vendet anëtare të Be-së reduktojnë sovranitetin e tyre kombëtar, 
me qëllim që të forcojnë influencën e tyre ndërkombëtare, që do të thotë në praktikë 
që shtetet anëtare delegojnë disa prej fuqive vendimmarrëse në institucionet 
e përbashkëta që kanë krijuar. Kështu, këto vendime mbi çështjet-specifike të 
interesit të përbashkët mund të arrihen demokratisht në nivel Evropian.6)

procesi i integrimit evropian sot ka ndikim mbi tërë kontinentin, kurse 
kjo është pjesë e botës që shpejt ndryshon dhe së cilës i duhet formë e re e 
stabilitetit.7)

4. Institucionet e Bashkimit Evropian

Unioni Evropan ka këto institucione:
Këshillin e Unionit Evropian• 
parlamentin Evropian• 
Komisionin Evropian• 
Gjykatën e Drejtësisë dhe• 
Gjykatën e Auditorëve.• 

Asnjë iniciativë apo aksion i mëtutjeshëm nuk mund të merret, pa marrë 
parasysh se a kemi të bëjmë me ndonjë ligj madhor, i cili do ta ndryshonte 
tërësisht legjislacionin e Ue-së apo ndonjë ligj tjetër minor  pa e arritur shtetet 
anëtare konsesusin në opinion.

6.  Bashkurti Lisen, Mbi të drejtën ndërkombëtare dhe organizatat mdërkombltare, tiranë 
2006, fq.185.

7. http://www.sobranie.mk/al/default-al.asp?itemid=854aC3e8e8986d4Caa291dda4
a14493d-01.03.2010-12:08’56’’.
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Mirëpo, edhe pse Këshilli i Ue-së i merr vendimet për Ue-në, ajo nuk 
merr domosdo iniciativën për ndonjë ligj të caktuar. Zakonisht iniciativën e 
merr dhe e propozon Komisioni Evropian, kurse Këshilli Evropian vendos.8)

4.1 Institucionet e tjera të UE-së

Pos këtyre institucioneve Ue-ja ka edhe institucione të tjera, të cilat janë 
krijuar për zgjedhjen e problemeve dhe çështjeve të ndryshme. Nga këto 
institucione më të rëndësishme janë:

Komiteti Ekonomik dhe Social• 
Komiteti i Rajoneve• 
Banka Investive Evropiane dhe• 
Sistemi i Bankave Qendrore Evropiane.• 9)

5. Zgjerimi i UE-së
Një samit historik në Kopenghagë

Më 13 dhjetor të vitit 2002, në Kopenhagë Këshilli Evropian ndërmerr 
hapin më të rëndësishëm në gjithë historinë e unifikimit evropian - vendos të 
pranojë dhjetë shtete në UE më 1 maj 2004.

Me këtë vendim Unioni Evropian jo vetëm që zmadhonte sipërfaqen e vet 
dhe numrin e popullatës, por u jepte fund ndarjeve në kontinentin tonë, një 
urë që ndante botën e lirë nga bota komuniste që nga viti 1945. Kështu, ky 
zgjerim i gjashtë me radhë i UE, ka një dimension politik dhe moral.10)

Jo vetëm gjeografikisht, por edhe në kontekst të kulturës, historisë dhe 
aspiratave të tyre, këto shtete (Qiproja, Republika Çeke, Estonia, hungaria, 
letonia, lituania, Malta, polonia, Sllovakia dhe Sllovenia) vendosmërisht 
llogarisin veten si shtete evropiane.11) 

Me anëtarësimin në Unionin Evropian ato i bashkohen familjes 
demokratike evropiane dhe marrin pjesë në projektin e madh të konceptuar 
nga themeluesit e UE. Traktatet për pranim, të nënshkruara në Athinë më 16 
prill të vitit 2003, banorëve të shteteve anëtare u lejojnë të votojnë dhe të 
kandidohen në zgjedhjet parlamentare evropiane në qershor të vitit 2004, si 
gjithë qytetarët tjerë të UE. 

8.  doracak, Udhërrëfyes për institucionet e Ue, si funksionon Unioni evropian, Luksem-
burg 2003, fq.7.

9. tali driton, integrimi i evropës në Ue, prishtinë 2008, fq.329.
10. doracak, Fonten paskal, evropa në 12 leksione, kapitulli 3, Luksemburg, bot. 2003, fq.23.
11. http://www.albanovaonline.com/text/europaeshqipnija.htm (4. Nëntor,  2004 ).
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5.1. Rrugë e gjatë për anëtarësim në UE

Rruga drejt këtij zgjerimi të veçantë fillon në vitin 1989, me rënien e 
Murit të Berlinit dhe të ashtuquajturës perde e hekurt. UE reagoi shpejt 
dhe formoi programin për asistencë financiare “PHARe”, të disejnuar për 
t’i ndihmuar demokracitë e reja të rindërtojnë ekonomitë e tyre dhe për të 
inkurajuar reforma politike. Në Kopenhagë, më 22 qershor të vitit 1993, 
Këshilli Evropian për herë të parë deklaroi se “shtetet kandidate në Evropën 
Qendrore dhe Lindore, që shfaqin dëshirë për anëtarësi, do të  pranohen në 
Unionin Evropian”.

Njëkohësisht, Këshilli Evropian përcaktoi tre kriteriume kryesore që duhet 
t’i plotësojnë shtetet kandidate para se ata të mund t’i bashkangjiten UE:

Së pari, kriteriumi politik: shtetet kandidate duhet të kenë institucione • 
stabile, që garantojnë demokracinë, sundimin e ligjit, të drejtat e 
njeriut dhe respekt e mbrojtje të pakicave.
Së dyti, kriteriumi ekonomi: shtetet kandidate duhet të kenë ekonomi • 
të tregut funksionale dhe të munden t’ia dalin mbanë me presionin 
konkurrues dhe fuqitë e tregut brenda Unionit.
Së treti, kriteriumi i të qenit të gatshëm për t’i pranuar obligimet e • 
anëtarësisë në UE, përfshirë pranimin e qëllimeve për union politik, 
ekonomik dhe monetar. Kjo do të thotë se shtetet anëtare duhet të 
miratojnë një korpus të tërë të ligjeve të UE, të njohura me termin 
acquis communautaire.

Komisioni dha rekomandime, ndërsa parlamenti paraqiti opinionin e 
vet. Në bazë të kësaj Këshilli Evropian në luksemburg dhe në helsink i dha 
dritën e gjelbërt fillimit të negociatave me dhjetë shtete të evropës Qendrore 
dhe lindore, plus Qipron dhe Maltën.12)

Traktati i Amsterdamit (i nënshkruar më 2 tetor, 1997) dhe Traktati i Nicës 
(i nënshkruar më 26 shkurt, 2001) janë disejnuar që të konsolidojnë Unionin 
dhe para zgjerimit të tij, t’i japin drejtim sistemit të tij vendimmarrës.

Negociatat me dhjetë nga shtetet kandidate përfunduan në Kopenhagë më 
13 dhjetor, 2002. Marrëveshja e arritur u jep këtyre shteteve të reja anëtare 
mekanizmin dhe periudhën e tranzicionit që u duhet atyre, për t’i përmbushur 
të gjitha obligimet e tyre. Para pranimit, çdo shtet duhet t’i miratojë ligjet e 
veta nacionale që inkorporojnë të gjitha acquis communautaire,13) që ka rreth 
26 mijë pjesë legjislative dhe është diku rreth 80 mijë faqe. 

12. doracak,Fonten paskal, evropa në 12 leksione, kapitulli 3, Luksemburg, bot. 2003, fq.29
13. këto janë një varg marrëveshjes dhe aranzhmanesh që dalin prej tyre, që janë nënshkruar 

prej vitit 1984 e deri më sot, me qëllim që të krijohet zona e qarkullimit të lirë të njerëzve, 
pavarësisht nga kombësia e tyre.
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Ky legjislacion nuk duhet vetëm të miratohet, por duhet edhe të zbatohet 
në praktikë.

Është e qartë që kjo do të thotë një angazhim i madh për parlamentet 
nacionale dhe organet e tjera në këto shtete, institucionet e të cilave janë ndërtuar 
tash vonë. por, kjo është që duhet të sigurojë se politikat e UE dhe tregu unik 
evropian, do të vazhdojnë të zbatohen rrjedhshëm. 15 shtetet anëtare të tanishme 
sigurisht që bëjnë çdo gjë që është e mundur për t’i ndihmuar kandidatët.

Unioni Evropian mundohet të tregojë se zgjerimi në këtë shkallë nuk 
do të kthehet thjesht në zonë të lirë tregu. për këtë arsye UE dëshiron që 
të përforcojë kohezionin e vet të brendshëm dhe të sigurojë se kjo familje 
e popujve që shtrihet në mbarë kontinentin mund të punojë së bashku në 
mënyrë efikase dhe efektive. Kjo është arsyeja se pse u formua Konventa, nën 
udhëheqjen e Valeri Zhiskar d’Esten, për të diskutuar të ardhmen e Evropës dhe 
për të paraqitur propozim – kushtetutë për UE të ri të 25 shteteve. Konventa 
përfundoi këtë detyrë në qershor të vitit 2003 dhe më 20 qershor në Selanik, 
Këshilli Evropian deklaroi se traktatin e propozuar kushtetues e konsideron si 
bazë të mirë për të filluar konferencën e ardhshme ndërqeveritare.

Siç ka vlerësuar Komisioneri Romano Prodi, duke ju përmbajtur zotimeve 
ndaj shteteve kandidate, Unioni i ka dhënë fund padrejtësive dhe brutalitetit 
të shekullit XX, që karakterizohej me totalitarizmin dhe luftën e Ftohtë. por 
Ue, po ashtu, tregon se mund të zbatojë një filozofi të re në marrëdhëniet 
ndërkombëtare, një filozofi që reflekton unitetin e evropës, vlerat e përbashkëta, 
por, njëkohësisht, edhe diversitetin e saj, dallimet e saj nacionale. 14)

“Procesi i integrimit evropian dhe historia e re e Evropës paraqesin 
njohje të pikave që ndajmë dhe atyre që na dallojnë. Zgjerimi do të shënojë 
përjekjen e parë për të krijuar një lloj të ri të shtetësisë, në korniza të një 
kontinenti. Me këtë zgjerim do të ketë edhe rritje të jashtëzakonshme të të 
drejtave të qytetarëve dhe fuqi për shtetet”.15)

Mandej dyzet miliardë euro që do t’u akordohen shteteve të reja anëtare 
në periudhën 2004-2006 nga buxheti i Ue, kryesisht do të shpenzohen në 
projekte strukturore dhe rajonale, për të përkrahur bujqësinë, zhvillimin rural, 
aktivitete të brendshme dhe shpenzime administrative. Kjo marrëveshje 
mes UE dhe dhjetë shteteve të reja anëtare u arrit në dhjetor të vitit 2002, në 
Kopenhagë dhe u përmbahet rregullave të përcaktuara nga Këshilli Evropian 
në Berlin (në mars 1999) për shpenzimet e UE deri në vitin 2006.16)

14. Mitchel john Georgel, Forcimi i integrimit: Basshkësia Evropiane për Thëngjill dhe     
Çelik (BEThÇ), Beograd, (fragment nga interneti),1979, fq.35.

15. cituar në Neill Nugent, The Government and politics of the European Union, Macmillan, 
1994, fq. 7.

16. http://www.ads.gov.mk/WBStorage/Files/poglavje22_AL.pdf
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5.2. Sa mund të zgjerohet UE?
Që në vitin 1999 në helsinki, Këshilli Evropian kishte vendosur se “Turqia 

është shtet kandidat, e thënë t’i bashkangjitet Unionit në bazë të kriteriumeve 
të njëjta që iu parashtruan shteteve tjera kandidate”. Turqia është kandidate e 
NATo-s dhe Këshillit të evropës. Ajo ka pasur marrëveshje asocimi me Ue 
që nga viti 1964 dhe aplikon për anëtarësi në UE që nga viti 1987.17)

por Turqia shtrihet në skaj të kontinentit evropian dhe mundësia e 
bashkangjitjes së saj në Ue shtron pyetjen se ku të caktohen kufijtë përfundimtarë 
të Unionit Evropian.18) A mundet çdo shtet nga secila pjesë të aplikojë për anëtarësi 
në Ue dhe të fillojë negociata nëse plotëson kriteriumet politike dhe ekonomike 
të parapara në Kopenhagë? Natyrisht, shtetet e Ballkanit Perëndimor, siç janë 
Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi, Kosova dhe 
Serbia mund të aplikojnë atëherë kur do të kenë arritur stabilitet politik dhe kur 
do t’i kenë plotësuar kriteriumet e Kopenhagës.

Vërtet, është në interes të UE që të promovojë stabilitet në rajonet që shtrihen 
në pragun e vet. Zgjerimi i çon më tutje dhe i zmadhon kufijtë e Unionit. 

Prandaj Ue do të duhet të përshpetojë bashkëpunimin ndërkufitar me 
këto shtete, sidomos për çështjet e transportit dhe mjedisit, si dhe për çështjet 
siç është siguria e brendshme dhe lufta kundër trafikut me njerëz, por edhe për 
format e tjera të krimit ndërkombëtar.

6.   10 sfidat aktuale të UE

pra, UE më 1 maj 2004 me zgjerimin e saj nga 15 në 25 shtete anëtare, u 
përball me së paku 10 sfida të mëdha:

e para: Mundësia  e transformimit të këtij “klubi elitist” (çfarë ishte • 
deri më tash me 15 anëtarët e zgjedhur të familjes evropiane, (Austira, 
Belgjika, Britania e Madhe, Danimarka, Franca, Finlanda, Greqia, 
Gjermania, holanda, Italia, Irlanda, luksemburgu, portugalia, Spanja 
dhe Suedia), në një asociacion të popullarizuar të 25 shteteve, me 
nivel të ndryshëm të zhvillimit ekonomik dhe të traditës politike.
E dyta: Mundësia e zgjerimit të familjes së demokracive tradicionale • 
liberale të perëndimit edhe vendet e ish komunizmit, ku në një Union 
Evropian të këtillë të zgjeruar me kandidatë nga më të ndryshmit, 
zgjidhja e çështjeve politike do të vështirësohej edhe më tepër.

17.  http://www.albanovaonline.com/text/europaeshqipnija.htm  (4. Nëntor,  2004 ).
18. Këto janë një varg marrëveshjes dhe aranzhmanesh që dalin prej tyre, që janë nënshkruar 

prej vitit 1984 e derimë sot, me qëllim që të krijohet zona e qarkullimit të lirë të njerëzve, 
pavarësisht nga kombësia e tyre.
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e treta: Shkrirja e hartave mentale dhe të atyre ideologjike lindje-• 
perëndim apo liberalizëm, komunizëm dhe përfshirjen edhe të ish-
kundërshtarëve ideologjikë, ushtarakë dhe politikë brenda një familje 
të bashkuar evropiane deri në krijimin e një “Evrope të madhe” 
transnacionale.
e katërta: Mirëpo me zgjerimin e parë “lindor”, Ue-ja njëkohësisht • 
bëri tërheqjen e qartë të kufijve strategjikë: në verilindje në kufi me 
Rusinë; ndërkaq në juglindje me Ballkanin dhe Mesdheun.19)

e pesta: Ky kufizim i tillë gjeopolitik dhe gjeostrategjik i Ue-së, • 
njëkohësisht tërhoqi edhe kufijtë kulturorë dhe civilizues të Unionit 
Evropian ndaj kulturave tjera; nga 10 shtetet e reja anëtare që 
u anëtarësuan më 1 maj 2004 në UE, asnjëri prej tyre nuk i takon 
civilizmit islam apo ortodoks.
E gjashta: Nga 370 milionë banorët sa ka Unioni Evropian, aktualisht • 
pas këtij zgjerimi, do të numërojë rreth 500 milionë banorë, me çka 
definitivisht do të bëhet tregu më i madh dhe më i fuqisëm botëror.20)

E shtata: Ballafaqimi i UE me problemin e punësimit të punëtorëve • 
nga këto dhjetë vende të reja anëtare, kur nga 1 maji i vitit 2004 do të 
jenë “qytetarë” të UE, përkohësisht është gjetur zgjidhja në formën 
e një moratoriumi trevjeçar që u ndalon atyre punësimin e vendeve 
ekzistuese (15-shi) të Ue-së.21)

e teta: Sfida tjetër e Ue sot, përballë valës së re të zgjerimit, është ajo që • 
do të mund të quhet: standartizim i anëtarëve të rinj konform kritereve 
të Ue. Jo vetëm sa i përket problemeve praktike, siç është psh. Gjuha-
gjuhët e shumta që do të përdoren tash e tutje në institucionet e UE me 
të edhe shpenzimet shtesë buxhetore për përkthime të shumëfishta; 
pastaj përkthimi i 8500 faqeve të korpusit juridik të UE nga secili 
vend anëtar, deri te problemet sociale dhe ekonomike që mund t’i 
shtrojë ky proces i standartizimit të industrive të këtyre vendeve me 
ato të UE.
e nënta: Inaugurimi i eURo-s dhe zëvendësimi i valutave nacionale • 
të këtyre dhjetë anëtarëve të rinj, pos problemeve që lidhen me të 
ashtuquajturin kompleks psikologjik apo të krenarisë kombëtare, 
por edhe problemet tekniko-financiare që tërheq vetë procesi i 
zëvendësimit të tillë valutor.22)

19. vizione, revista për shkencat shoqërore, bot. shkup, 2004, fq.200.
22. vyshinski andrei, tregu Unik evropian,odessa, (fragment nga interneti),1947, fq.85.
21. ibid.
22. William Nicoll& trevor salmon, ideja për evropën dhe origjina e Ue-së, Beograd, 

(fragment nga interneti), 1990, f. 4. 
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E dhjeta: harmonizimi i politikave të jashtme, të sigurisë, të punëve • 
të brendshme dhe të drejtësisë së këtyre dhjetë anëtarëve të rinj me dy 
shtyllat e Unionit Evropian: ppjs dhe ppBD.23)

7. Sistemi institucional në RM, lidhur me procesin e aderimit në 
Union

Një nga objektivat strategjike të Republikës së Maqedonisë është integrimi 
i saj në Unionin Europian. Momentet kryesore të cilat deri më tash e shënojnë 
rrugën e RM-së drejt integrimit me Ue-në janë:

dhjetor 1995, kur RM-ja dhe Ue-ja vendosën marrëdhënie • 
diplomatike;
mars 1996, prej kur RM-ja ka të drejtë financimi në kuadër të Ue-së • 
të programit FARE;
janar 1998, kur hynë në fuqi Marrëveshja për Bashkëpunim dhe • 
Marrëveshja në lëmin e transportit, të nënshkruar në vitin 1997;
viti 1999, kur Ue-ja e propozoi procesin e ri të stabilizimit dhe të • 
asociimit për 5 vendet e europës Juglindore, duke përfshirë edhe RM-
në (Bosnja dhe hercegovina, Shqipëria, Kroacia dhe jugosllavia);
janar 2000, kur Këshilli i miratoi direktivat i bisedimeve me RM-në • 
për Marrëveshjen e Stabilizimit dhe të Asociimit;
përfundimi i bisedimeve dhe • përafrimi i Marrëveshjes së Stabilizimit 
dhe të Asociimit më 24 nëntor 2000 në Zagreb, që u nënshkrua në 
luksemburg më 9 prill 2001 

Proceset e integrimit të RM-së në Ue administrohen dhe bashkërendohen 
nëpërmjet strukturës institucionale të mëposhtme, e cila në periudhën prej 
vitit 1997 e deri më tash, për shkak të marrëdhënieve gjithnjë më të ngushta 
me Ue-në, por edhe të detyrimeve të shtuara të RM-së në këto procese, 
ndryshohej dhe përkryhej:

në nivelin politik:• 
- komiteti për integrime euro-atlantike (i themeluar në fund të vitit 1997), 

me funksionin qendror në vendosjen për politikën e anëtarësimit të RM-së 
në Unionin europian. Komitetin e kryeson kryetari i Qeverisë së RM-së, 
kurse anëtarë të tij janë ministrat e Qeverisë së RM-së, guvernatori i Bankës 
Popullore të RM-së dhe kryetari ASHAM-së;

- zëvendëskryetari i Qeverisë i ngarkuar për integrime evropiane, i cili 

23. Maliqi Nazmi, silabus për vitin akademik 2005/2006 nga lënda historia e së drejtës 
dhe e drejta e Ue, 2005/2006, fq.34.
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ka rol qendror në administrimin dhe në bashkërendimin e pjesës operative të 
procesit të integrimit;

në nivelin operativ:• 
- komiteti i punës për integrime evropiane pranë Qeverisë së RM-së. Ky 

është trup ndërministror që i përcakton metodat dhe dinamikën e realizimit të 
vendimeve strategjike, të orientimeve politike dhe të përparësive të Qeverisë, 
me ç’rast ndjek edhe realizimin e detyrave konkrete.24) Atë e kryeson 
zëvendëskryetari i Qeverisë i ngarkuar për integrime evropiane, kurse anëtarë 
janë të gjithë sekretarët shtetërorë të ministrive. 25)

Në kuadër të Komitetit të punës funksionon edhe Nënkomiteti i tij për 
harmonizimin e legjislacionit me grupet e tij të punës;

- sektori për integrime evropiane në Sekretariatin e përgjithshëm 
të Qeverisë. Funksioni i tij është operativ për ta organizuar dhe për ta 
bashkërenduar procesin e integrimit dhe është mbështetje dhe servis i 
nënkryetarit të Qeverisë të ngarkuar për integrim evropian dhe i Komitetit të 
punës për integrim evropian;

- Degët, sektorët ose njësitë për integrim evropian në ministritë 
dikasteriale, duhet të zhvillojnë një bashkëpunim të ngushtë dhe të papenguar 
dhe të realizojnë një bashkërendim me Sektorin qendror për integrim evropian 
pranë Qeverisë së RM-së;

Ministria e Punëve të Jashtme – Sektori për Ue-në. Nëpërmjet kësaj 
pjese të strukturës institucionale dhe Misionit të RM-së në Bruksel zhvillohet 
komunikimi me strukturat evropiane, grumbullohen informata relevante 
për procesin e integrimit dhe vendosen  qëndrime dhe pozicione unike në 
strukturat evropiane.

8. Përfundim

Mund të konkludojmë se Unioni Evropian paraqet integrim unik të 
shteteve sovrane evropiane. Fuqimisht kanë vendosur të ndajnë ardhmërinë 
e përbashkët dhe të bashkojnë një pjesë të sovranitetit të tyre nacional. 
Vendet anëtare të Ue-së, një pjesë të kompetencave të tyre për miratimin 
e vendimeve ua delegojnë instituteve evropiane që i kanë themeluar, që 
vendimet për çështje specifike të mund të miratohen në mënyrë demokratike 
e që janë me interes të përbashkët të Evropës, pasi qëllimet për arritjen e të 
cilave është themeluar Bashkimi Evropian apo Unioni Evropian e sidomos 

24. daut dauti, Unioni evropian - nga ideja ne realitet, ,(fragment nga interneti),prishtinë,  
2000, fq.67-70.

25. kur u themelua në fund të vitit 1998, anëtarë të tij ishin zëvendësministrat e Qeverisë.
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duke u bazuar në nenin 2, paragrafi i parë të Kontratës mbi themelimin e 
Bashkimit Evropian, janë:

që të avancohet një zhvillim i përhershëm social dhe ekonomik • 
posaçërisht duke vënë për këtë qëllim një konturë pa treg të brendshëm, 
duke përforcuar kompaktësinë sociale dhe ekonomike  nëpërmjet 
krijimit të një unioni monetar dhe ekonomik që në aspektin afatgjatë 
përfshin një valutë të përbashkët;
që të pohohet një identitet i BE nëpërmjet të një politike  të përbashkët • 
të sigurisë dhe të jashtme, si dhe në aspektin afatgjatë të përcaktohet 
një politikë e përbashkët e mbrojtjes;
që të përmirësohet mbrojtja e të drejtave të pjesëtarëve të shteteve • 
anëtare dhe të vendoset një “nënshtetësi” e UE;
që të zhvillohet një bashkëpunim i ngushtë në fushën e drejtësisë dhe • 
të punëve të brendshme si dhe të sigurohet e të zhvillohet më tutje 
integrimi i arritur.

Me një fjalë, BE është në një fazë të re drejt cakut të kahmotshëm për një 
integrim të plotë të popujve evropianë, me një përmbajtje të re kualitative dhe 
substanciale.
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DISA SFIDA TË SIGURISË BAShKËKOhORE
      

Një nga problemet më serioze sot në rajonin tonë, por edhe në botë, 
është mënyra e zgjedhjes së masave, për të mos lejuar prekjen apo cënimin e 
sigurisë kombëtare të një vendi, pasi vuajtjeve dhe pasojave që sjell në jetën e 
vendit fatkeq ku ato ndodhin, në një mënyrë pothuajse zinxhir, problematikat 
dhe krizat e sigurisë së një shteti janë të lidhura në një mënyrë zinxhir me 
shtete e vende të tjera, me rajonin e më gjerë. Studiuesit e problemeve të 
sigurisë kanë bërë një ndarje të përafërt të problemeve që mund të shkaktojnë 
destabilizim në jetën e një vendi, duke i grupuar ato në probleme të “hard” dhe 
“Soft “ të sigurisë , pra, në probleme të forta dhe të buta, të cilat, pavarësisht 
emërtimeve, sjellin pasoja në jetën e një vendi apo rajoni. Në një mënyrë 
mund të thuhet se, ndërsa për të ndërtuar, ashtu si çdo fushë ka një mal të 
madh vështirësish, për të “prishur”, për të shkaktuar trazira apo për të cënuar 
sigurinë, ka mundësi pa fund. 

Njohja e tyre dhe marrja e masave parandaluese është shpeshherë shumë 
më pak e kushtueshme. 

Sipas politologëve dhe njerëzve që merren me gjeopolitikën: 
Siguria nënkupton si mjetet shtërnguese për të kontrolluar apo balancuar 

një agresor, ashtu edhe ato bindëse, të mbështetura nga prespektiva e 
ndarjes së përfitimeve të ndërsjellta, për të transformuar agresivitetin dhe 
armiqësinë në bashkëpunim.

E rëndësishme është të kuptohet se cënimi i sigurisë së një vendi në 
formën e një lufte, pushtimi apo ngjarjeje të armatosur është forma më e 
vjetër, natyrisht e pa larguar nga skena, por, gjithsesi, është më e rralla dhe 

MA. fEjZI  lIlA
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shpesh e tejkaluara nga proceset demokratike e globaliste në botë. po kështu, 
duhet kuptuar se çështjet e sigurisë nuk janë vetëm probleme të shtetit, por të 
gjitha strukturave të tij, të shoqërisë civile, të Organizatave të ndryshme etj. 

Samuel Huntington (1927-2008) ka qenë një politolog amerikan, i cili u 
njoh në të gjithë botën për analizën që i bënte lidhjeve mes qeverisë civile dhe 
pushtetit ushtarak, për studimet e tij mbi grushtet e shtetit, për tezat e tij mbi 
autorët kryesorë politikë të shek. 21 dhe për tezën e tij: civilizimet priren të 
zëvendësojnë shtet-kombet. 

huntington e shtjellon gjerësisht në një libër që e publikoi në vitin 1996 
“përplasja e qytetërimeve dhe rivendosja e Rregullit Botëror”. Sipas tij, 
konfliktet e ardhshme do të jenë kryesisht të shpërndara aty ku janë edhe linjat 
e ndarjeve kulturore ose të qytetërimeve të ndryshme. Bota sipas huntington 
nuk do të ketë më përplasje politiko-ideologjike si ato të mëparshmet. Ai 
beson se ndarja e botës në qytetërime, e përshkruan botën më qartë sesa 
ndarja sipas shteteve sovrane. huntington mbështet idenë se për të kuptuar 
konfliktet e të ardhmes duhet të kuptohen mbi të gjitha diferencat kulturore 
dhe se kultura (në vend të shtetit) duhet të shihet si vendi i përplasjes. për këtë 
arsye ai thotë se vendet perëndimore mund të humbasin dominimin nëse nuk 
e kuptojnë këtë gjë. le të mundohemi të hedhim një sy, mbi mundësitë pa 
fund të elementeve që cënojnë sigurinë e një vendi apo të një rajoni. 

A. Shtetet si aktorë qendrorë

Shteti është entitet i bazuar në një territor e me një qeveri, e cila administron 
territorin e saj, që njihet si i tillë dhe nga shtetet e tjerë. Fokusimi duhet bërë 
tek shtetet sepse:

Shtetet u zhvilluan nëpërmjet tensioneve të forta të politikës • 
ndërkombëtare, ato u formësuan nga politika ndërkombëtare e 
sidomos nga tiparet e saj që lidhen me sigurinë.
Shtetet janë përqëndrime unike fuqie.• 
janë hallka fundore e besnikërisë dhe e ndjenjës së identitetit të • 
shumicës së njerëzve.
Shtetet kanë krijuar e mishërojnë komunitetet më të mëdha, më të • 
fuqishme dhe më efikase njerëzore.

Shtetet vazhdojnë të mbeten qendër të politikës ndërkombëtare, si 
në aspektin ushtarak, ekonomik, politik e psikologjik. Ato punojnë për të 
mbështetur sigurinë  e tyre kundër kërcënimeve  të jashtme  dhe të brendshme.  
Komponentët e sigurisë  së shteteve përfshijnë sigurinë, autonominë, zhvillimin 
dhe rendin.  Zhvillimi kombëtar – ekonomik, social, arsimor apo përmirësimet 
politike – konsiderohet një komponent qendror i sigurisë së shtetit.
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Një shqetësim tipik i shteteve dhe i drejtuesve të tyre është shtënia në 
dorë e sa më shumë burimeve. Këto burime përdoren më pas për një sërë 
qëllimesh, që variojnë nga pasurimi i qeveritarëve, deri tek forcimi ushtarak i 
shtetit, rritja e nivelit të jetës, rritja e imazhit të shtetit, etj. praktika ka treguar 
se gjërat kanë shkuar më mirë kur qeveritë  gjetën vetë përgjigjen se si të 
integronin vlerat dhe metodat perëndimore. 

Në Ballkan elementet qendrorë të studimeve të paqes duhet të  përfshijnë: 
Interesimin mbi shkaqet themeltare të konflikteve dhe hulumtimin e • 
qasjeve jo të dhunshme të transformimit të konflikteve. 
propabiliteti në rritje i emigrimit të njerëzve për motive ekonomike, • 
sociale dhe ambientale, që sjell zhvendosje të spektrit politik si dhe të 
prirjeve nacionaliste në rajonet pritëse të këtij fluksi. 
Propabiliteti i përshkallëzimit të konflikteve mjedisore dhe atyre për • 
resurse. Këto mund të jenë lokale ose rajonale për ushqim, tokë, ujë të 
pijshëm ose resurse detare, si dhe globale për çështje të tilla si lëndë 
të para minerale apo lëndë djegëse.
Brenda dhe midis shteteve duhet të priten reagime konkuruese dhe • 
potencialisht të dhunshme  nga ata që ndihen të privuar.

Shteti ndërkohë ka një varg problemesh që duhet të parandalojë me 
instrumentat e tij, ligjorë e politikë, të ekzekutivit apo angazhimit të oJQ-ve. 
Disa prej tyre janë:

Siguria njerëzore. Objekti referues janë njerëzit, ndërsa ky ndryshim i 
objektit referues shfaq lidhjen e ngushtë midis zhvillimit dhe sigurisë, ai sjell 
gjithashtu shumë sfida  për ruajtjen e rigorozitetit analitik. Çështja e përballjes  
midis të pasurve  dhe të varfërve, sipas analisteve të sigurisë,  ka mundësi të 
rritet shumë herë  më tepër në të ardhmen.

Studimi i sigurisë ushtarake (sigurizimi dhe konstruktivizimi) përcakton 
përbërjen e sigurisë ushtarake. Tradicionalisht, axhenda e sigurisë ka qenë 
sinonime e strategjisë si instrument i ndërtimit të shtetit – një interpretim i 
sigurisë ushtarake, i cili mbetet ende sot i fuqishëm.

“Ekziston një ndarje e thellë midis llojit të sigurisë që gëzon një grup i 
vogël kombesh të zhvilluara dhe llojit të ambientit të sigurisë të banuar nga 
shumica e popullsisë së botës”1)  

Siguria shoqërore parashtrohet si një alternativë ndaj shtetit dhe ndaj 
individit. Nocioni i një kolektivi njerëzish, element ky duhet siguruar. Në 
kohët e sotme, termi “etnik” është shndërruar në një emërtesë popullore për 
përshkrimin e konfliktit midis grupeve brenda shteteve.

Gama e gjerë e degradimit mjedisor që po ndodh sot dhe çfarë e shndërron 
këtë ndryshim mjedisor në çështje sigurie.
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Siguria ekonomike ka të bëjë me promovimin e aktiviteteve që forcojnë 
rritjen ekonomike të një shteti apo rajoni. (8 lloje të sigurisë ekonomike)2) 

Aksesi në tregje e financa, bashkëpunimi ekonomik ndërkufitar, ideologjitë 
që ndodhen në themel të aktivitetit ekonomik. Roli i FMN, OBT dhe vlerësimi 
i sigurisë ekonomike nga kriza financiare, pasojat dhe efektet që duhen ndalur.                            

Diplomacia imponuese është kërcënimi dhe / ose nëse është e nevojshme 
përdorimi i kufizuar i forcës, i ideuar për ta bërë një kundërshtar që t´u bindet 
dëshirave të imponuesit. 

Roli i inteligjencës në përcaktimin e problematikës dhe produkteve 
të sigurisë nuk ka qenë kurrë më i rëndësishëm sesa në mjedisin aktual të 
sigurisë.                                          

Terrorizmi zë një vend kryesor në axhendat e sigurisë së shteteve (llojet 
fetare, etnike, ideologjike).

Tregtia e armëve ose e quajtur tregtia e mbrojtjes, nevoja e shkaqet që 
i shtyjnë shtetet të gjejnë sisteme armatimesh, të cilat variojnë nga modeli 
veprim – kundërveprim deri tek determinizimi teknologjik. Siguria lidhet me 
shpenzimet e mbrojtjes, gjendjen e tregut dhe llojet e ndryshme të mallrave 
dhe shërbimeve që formësojnë sot tregtinë e mbrojtjes.

SIDA është një pandemi, me hIV jetojnë rreth dyzet milionë njerëz, kurse 
çdo ditë vdesin mesatarisht tre herë më shumë njerëz nga sëmundje të lidhura 
me SIDA-n sesa numri i të vrarëve nga sulmet terroriste në 11 shtator 2001.

Vende të ndryshme identifikojnë drogën si kërcënim numër një të sigurisë 
kombëtare. Trafiku i drogës bashkë me trafikun e qenieve njerëzore dhe 
pastrimin e parave ndërmjet kufijve kombëtarë përbëjnë të gjitha format e 
krimit transnacional. 

Vlerësimi i “anës së errët” të globalizimit dhe impaktin e aktivitetit 
kriminal transnacional (droga, qenie njerëzore, pastrim parash) mbi sigurinë 
kombëtare e ndërkombëtare.

Roli i fëmijëve si aktorë të rëndësishëm për shkak të implikimeve ligjore, 
duke i angazhuar si ushtarë të mitur në ndërhyrje humanitare, rreth sigurisë në 
shoqëritë parakonfliktuale dhe ato të rrënuara postkonfliktuale.

B. Siguria ushtarake

Studimi i sigurisë ushtarake  përcakton përbërjen e sigurisë ushtarake. 
“Tradicionalisht, axhenda e sigurisë ka qenë sinonime e strategjisë si 

instrument i ndërtimit të shtetit – një interpretim i sigurisë ushtarake” 3) 
Qëllimi i sigurisë ushtarake ka lidhje me mjetet dhe qëllimet sipas disa 

versioneve:

Fejzi  Lila: Disa sfida të sigurisë bashkëkohore 



The Heritage Nr.2 / 201060

Brenda qëllimit të sigurisë ushtarake,
Ku mjetet ushtarake përdoren për ato qëllime (si përdorimi ose • 
kërcënimi i përdorimit të dhunës)
Ku mjetet ushtarake përdoren për qëllime jo – ushtarake (si ndihma • 
ushtarake nga ushtria)
Mjetet jo – ushtarake përdoren për qëllime jo – ushtarake (si sanksione • 
ekonomike për të dobësuar aftësitë ushtarake)
Mjetet jo – ushtarake përdoren për qëllime jo – ushtarake ( si • 
sanksione ekonomike për shlyerje borxhesh shtetërore),  që qëndron 
jashtë axhendës së sigurisë ushtarake.

ekziston një mospërputhje e thellë midis sfidave të sigurisë me të 
cilat përballen vendet e zhvilluara nga ato me të cilat përballen vendet në 
zhvillim.  

Shtetet e dobëta, siç konsiderohen përgjithësisht ato ballkanike përballen 
me një grup unik sfidash të sigurisë, që burojnë pikësëpari nga burime të 
brendshme. Shtetet e dobëta karakterizohen nga dobësia institucionale, 
destabiliteti politik, centralizmi i pushtetit, demokracia e pakonsoliduar, krizat 
ekonomike, ndjeshmëritë nga faktori i jashtëm, ndarjet sociale, mungesa e 
identitetit kombëtar dhe kriza e vazhdueshme e legjitimitetit. 

Brenda tyre, shtetet e dobëta kërcënohen nga fraksione ushtarake, 
“individë rivalë të fuqishëm”, nga “lordët” e luftës ose kriminelët, nga 
rebelime të minoriteteve, nga kolapsi institucional dhe lufta ndërshtetërore. 
Nga jashtë shtetet e dobëta  kërcënohen nga ndërhyrja e aktorëve të fuqishëm 
ndërkombëtarë, ndikimi nga efekti përhapës i krizave në shtetet fqinjë, si dhe 
nga tregtia e armëve të lehta. Pasojat e armatimit të trashëguar nga Lufta 
e Ftohtë ka ofruar në rajon edhe kompani private me karakter ushtarak ose 
individë që i kryejnë këto shërbime si korrupsion, tregti armësh  dhe nënshkrim 
marrëveshjesh dhe me institucione të qeverisë. Këta sipërmarrës që operojnë  
përtej kufijve edhe atyre rajonalë, nuk u japin shpeshherë llogari aksonierëve 
të tyre dhe janë të çliruar nga rregullat me të cilat do të  përballeshin në 
vendet e tyre. Në vendet ku operojnë ata janë shndërruar në lojtarë politikë 
influentë. 

“Shtetet e dobëta përballen me procesin e ndërtimit të shtetit në një 
ambient të imponuar nga eksperienca e kolonializmit, në një hapësirë të 
kufizuar kohore dhe kundrejt normave problematike ndërkombëtare”. 4)

Lufta e Kosovës ka ndryshuar një koncept të tërë strategjik të NATo-s 
në erën e pasluftës së ftohtë, ndërsa trashëgimia e saj u bë veçanërisht e 
rëndësishme në periudhën pas sulmit ndaj Amerikës më 11 shtator 2001. Gjatë 
një paneli në Kolegjin Eliot për Marrëdhënie Ndërkombëtare të Universitetit 
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Xhorxh Uashington. Profesori i shkencave politike Xhejms Goldgajer ka 
thënë se:

“Aspekti më i rëndësishëm i luftës së Kosovës sa i përket NATO-s ka qenë 
pika kur Aleanca filloi të shqyrtojë thelbësisht nevojën që të shkojë jashtë 
territorit të anëtarëve të saj dhe të kryejë misione që nuk janë të lidhura për 
mbrojtjen territoriale, siç ishte roli i saj në 50 vitet e para”. 

Kjo solli në vazhdim orientimin e NATo-s në forcimin e stabilitetit në tërë 
zonën euro-Atlantike, nëpërmjet bashkëpunimit dhe zhvillimit të instrumenteve 
të menaxhimit kolektiv, të krizave si dhe të operacioneve paqeruajtëse. Tashmë 
kur kërcënimet dhe rreziqet e reja nuk njohin kufinj, asnjë vend në botë nuk 
ndjehet i sigurt dhe i mbrojtur, por edhe nuk është në gjendje që të garantojë i 
vetëm sigurinë dhe mbrojtjen e vendit të tij. Në këto kushte, bashkëpunimi i gjerë 
si në nivel rajonal dhe në shkallë ndërkombëtare përbën një domosdoshmëri për 
ndërmarrjen e veprimeve të efektshme në fushën e sigurisë.

Ballkani në NATO është në një farë mënyre lidhja me qytetërimin 
perëndimor, me sigurinë kombëtare, me perspektivën e vende të rajonit. 
Anëtarësimi në NATO i përket të gjithë shoqërisë ballkanike, ku shprehet 
një partneritet i vërtetë që duhet ndërtuar midis qeverive e shoqërisë civile 
për ta bërë të ndërgjegjshëm opinionin publik për statusin e zbatimit të 
programeve të integrimit në NATo si dhe detyrimet dhe përfitimet që vijnë 
nga anëtarësimi. Fakt është se kërcënimet e reja ndaj sigurisë si terrorizmi, 
përhapja e armëve të dëmtimit në masë, trafikimi i armëve të vogla e të lehta, 
korrupsioni, pastrimi i parave, rreziqet natyrore, nuk mund të përballohen 
siç duhet pa një bashkëpunim efektiv ndërmjet institucioneve ushtarake dhe 
civile. progresi i bërë dhe reformimi në vazhdim i strukturave ushtarake apo 
shtetërore, janë në një hap me transformimin e vetë NATo-s, për të qenë të 
përgatitur sa më mirë për të përballuar kërcënimet e reja ndaj sigurisë. 

Lufta kundër terrorizmit global, si një nga sfidat më të mëdha të 
njerëzimit. pavarësisht se vendet e rajonit nuk përballen me një rrezik ushtarak 
të drejtpërdrejtë, nuk do të thotë që janë të sigurtë, pasi sulmi terrorist i 11 
Shtatorit 2001, por edhe ato të tjerët më vonë si në Turqi, Spanjë, Angli e në 
ndonjë vend tjetër vërtetojnë se asnjë vend nuk është i përjashtuar nga sulmi 
terrorist dhe se asnjë vend nuk mund t’a mendoj veten të paprekur. 

C. Siguria shoqërore

Në fillim të viteve 1990  Jessica Tuchman Mathevs sugjeroi të rikonceptohej 
siguria ndërkombëtare për të përfshirë brenda saj çështjet e resurseve, të 
mjedisit dhe demografisë.
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“Siguria sociale ishte një prej sektorëve të qasjes së tij pesëdimensionale, 
përkrah atij ushtarak, politik, ekonomik dhe problematikave mjedisore. 
Siguria sociale në këtë kontekst iu referua zhvillimit të qëndrueshëm të 
modeleve tradicionale të gjuhës, kulturës, fesë dhe identiteteve kombëtare, si 
dhe traditave të shteteve”.5)  

Siguria shoqërore duhet kuptuar si aftësi e një shoqërie për t´i rezistuar 
kushteve të ndryshueshme dhe kërcënimeve të mundshme reale. Ajo ndikon 
në qëndrueshmërinë brenda kushteve për evolucion të modeleve tradicionale 
të gjuhës, kulturës, të shoqërizimit, të fesë, të identitetit kombëtar dhe të 
traditës. Shtetet disa herë nuk përkojnë me shoqëritë e tyre. Grupet minoritare, 
shqetësimet e sigurisë shoqërore nuk i shprehin brenda qeverive, ndonëse 
janë pjesë e koalicionit të tyre. Këto grupe duhet të kenë të paktën përfaqësim 
brenda legjistativit. Nëse nuk do të jenë pjesë e legjistativit, shoqëri të tilla 
(minoritet) do t’u duhet t’i artikulojnë shqetësimet e tyre jashtë aparatit 
shtetëror. Politikanët mund të përdorin kërcënimet e perceptuara ndaj 
sigurisë sociale për të legjitimuar axhendat politike raciste dhe ksenofobike. 
Mbrojtja e identitetit “tonë” kundër identitetit të “tyre” mund të shërbejë për 
të karakterizuar si të rrezikshme komunitetet e emigrantëve, të cilët duhen 
asimiluar ose dëbuar. Këto dallime etnike do të shprehen tjetërkund nëse 
shteti tregon paaftësi  për t’i siguruar segmente të caktuara të popullsisë së tij. 
Mungesa e kohezioni midis shtetit dhe shoqërisë së tij e klasifikon këtë shtet 
si “të dobët”.   

Një nga hapat e parë që mori bashkësia ndërkombëtare ishte krijimi i të 
ashtuquajturit “pakti i Stabilitetit”. “pakti i Qëndrueshmërisë (Stabilitetit) për 
Evropën juglindore” përbënte një ide të shkëlqyer, që i ofronte Bashkimit 
Evropian mundësinë për të punuar bashkërisht një ide të përbashkët.  

hapi i parë u mor në vitin 1998 në kuadrin e Këshillit të Evropës për 
përvetësimin e një strategjie të përbashkët në lidhje me të ashtuquajturin 
Ballkan perëndimor. Synimi i tij ishte që shtetet e Ballkanit të ndihmoheshin 
në drejtim të zhvillimit të tyre të përgjithshëm, por atyre do t’u vihen, si të 
thuash, kushte në rrafshin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Nismat për 
unifikimin e tyre do të nisnin nga Bashkimi evropian, ndërsa zbatimi do të 
kryhej “nën kujdestarinë e oSBe-së”. Në projektin e përgjithshëm u përfshinë 
nga pala perëndimore 27 shtete, ku përfaqësuesit e këtyre shteteve propozuan 
gjetjen e mjeteve dhe udhëve për të nxitur në të ardhmen qëndrueshmërinë 
dhe fqinjësinë e mirë në evropën Juglindore) dhe përveç këtyre edhe një 
seri organizatash dhe nismash ndërkombëtare si FMN-ja (Fondi Monetar 
Ndërkombëtar), NeJB-ja (Nisma e evropës Juglindore për Bashkëpunim) e 
shumë të tjera. 
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pakti i Qëndrueshmërisë (Stabilitetit) përfshinte një program të plotë për  
ndihmën materiale për ndërtimin dhe zhvillimin e ekonomive moderne, “të 
aftë për të qenë evropiane”, por edhe edukimin demokratiko-politik, si edhe 
një sistem të përbashkët sigurie që duhet të përjashtojë në mënyrë profilaktike 
grindjet e armatosura në rajon dhe të luftojë kriminalitetin e përgjithshëm e që 
tejkalon kufijtë shtetërorë. 

por me gjithë idetë pozitive, zhvillimet e mëvonshme sollën ngjarje e 
histori të tjera në Ballkan. Serbia vazhdoi dhe thelloi gjenocidin në Kosovë, 
pas së cilës do të ndodhte ndërhyrja e NATOs , gjë që solli në evidencë rolin 
e pazëvendësueshëm të Amerikës si një faktor i ruajtjes së paqes në botë, 
do të lindte më pas edhe shteti i pavaruar i Malit të Zi e më pas, Kosovës, 
që do t’i jepte kështu Ballkanit konfiguracionin përfundimtar me shtetet e 
reja. Evropa dhe Ballkani panë se ky rajon nuk kishte nevojë thjesht për një 
ndihmë ekonomike, por shumë më tepër, demokratizimin e rajonit dhe qasjen 
e tij në idetë e zhvillimet demokratike perëndimore.

Ngritja e rajonit në një nivel ekonomik, politik e kulturor që të ishte i aftë  
“për t’u integruar mbi baza individuale në strukturat evroatlantike”, pas viteve 
2000 përbënte një synim të shpallur të vendeve të rajonit. Demokratizimi i 
Ballkanit duhet të synonte bashkëjetesën e popujve ballkanas, kthimin e tij në 
një rajon të stabilizuar e të sigurt dhe ndërtimin e institucioneve të shoqërive 
demokratike me udhëheqës me formim të tillë, pasi e ardhmja nuk mund 
të mbështetej në sajesa artificiale, por në zhvillimin e sistemeve politike të 
qëndrueshme, me objektiva të qarta, ato të integrimit euro-Atlantik. 

Pakti i Stabilitetit tregoi në një farë mënyre se pa NATo-n dhe SHBA 
ishte e vështirë, në mos e pamundur që të vendosej një paqe e qëndrueshme 
në Ballkan. NATO e ShBA treguan me këtë rast edhe për Ballkanin vlera të 
mëdha paqeje. 

D. Siguria mjedisore

Siguria mjedisore është  një prej çështjeve “të reja” jo – tradicionale të 
sigurisë. Ajo ka shërbyer për të zgjeruar konceptin e sigurisë. Ky koncept 
na ndihmon ta thellojmë sigurinë në atë  të mjedisit  “global” (rajonal), si 
dhe shumë nënsisteme dhe sisteme të ndryshme sociale. Siguria ambientale 
e zgjeron konceptin e sigurisë duke shqyrtuar kanosje të tjera, përtej luftës, 
kryesisht rreziqe që vijnë nga ndryshimet ambientale, drejt gjërave  që janë të 
domosdoshme për njerëzit. Mjedisi mund të jetë si objekt që duhet siguruar, 
ashtu dhe rrezik në vetvete. Siguria njerëzore i përkushtohet një kërkimi  më 
të madh të një lloji më praktik. Ndryshimet mjedisore mund të dobësojnë 
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sigurinë kombëtare, që mund të çojë deri në konflikt të dhunshëm brenda 
shtetit dhe midis shteteve. Kërcënimet ndaj sigurisë mjedisore të rajonit 
ballkanik mund të administrohen vetëm nëpërmjet menaxhimit të përbashkët 
dhe proçedurave e mekanizmave shumëpalëshe.  

“Sipas një keqperceptimi dominues, besohet se përpjekjet kombëtare, 
nëse janë të mjaftueshme, do të arrijnë të mbrojnë ambientin”. 6)

“Keqkonceptimi krijohet nga dështimi për të vlerësuar realitetin e 
ndërvartësisë: ajo që bëjmë ne është e nevojshme të kordinohet me atë që 
bëjnë të tjerët”.7)

Nëse shthuren themelet mjedisore të një kombi, ekonomia e tij do të pësojë 
rënie të vazhdueshme, struktura sociale do të shkatërrohet dhe struktura e tij 
politike do të destabilizohet. Produkti ka shumë gjasa të jetë konflikti, qoftë ai 
në formë trazirash dhe kryengritjesh brenda kombit, në formën e tensioneve 
ose akteve armiqësore ndaj kombeve të tjerë. 

“Siguria ambientale, hera-herës “siguri ekologjike” thekson se ato që duhen 
siguruar janë proceset e ekosistemeve dhe ato ekologjike, dhe se kërcënimi 
kryesor ndaj integritetit ekologjik është aktiviteti njerëzor. Njerëzit sigurohen 
vetëm kur ata bëhen pjesë e ambientit. Kjo qasje bazohet në filozofinë e gjelbër 
dhe teorinë ekologjike, ku ndërvarësia sistemike, kompleksiteti, vërshimet, 
pasiguria, harmonia dhe qëndrueshmëria janë tema kyçe.  

E. Siguria ekonomike

Vëmendja që po i kushtohet sigurisë ekonomike mund t´i atribohet 
zgjerimit të konceptit të sigurisë pas përfundimit të luftës së Ftohtë. Ky 
zgjerim përfshin sektorë të “rinj” që kanë zgjeruar gamën e studimeve të 
sigurisë përtej territorit tradicional politiko – ushtarak. 

“Strukturat dhe mekanizmat e reja të ekonomisë e kanë thyer raportin 
politik të mëparshëm “shtet – territor – pasuri” 8)      

Analiza e sigurisë ekonomike është përqëndruar në dy aspekte kryesore:
a. Siguria ekonomike “mikro – nivelore”, e cila përqendrohet në aktorë 

të “lokalizuar”, si individët, vatrat familjare dhe komunitetet lokale, që 
interesohen kryesisht për garantimin e sigurisë së jetesës së tyre;

b. Siguria ekonomike “makro – nivelore” ka të bëjë me politikën e jashtme 
ekonomike (shteteve) dhe angazhimin e shteteve në sistemin ekonomik 
ndërkombëtar.

pavarësisht ngushtimit të diferencës midis fushës së brendshme dhe asaj 
ndërkombëtare në epokën e globalizmit, këto dy çështje vazhdojnë ende  të 
trajtohen të ndara.
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 “Po hyjmë në epokë në një të cilën politika e jashtme dhe siguria 
kombëtare do të vërtiten përherë e më tepër rreth interesave tona tregtare 
dhe kur diplomacia ekonomike do të jetë thelbësore për të zgjidhur çështjet e 
mëdha të epokës sonë”. 9)

Siguria ekonomike është e kushtëzuar nga dy faktorë kyçë:
a. Aftësia ekonomike, e cila ka lidhje me aftësinë e protaganistëve për të 

ekzekutuar detyra ekonomike dhe politike;
b. Mjedisi i jashtëm, kur shtetet e mëdha dhe të fuqishme që ushtrojnë fuqi 

strukturore, mund të formëzojnë ambientin e jashtëm në të cilin përshtaten 
objektivat e sigurisë ekonomike.

Siguria ekonomike është aftësia për të mbrojtur ose promovuar interesat 
ekonomike rajonale në përballje me ngjarje, zhvillime ose veprime që mund 
të kërcënojnë ose bllokojnë këto interesa.  

Referenca:
alan Collins & richard jackson, ”studime Bashkohore të sigurisë” fq 211. 
tipologjitë objektive të sigurisë ekonomike. 1.siguria e furnizimeve. 2. siguria e aksesit 2. 
në treg 3. Siguria financiare dhe ajo e depozitave. 4.Siguria e kapaciteteve tekno – in-
dustriale 5. Paradigma socio – ekonomike e sigurisë. 6. Siguria komunitare ndërkufitare  
7.  siguria sistemike. 8. siguria e aleancave (bashkëpunimi i heshtur,i negociuar ,i im-
ponuar). alan Collins & Christpher M. dent, “studime Bashkohore sigurisë & siguria 
ekonomike”, fq 281
eric herring, ”siguria ushtarake”,  fq 1733. 
richard jackson, “ siguria e regjimit”,  fq 2084. 
Barry Buzan, “people, states and Fear”,  1991,   fq 1225. 
richard Falk & alan Collins, “planeti i rrezikuar & studime bashkohore të 6. 
sigurisë”1971,  fq 196   
richard Falk, “planeti i rrezikuar”1971,  fq 196   7. 
karlo jean, gjeopoLitika, tiranë 1998, fq 179 8. 
Christopher M. dent & alan Collins, “siguria ekonomike & studime bashkohore të 9. 
sigurisë”, fq 264

Fejzi  Lila: Disa sfida të sigurisë bashkëkohore 
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BAShKËpUNIMI RAjONAl NË FRYMËN 
E DIAlOGUT DhE MIRËKUpTIMIT, 

FAKTOR BAZË pËR ZhVIllIMIN DhE 
INTEGRIMIN E BAllKANIT pERËNDIMOR

“Ne kemi dëshirë jo vetëm të kemi lidhje qeveritare me njëri-tjetrin, por 
gjithashtu të zhvillojmë marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë’’, - ishin fjalët e 
presidentit herbert hoover, që futën për herë të parë në fushën e politikës, më 
1928, termin e politikës së Fqinjësisë së Mirë. Ky term është i një rëndësie të 
veçantë për rajonin tonë, sidomos pas periudhës së Luftës së Ftohtë. 

periudha pas 1989 dëshmon për një ringjallje të rajonalizmit në konceptin 
e politikës ndërkombëtare të ndikuar nga aktiviteti inter-shtetëror në nivele 
rajonale. Grupet rajonale apo nën-rajonale kanë pësuar rritje si një mënyrë ku 
vendet organizojnë marrëdhëniet e tyre të jashtme. Kjo rilindje e rajonalizmit 
ka qenë evidente në Evropë, si dy anë të ndryshme të një medaljeje; nga njëra 
anë organizata evropiane të konsoliduara si Komunitetet evropiane/Bashkimi 
evropian, Këshilli i evropës, NATo dhe CSCe/oSCe dhe nga ana tjetër 
marrëveshje të reja ndër-rajonale urgjente në pjesë të ndryshme gjeografike 
të kontinentit tonë. 

Zhvillimi i bashkëpunimit rajonal është në dobi të interesave të të gjitha 
vendeve të Ballkanit perëndimor: ai është një faktor për stabilitet politik, 
siguri dhe prosperitet ekonomik. Ai i korrespondon premtimit që bënë këto 
vende të këtij rajoni në Samitet e Zagrebit (2000) dhe Selanikut (2003), në 
mënyrë të veçantë vende si Maqedonia dhe Kroacia. 

NAjADA KIlIC
Prof. e Drejtësisë. 
Kolegji Privat “Yahya Kemal’’
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Në këtë kontekst, bashkëpunimi rajonal është një gur bazë i politikës, 
strukturë të Bashkimit evropian në lidhje me vendet e Ballkanit Perëndimor-
procesi i Stabilizim Asociimit, i cili u ofron këtyre vendeve një mundësi për 
anëtarësim në BE. 

Vendet e Ballkanit perëndimor kanë kuptuar tashmë se ata kanë përgjegjësi 
ndaj njëri-tjetrit dhe kanë shumë sfida të përbashkëta. Ato shohin tashmë 
përfitimet e konsiderueshme në rritje të bashkëpunimit rajonal-mirëkuptim 
politik, ekonomik dhe prosperitet social. Kjo është një zgjidhje që mund t’u 
bëhet problemeve të ndryshme në mënyrë të përbashkët. 

Vihet re, gjithashtu, një mbështetje që vendet i bëjnë njëri-tjetrit për 
zhvillime të ndryshme rajonale. Është tepër inkurajuese që bashkëpunimi 
më i madh bëhet në fushat e tregëtisë, energjisë dhe transportit. Zhvillimi 
ekonomik është tepër i rëndësishëm në qoftë se rajoni do të krijojë punë të 
nevojshme për banorët e tij. por, gjithsesi, nevojitet një bashkëpunim dhe 
besim më i madh midis banorëve dhe vendeve të rajonit. 

Në fushën e drejtësisë dhe punëve të brendshme vendet duhet të rrisin më 
tej bashkëpunimin e tyre për të arritur rezultatet e nevojshme. 

“Bashkëpunimi i gjerë rajonal është esencial në vendet e Evropës 
juglindore, pa marrë parasysh ndryshimet që ekzistojnë në nivelet e integrimit 
të shteteve të ndryshme. Stabiliteti, prosperiteti dhe siguria në rajon janë të një 
interesi të veçantë për Be-në. Bashkimi evropian do të vazhdojë të kujdeset 
për promovimin e politikës rajonale të bashkëpunimit”, - thekson komisioneri 
evropian për zgjerimin Olli Rehn. 

Çfarë bie në sy në axhendën rajonale është karakteri i ndryshëm multi-
dimensional që përfshin shumë aktorë dhe bashkepunime në nivele të ndryshme 
të politikës. për më shumë rajonalizmi është interpretuar si një zhvillim pozitiv 
natyral, në të cilin të gjitha palët pjesëmarrëse presin perfitimet e tyre. 

Një nga barrierat më të forta të rajonalizmit është fryma nacionaliste që 
përfshin pjesë të ndryshme të globit. Zona e Ballkanit është një zonë tipike në 
udhëkryqin e dy tendencave konfliktuale të pas luftës së ftohtë:Rajonalizmi 
dhe Nacionalizmi, qe mund te shihen si kunderpergjigje ndaj globalizmit. 

Megjithëse ka shumë faktorë që nxisin bashkëpunimin, ekzistojnë 
gjithashtu edhe shumë barriera serioze të lidhura edhe këto me afërsinë 
gjeografike, mosmarrëveshjet për kufinjtë, historinë, influencat e jashtme ose 
tipet e ndryshme të zhvillimit. 

Si fillim e shkuara historike e rajonit është ndikuar nga perandoritë e 
habsburgëve dhe Osmaneve më pas. Ky ndikim rezultoi me ndarje midis 
Ortodoksëve dhe Katolikëve, Kristianizmit dhe Islamit. Eksperienca socialiste 

Najada Kilic: Bashkëpunimi rajonal në frymën e dialogut  dhe mirëkuptimit...
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ishte e ndryshme në të gjitha vendet e Ballkanit. 
Ish-Jugosllavia me sistemin federal të vetëqeverisjes kishte një sistem më 

të hapur dhe pluralist; Shqipëria adoptoi një strategji izolacioniste super të 
centralizuar, Bullgaria dhe Rumania praktikuan një model të veçantë të stilit 
sovjetik të komunizmit me ndryshime nacionale midis tyre. Edhe me ardhjen 
e demokracisë problemet e vendeve ballkanike dolën më të qarta në përbërjen 
dhe strukturën e tyre. Luftërat e zhvilluara (Serbi-Kosovë, Lufta Civile në 
Maqedoni) nxorën më në pah konfliktin e ashpër ndëretnik në këto vende. 
Ato treguan edhe nje herë tjetër se pa zgjidhur këtë konflikt të ashpër, duke 
u dhënë të drejta të barabarta të gjitha komuniteteve që ndanin një territor të 
përbashkët, paqja dhe stabiliteti nuk mund të arrihej në rajon. Nacionalizmi i 
sëmurë duhej të luftohej me një bashkëpunim dhe mirëkuptim shumëpalësh. 
Dialogu dhe mirëkuptimi do të ishin zgjidhja e vetme... 

Ekzistojnë shumë faktorë që ndikojnë në bashkëpunimin rajonal. Këtu 
mund të përfshihen: gjeografia dhe afërsia fizike; historia dhe trashëgimia e 
përbashkët; bashkimi kultural dhe social në terma të etnicitetit, racës, besimit; 
bashkimi ekonomik në termat e tregtisë dhe bashkëpunimit komplementar; 
anëtarësimi i përbashkët në organizatat ndërkombëtare ose objektivat e 
njëjta për t’u integruar në të njëjtat organizata ndërkombëtare; presionet e 
jashtme nga shtete me influencë dhe organizata ndërkombëtare; probleme të 
përbashkëta rajonale; marrëdhënie ekonomike me një kornizë legale, nevoja 
për krijimin e një regjimi të sigurt në rast destabiliteti dhe konflikti. Të gjithë 
këto faktorë mund të kontribojnë në forma më të avancuara të bashkëpunimit 
rajonal. 

historikisht, iniciativa më e rëndësishme e bashkëpunimit ballkanik ka 
qenë krijimi i një regjimi të sigurt në këtë zonë kaq të nxehtë dhe konfliktuale. 
Në të kaluarën janë bërë përpjekje të përbashkëta për organizimin e një 
skeme të veçantë, veçanërisht pas luftës. Mbretëria e Kroatëve, Serbëve dhe 
Sllovenëve në 1918, ish Republika Socialiste Federale e jugosllavisë kanë 
qenë përpjekjet e para për të krijuar një union kundër fragmentimeve dhe 
konflikteve të mundshëm. Në 1930, Konferencat Ballkanike u fokusuan në 
bashkëpunimin në fushën politike, përfshirë çështjet politike ekonomike 
kulturore dhe sociale, minoritetet dhe problemin e kufinjve. 

por përpjekja më ambicioze pakti i Ballkanit, dështoi nga ndarjet e bëra 
nga superfuqitë evropiane që përfshinë edhe vendet e Ballkanit. Në 1950, 
u bënë përpjekje për krijimin e një Zone të lirë të Armëve Nukleare për 
Ballkanin, duke pasur si qëllim një Traktat për çarmatimin rajonal, por edhe 
këto përpjekje dështuan si pasojë e Luftës së Ftohtë. Në 1970-1980, përpjekje 
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të mëtejshme u përqëndruan në problemet sipërfaqësore politike që arritën 
kulmin e tyre me Konferencën e parë të Ministrave të vendeve të Ballkanit 
në Beograd 1988. Gjatë periudhës pas luftës së Ftohtë, vendet e Ballkanit 
manifestuan dëshirën e tyre për kooperim në procesin e Kooperimit të Vendeve 
të evropës Juglindore (South east europe Cooperation Process -SeeCP), 
duke theksuar nevojën e një fqinjësie të mirë, kooperimit multilateral në 
çështjet politike, ekonomike, humanitare, drejtësi dhe punët e brendshme. 

pushtimi i gjatë Osman dhe eksperiencat e përbashkëta historike janë një 
faktor tjetër i përbashkët që reflektuan në një kulturë të përbashkët. Për më 
tepër, regjimi komunist që përjetuan këto vende, pati një ndikim të njëjtë 
në zhvillimin e kulturës politike, strukturat ekonomike të Ballkanit, të cilat 
përballen sot me sfida të ngjashme të tranzicionit. Kjo bën të aftë qeveritë e 
tyre dhe banorët e rajonit që të kuptojnë njëri-tjetrin më mire dhe të vlerësojnë 
nevojat dhe interesat e njëri-tjetrit. 

problemet rajonale dhe problemet e përbashkëta që rrodhën nga periudha 
e tranzicionit, prapambetja dhe mungesa e sigurisë në rajon, njihen si faktorët 
kryesorë stimulues të bashkëpunimit të këtyre vendeve. 

Klima ndërkombëtare e rajonizimit të ri është e bazuar në bashkëpunimin 
rajonal, si një trend që aktorët lokalë nuk mund ta injorojnë. Shumë vende 
në rajon janë bërë anëtarë të një sërë grupimesh rajonale si Organizata për 
Bashkëpunim Ekonomik në Detin e Zi (Black Sea Economic cooperation 
-BSeC), Zona Qëndrore e Tregëtisë së Lirë (Central european Free Trade 
Area -CeFTA), Iniciativa e Adrijatikut dhe Jonit(Adriatic-Ionian Initiative 
-AII), Marrëveshja e Tregtisë së Lirë etj. Por për më tepër, dëshira e tyre e 
përbashkët është të jenë anëtarë të Be-së, NATo-s, oSCe-së. 

Mbi të gjitha presioni i jashtëm për një bashkëpunim rajonal, në formën e 
kushtëzimit, vepron si një faktor shtesë për të nxitur këtë bashkëpunim. 

Një numër i konsiderueshëm i iniciativave rajonale dhe objektiva kryesore 
-anëtarësimi në Bashkimin evropian ka stimuluar politikën e fqinjësisë së 
mirë dhe vendet e rajonit tonë kanë avancuar mjaft në nivelet e bashkëpunimit 
dhe ndërvarësisë midis tyre. Kur flitet për tregun, infrastrukturën, minoritetet, 
lëvizjen e lirë të njerëzve, kapitalit dhe shërbimeve, në disa zona të veçanta 
bashkëpunimi ndërrajonal është në nivelin më të lartë të tij. 

Bashkëpunimi rajonal në çfarëdo rajoni lidhet me lojën interaktive të 
faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm dhe dinamikën e politikës. Në radhë 
të parë politika rajonale është e lidhur me faktorët e jashtëm, me mjedisin 
politik rajonal që favorizon dhe lehtëson bashkëpunimin rajonal me një 
sërë mekanizmash dhe është tepër i rëndësishëm në raste konfliktuale, duke 

Najada Kilic: Bashkëpunimi rajonal në frymën e dialogut  dhe mirëkuptimit...
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promovuar ndihmë dhe zhvillim për shoqëri si ajo e Ballkanit perëndimor. 
Në radhë të dytë; ekzistenca e konsensusit midis aktorëve lokalë, vullneti i 
tyre për të identifikuar iniciativa të interesit të përbashkët do të kthehen në 
projektet e së ardhmes së përbashkët. 

Referencat:
“Balkan Regional Cooperation& european Integration’’-othon Anastasakis • 
&VesnaBojicic-Dzelilovic-July 2002-The Hellenic observatory-The european 
Institute-London
“Carrots, sticks and norms: the eU and regional cooperation in Southeast europe’’-• 
DIMITAR BeCHeV- Journal of Southern europe and the Balkans -Volume 8, 
Number 1, April 2006
“Regional cooperation in the western Balkans-A policy priority for the european • 
Union-european Commission
extract from a speech delivered by Commissioner Danuta Hübner in Warsaw on • 
17 October 2006
Olli Rehn speech European commissioner for Enlargement• 
http://www. balkan-monitor. eu/• 
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MODElI SKANDINAV I INFlAcIONIT DhE 
pËRQASjA E TIj NË EKONOMINË ShQIpTARE

PërmBledhje
Materiali paraqet shkurt analizën e tri modeleve të inflacionit, por ne do të 

përqendrohemi më tepër në modelin skandinav, pasi na duket më i përshtatshëm 
për ekonominë shqiptare, kjo sepse ne kemi një rritje të dukshme të importeve 
në krahasim me rritjen e prodhimit të Brendshëm Bruto (pBB). Kështu, në 
vitin 2008 eksport - importet kapnin shifrën 4 miliardë e 247 milionë euro 
nga 1 miliardë e 332 milionë dollarë që kapnin në vitin 2000. Vetëm importe 
në vitin 2008 kemi 3.348 mld Є. Nëse do të kishim afërsisht të balancuar 
import-eksport, atëherë në raport me PBB shifra do të kalonte mbi 75%. Në 
këtë gjykim mund të themi se ekonomia shqiptare është e krahasueshme me 
ekonomitë skandinave, prandaj konkluzionet për llogari të inflacionit në këto 
vende mund t’i konsiderojmë të mirëqena edhe për ekonominë shqiptare. 
Ose nëse si konsiderojmë të mirëqena, atëherë mund t’i konsiderojmë si pika 
referimi. Në material kemi edhe një pjesë të konkluzioneve të disa studiuesve 
shqiptarë të lidhura me këto probleme. Analiza është bërë me synimin e mirë 
për të dhënë kontributin në probleme teorike dhe praktike të përcaktimit të 
normës së inflacionit në kushtet aktuale të ekonomisë shqiptare. 

FJALË KYÇ. IÇK, inflacion, papunësi, kurba 
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summarY
The presents material, short analyse three models of inflation, but we will 

concentred more in the skandinavian model because show suitable for the 
Albanian economy, this because we have more the incrising in the imports 
on the raport of  GDp (Gross Domestic product). hence, in the year 2008 
the export-import been 4 milliard 247 millionë Є from 1 milliard 332 million 
$ which been in the year 2000. In the year 2008 merely the imported will 
have  3.348 mld Є. If  we will have almost balanced the export-import, then 
in raport of GDP this cipher exeed over 75%. In this justify may to say wich 
the albanian economy is collate with skandinavian economy therefore the 
conclusion for inflation in these countries may to think to somme for the 
albanian economy. For these problems in material we have presents and on 
part of conclusions to the albanians autors. The analysis is make well target 
to give the contribution for the teoric and practice problems for the rate of 
inflation in the actuale condition albanian economy.

 philips, mallra të tregtueshëm e të patregtueshëm

HYRjE 

Në këtë artikull do të trajtojmë një nga problemet më të diskutuara të 
teorisë makroekonomike, problemin e inflacionit. Meqenëse edhe ekonomia 
shqiptare është futur në shinat e ekonomisë së tregut, ka një sërë faktorësh 
që ndikojnë në normën e inflacionit. Problemet teorike të inflacionit do t’i 
analizojmë në vijimësi, duke marrë në konsideratë tri modelet makroekonomike 
të tij, modelin sintetik, modelin strukturor dhe modelin skantinav. Është e 
rëndësishme trajtimi i këtyre teorive në kushtet e ekonomisë shqiptare, sepse 
tashmë ekonomia shqiptare nuk është më një ekonomi e mbyllur, por është një 
ekonomi e vogël e hapur, e lidhur me tregjet ndërkombëtare si në të mira dhe 
shërbime, ashtu edhe me qarkullimin e kapitaleve. Do të shikojmë veçoritë e 
modeleve të sotme në krahasim me kurbën e Philipsit që lidh inflacionin me 
normën e papunësisë.

 I. Modeli “Sintetik” dhe Makroekonomiksi i Ri

Modeli i kurbës së Philipsit dhe teoria monetariste e inflacionit janë 
teorikisht pa dyshim të kundërta. Tobin ka thënë pikërisht se kurba e philipsit 
mund të konsiderohet si një kurbë që i mungon ekuacioni i çmimeve të 
makroekonomiksit neo-Kejnsian, ndërsa monetaristët mbështeten mbi 
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modelin “klasik” të zhvilluar prej A. C. Pigou dhe veçanërisht prej Friedrich 
A. hayek. 

Autorë të tjerë pranojnë dy teza të përafërta, për shembull Stein, laindler, 
dhe Laindler & Parkin. Në mënyrë të veçantë Stein ka paraqitur modelin 
makroekonomik që përmban kombinime të hollësishme në përputhje me të 
gjitha hipotezat monetariste së bashku me kurbën e sofistikuar të Philipsit. Në 
këtë model (ekzogjen) një rritje në shpenzimet qeveritare sjell një inflacion 
të papapritur dhe rritje në pagën aktuale reale, e cila në kthim ul normën e 
papunësisë.

Nëse rritja e shpenzimeve qeveritare (ΔG) është financuar nëpërmjet 
emetimit të letrave me vlerë, norma e interesit të tregut do të rritet dhe 
menjëherë do të rritet edhe niveli i ΔG, kështu efekti i rrudhjes së investimeve 
private (crowding out) lëviz sistemin mbrapa në ekuilibrin e vjetër me të 
njëjtën normë papunësie dhe inflacioni, krahas me impulset e para.

Nëse ΔG është financuar me rrugën e shumëzimit të parasë, inflacioni i 
paparashikuar do të vendoset me të njëjtin efekt real si më lartë, në këtë mënyrë 
rregullimi i normës së pritshme të inflacionit do të shfaqet me të njëjtin efekt 
real. paraja e re e krijuar mund vetëm të reduktojë normën e papunësisë më 
poshtë se norma “natyrore” e saj. para modelit sintetik, në përgjithësi shtrohet 
pyetja: si janë ndryshimet në të ardhurat monetare të ndara në kohë midis 
ndryshimit në të ardhurat reale dhe ndryshimit në çmime.

Në kundërshtim me specifikimet e ndryshme të sistemeve të ekuacioneve 
modeli sintetik mund të reduktohet në tri blloqe të ngritura nga laidler 
dhe parkin. Theksojmë se këto probleme janë trajtuar prej Friedman në 
diskutimet për modelet monetare, por që më parë janë formuluar prej john 
Maynard Keynes. Kur bëhet fjalë për dimensionin midis sasisë dhe çmimit në 
ndryshimin e të ardhurave monetare Keynes thekson:  shuma e elasticiteteve 
të çmimit dhe prodhimit në përgjigje të ndryshimit në kërkesën efektive…
është e barabartë me njësinë. Kërkesa efektive shpenzon vetë, pjesërisht në 
veprim të prodhimit dhe pjesërisht në veprim të çmimit, në mbështetje të këtij 
ligji”

1.      Veçimi i normës së inflacionit
Ky ekuacion ose sistem ekuacionesh përmban tri përbërës që përcaktojnë 

normën e inflacionit: -variablin e kërkesës së tepërt - komponentin e shprehur 
të inflacionit të pritshëm dhe variablin ekzogjen  të shënuar si impuls fiskal/ose 
element i kostos së rritur. Këto marrëdhënie etiketohen si “kurba e philipsit 
e sofistikuar”.
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2. Veçimi i pritjeve inflacioniste
Analiza e kujdesshme e pritjeve inflacioniste është një kontribut me vlerë 

në teorinë e sotme të inflacionit. Mund të zgjedhim midis dy modeleve:
A. Modelin e inflacionit të përshtatur, ku norma e inflacionit sillet rreth 

një peshe mesatare (norma e inflacionit aktual dhe të pritshëm).
B. Modelin e pritjeve “racionale”, ku racionalitet do të thotë që norma e 

pritshme e inflacionit është një parashikues i paanshëm në normën e inflacionit 
aktual që jep gjithë informacionin para parashikimit.

3. Veçimi i ekuacionit të kërkesës së tepërt
Ndërtimi i ekuacionit të kërkesës së tepërt diferencohet qartësisht në 

modele të veçanta, që krahasohen me dy modele paraprake.
Në modelin e Stein kërkesa e tepërt është përcaktuar prej normës së 

papunësisë, stokut të parasë për njësi të kapitalit, normës së parashikuar të 
inflacionit, shpenzimeve qeveritare dhe variablave të pasurisë.

Në modelin e laidler kërkesa e tepërt është derivuar prej ekuacionit të 
tregut të parasë,  normës së këmbimit të ofertës monetare, rritjes reale etj. 
Kjo lidhje ose sistem lidhjesh është virtual, i njëjtë me zgjidhjen e sofistikuar 
në modelin makroekonomik IS-LM, i cili është formuluar në terma reale 
këmbimi, duke u “shtuar” edhe prej inflacionit të pritshëm.

Në dekadën e fundit modeli makroekonomik modern ekzistues nuk mund 
të injorojë rezultatet e diskutimeve të teorisë së inflacionit. Në bashkimin e tri 
blloqeve ekzistuese të përshkruara më sipër, teoria makroekonomike vendoset 
në një bazë të re. Vetëm në kontekstin e modelit sintetik mundet që në një 
periudhë afatshkurtër dhe në një periudhë afatgjatë, këmbimi midis inflacionit 
dhe papunësisë të jetë formuluar saktë. Përveç kësaj, një model i tillë mund 
të tregojë peshën e variableve monetarë dhe fiskalë dhe influencën e tyre në 
kërkesën e tepërt. Përfundimisht, modeli sintetik tregon se në çfarë rruge dhe 
në çfarë shtrirje ndikimet fiskale ose monetare influencojnë në prodhimin 
real, papunësinë dhe në normën e inflacionit.

II. Modeli strukturor i inflacionit

Krahas modelit sintetik të inflacionit diferencojmë edhe modelin strukturor 
të inflacionit. Shpjegimi i faktorëve “strukturor” për tendencat e inflacionit 
në një periudhë afatgjatë në vendet e industrializuara Perëndimore fillimisht 
u realizua prej Paul Streeten, Julio H. G. oliviera dheWilliam J. Baumol. 
Hipoteza e inflacionit “strukturor” është formuluar rigorozisht si dhe është 
provuar statistikisht në një numër vendesh të OEcD prej Geoffrey Maynard 
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dhe Willy van Rijckeghem. Kontributi i tyre për një periudhë afatgjatë 
drejtohet në bazë të nivelit të rritjes së çmimit në:

Ndryshimet në normën e rritjes së produktivitetit në sektorin e industrisë • 
dhe të shërbimeve (në ngadalësimin e rritjes së produktivitetit);
Ndryshimet në çmim dhe në elasticitetin e të ardhurave midis dy • 
sektorëve;
Një rritje uniforme në pagën nominale në të dy sektorët;• 
Çmim dhe pagë të ngurtësuar (infleksibilitet i ulët i çmimeve dhe i • 
pagave nominale).

Me zhvillimin e produktiviteteve të ndryshme në sektorët e industrisë dhe 
të shërbimeve një rritje uniforme e pagës monetare bën që kostoja permanente 
të ushtrojë presion në sektorin e shërbimeve. Kostoja e shtuar mbi nivelin e 
çmimit do të çojë në inflacion nga ana e kostos së rritur. Ky inflacion strukturor 
është i lidhur me ndryshimin në çmimet relative (çmimi i ofertës në sektorin 
e prodhimit dhe të shërbimeve rritet në lidhje me çmimin e ofertës në sektorin 
industrial). elasticiteti i lartë i të ardhurave dhe elasticiteti i ulët i çmimeve 
për sektorin e prodhimit dhe të shërbimeve janë të nevojshëm për këtë tip 
inflacioni.

Esenca e modelit strukturor është rritja uniforme e pagës monetare që 
sjell hendek në produktivitetin midis dy sektorëve. Duke ju referuar john R. 
hicks kjo mund të shprehet prej nocionit të parimit  “të mjaftueshmërisë”, i cili 
është i lidhur me ndryshimet historike në pagë. “pagat rriten pa zgjerime në 
industri jo për shkak të mungesës së punës, por për shkak të mjaftueshmërisë, 
sepse punëtorët në industritë që nuk zgjerohen e ndjejnë që ata janë marrë 
të fundit”. I njëjti argument është përdorur edhe prej autorëve Skantinav si 
Gösta edgren, Karl-olof Faxen dhe Clas-erik odhner, kur ata i referohen 
politikës së pagave të sindikatave të bazuar në “parimin e solidaritetit”. 

Tobin shpjegon normën uniforme të këmbimit të pagës nominale prej 
funksionit special të ofertës së punës. Ai thekson hipotezën qendrore të Keynes, 
që punëtorët individualisht dhe në grupe janë më shumë të përqendruar në 
pagën relative sesa në pagën absolute. Si pasojë, ata do të pranojnë përqindjen 
e rritjes uniforme të pagës nominale, bile dhe reduktimin në pagën reale si 
pasojë e rritjes së nivelit të përgjithshëm të çmimeve, sepse të dyja nuk do 
të dëmtojnë statusin e punëtorve të lidhur me njëri–tjetrin. Megjithatë, ata 
mund të tërhiqen prej punës në qoftë se pagat e tyre ulen në lidhje me pagat 
e grupeve të tjera të referuara. përfundimisht, bile, në qoftë se sindikatat nuk 
do të vazhdojnë aktivitetin e barazimit të normës së pagës, veprimi në tregun 
konkurencial të punës do të çojë në të njëjtin përfundim. Rritja në fitimin 
real në sektorin e rritjes së shpejtë të produktivitetit do të tërheqë punën prej 
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sektorit ku produktiviteti i punës rritet pak gjë, e cila do të çojë në rritjen e 
pagës në sektorin e fundit dhe do të ulë rritjen e mëparshme.

III. Modeli Skandinav i inflacionit

Konkluzionet e modelit strukturor të inflacionit janë shtjelluar mjaft gjerë 
në punën e disa ekonomistëve Skantinavë si Odd Aukrust, Gösta Edgren, Karl 
- olof Faxen dhe Clas-erik odhner. Kështu, modeli Skantinav i inflacionit 
kombinon elementët themelor të shpjegimit ”strukturor” të inflacionit me 
mekanizmin e veçantë të transmisionit të inflacionit prej tregut botëror në 
ekonominë e vogël të hapur. Koncepti “ekonomi e vogël e hapur” është 
përcaktuar prej supozimit që ekonomia përballet me kurbën e funksionit 
të kërkesës dhe ofertës plotësisht elastike për vetë mallrat e tregut. Vendi 
është supozuar të jetë çmim pranues në tregun botëror. Në sistemin me një 
normë të fiksuar këmbimi modeli lidh normën e inflacionit të ekonomisë së 
vogël të hapur me zhvillimet ndërkombëtare të çmimit dhe, gjithashtu, lejon 
ndryshimin në normën e inflacionit midis vendeve.

Ekonomitë e vogla të hapura kanë edhe një sërë tiparesh të tjera. Kështu, 
nëse pranojmë që një ekonomi e vogël e hapur është çmim pranuese, duhet 
të pranojmë njëkohësisht se ajo pranon edhe normën ndërkombëtare të 
interesit. 

Në një ekonomi të mbyllur ekuilibri midis kursimeve dhe investimeve 
të brendshme përcaktohet prej normës së interesit të brendshëm. Në raport 
me botët e planeteve të tjera, ekonomia botërore konsiderohet e mbyllur, për 
rezultat ekuilibri i investimeve dhe kursimeve ndërkombëtare përcaktohet 
nga norma ndërkombëtare e interesit, r*. Ekonomia e hapur e vogël si tipi 
i ekonomive skantinave dhe konkretisht i ekonomisë shqiptare ka veprim 
neglizhent në normën reale botërore të interesit, sepse ekzistenca e një pjese 
të vogël në botë, neglizhon efektin e saj në kursimet dhe investimet botërore. 
prandaj ekonomia e vogël e hapur i merr normat e interesit të botës ashtu 
si kundër edhe çmimet si variabla ekzogjenë dhe jo të varura prej saj. Mbi 
këtë bazë  theksojmë se ekonomi e vogël e hapur konsiderohet ajo ekonomi 
që me ndryshimin e normës së interesit të brendshëm të saj nuk ndikon në 
normat e interesit të botës. Kjo do të thotë se edhe niveli i tyre është i lidhur 
në mënyrë direkte me nivelin e çmimeve nëpërmjet normave të këmbimit. 
Dhe më tej, kyçi i ndryshimit makroekonomik të ekonomive të mbyllura dhe 
të vogla të hapura është se në ekonomitë e hapura shpenzimet e vendit për çdo 
vit të dhënë nuk është e thënë të jenë të barabarta me prodhimin e të mirave 
dhe të shërbimeve. Ato mund të jenë më të larta ose më të ulta. Vendi mund 
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të shpenzojë më shumë sesa prodhimi prej huave prej jashtë ose ai mund të 
shpenzojë më pak sesa prodhimi, duke huajtur jashtë diferencën. 

Përpara se të kalojmë në analizën e hollësishme të modelit Aukrust - eFo 
le të analizojmë dy llojet e firmave – ato që konsiderohen me çmime të fiksuara 
(ekzogjene) Sektori e dhe firmat me çmime fleksibile që në rastin e modelit 
konsiderohen përgjithësisht firmat e shërbimit Sektori - S. Këtë analizë do ta 
bëjmë në mbështetje të Gregori Mankiw.

• Modeli i çmimit të fiksuar dhe modeli me çmime të ndryshueshme
Përcaktimi i ndikuesve në normën e inflacionit është i lidhur me pjerrësinë 

e kurbës së ofertës agregate, prandaj është e rëndësishme që problemin ta 
trajtojmë në këtë prizëm. Një nga modelet që shpjegon pse kurba e ofertës 
është me pjerrësi pozitive është modeli i çmimit të fiksuar që thekson se 
firmat nuk mund të rregullojnë çmimet e tyre, në përgjigje të ndryshimit të 
kërkesës. 

Le të shikojmë se si çmimi i fiksuar mund të shpjegojë pjerrësinë e kurbës 
së ofertës agregate. Për këtë marrim në konsideratë vendimin personal të firmës 
për nivelin e çmimit dhe vendimet e përbashkëta të firmave që shpjegojnë 
sjelljen e ekonomisë në përgjithësi. Ky model inkurajon më shumë ato që 
nisen nga struktura e një tregu të pastër konkurencial. Në këtë treg firmat 
janë çmim pranuese dhe jo çmim vendosëse. Në këtë grup përfshijmë të 
gjitha ato firma që veprojnë në strukturën e një tregu të pastër konkurencial, 
por, meqenëse nuk kemi tregje të tillë, përfshijmë ato që veprojnë në një 
konkurencë monopolistike. Në këtë grup përfshijmë gati të gjitha firmat e 
shërbimeve, hotele, motele, restorante etj, përgjithësisht ato firma që mallrat 
apo shërbimet e tyre nuk i tregtojnë jashtë “portës” së tyre.

Nëse ne kërkojmë të gjejmë se cila firmë është çmim vendosëse, ky është 
një supozim i natyrshëm, sepse disa firma  si në monopol dhe në oligopol kanë 
kontroll mbi çmimet. Nga kjo situatë me të drejtë lind pyetja si firmat i marrin 
vendimet e tyre mbi nivelin e çmimeve. Firmat gjykojnë që, përgjithësisht 
çmimet e tyre varen nga dy variabla ekonomike:

- Nga niveli i përgjithshëm i çmimeve, P. Një rritje në çmim nënkupton 
atë që kostot e prodhimit janë rritur. Kështu, në një nivel të lartë të çmimit të 
përgjithshëm, firmat kërkojnë një çmim të tillë për prodhimet e tyre.

- Niveli i të ardhurave agregate, Y. Një nivel i lartë i të ardhurave do të 
rrisë kërkesën për prodhimin e firmave. Ngaqë kostoja marxhinale rritet, me 
rritjen e nivelit të prodhimit firmat dëshirojnë çmime të larta. Në këtë mënyrë 
mund të shkruajmë çmimin që dëshirojnë firmat të kenë:
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p = P + (Y – Y ) 
Ky ekuacion tregon se çmimi do të varet nga niveli i përgjithshëm i 

çmimeve P, dhe nga niveli i prodhimit në raport me prodhimin potencial, Y 
– Y . Parametri  që është më i madh se zero, mat atë, se sa firmat dshirojnë 
që çmimi i dëshiruar ti përgjigjet nivelit agregat të prodhimit. Tashmë le të 
konsiderojmë dy tipe firmash.  

Firma me çmime të fiksuara (Sektori E). - Ato vendosin çmimet e tyre  
duke u mbështetur ekuacionin e mësipërm.. 

Firma me çmime fleksibile (Sektori S). - Ato i shpallin çmimet e tyre në 
avancë duke u bazuar në atë çfarë kushtëzojnë pritjet ekonomike. Këto lloj 
firmash mund të aplikojnë këtë ekuacion: 

p = Pe + a(Ye – Y e) ku e e vogël përfaqëson vlerën e pritëshme të 
varjablit 

Nëse supozojmë se këto firma parashikojnë që prodhimi të jetë në 
normën e prodhimit potencial termi i fundit do të jetë zero. Në këtë mënyrë 
firma me çmime të ndryshueshme do të vendosë çmimin: 

p = Pe 
Në këtë mënyrë firmat me çmime të ndryshueshme, çmimet e tyre i 

bazojnë në atë çfarë presin të ndryshojë në çmim në një periudhë të ardhme 
dhe kjo do të varet nga politikat fiskale dhe monetare. Mbi këtë bazë mund 
të krijojmë një nivel çmimi të përgjithshëm në ekonomi, i cili ka peshën 
mesatare të çmimeve të vendosura prej të dy grupeve. Nëse s, është fraksion 
i firmës me çmim të ndryshueshem dhe 1-s fraksion i firmës me çmime 
fikse, niveli i çmimit të përgjithshëm do të jetë: 

P = sPe + (1 – s)[P + a(Y – Y )] 
Ku termi i parë është çmimi i firmës me çmim të ndryshueshëm i matur 

prej fraksionit të tyre në ekonomi, e i dyti është çmimi i firmës me çmime 
fikse i matur prej fraksionit të tyre. Duke zëbritur nga të dy anët (1 - s) P do 
të kemi: 

sP = sPe + (1 – s)[a(Y – Y )] 
Më tej duke pjestuar me  s të dy anët do të kemi: 
P = Pe + [ (1 – s)a/s] (Y – Y ) 
Pozicioni i termave të formulës tregon se: 
-Kur firmat parashikojnë nivel të lartë çmimesh, ato presin kosto të larta. 

Ato firma që kanë çmime të ndryshueshme i vendosin ato përpara më të 
larta. Këto çmime të larta sjellin që edhe firmat e tjera të vendosin çmime të 
të tilla. Prandaj për një nivel të lartë të çmimit të pritshëm Pe, do të kemi 
nivel të lartë edhe të çmimit aktual P. Kështu nëse priten të rriten pagat në 
muajt e ardhshëm do presim edhe një rritje çmimesh në sektorin S. 
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- Kur prodhimi është i lartë, kërkesa për të mira është e lartë. Firmat me 
çmime fikse i vendosin çmimet e tyre të larta, këto bëjnë që niveli i 
përgjithshëm  të jetë i lartë. 

 Efekti i prodhimit në nivelin e çmimeve varet nga pjesa që zë  firma me 
çmime fikse në totalin e firmave. 

Niveli i përgjithshëm i çmimt varet nga niveli i çmimit të pritshëm dhe 
nga niveli i prodhimit në formën: 

 Y = Y  + (P – Pe) 
Ku  = s/[(1-s)a]. Formula është e njëjtë me modelet e tjerë. Modeli me 

çmime fikse flet që devijimi i prodhimit prej normës natyrore është 
pozitivisht i shoqëruar me devijimin e nivelit të çmimit prej nivelit të tij të 
pritshëm. 

-Ndikimi në model i tregut ndërkombëtar. Nga sa shpjeguam më lartë 
le të fusim edhe ndikimin e tregut ndërkombëtar. Nëse firmat me çmime 
fikse janë të varura nga niveli i çmimeve ndërkombëtare atëherë kemi të 
drejtë të shkruajmë: 

 p = P  + (Y – Y ) ku me P   shënojmë çmimin e importeve 
Duke marrë në konsideratë të dy modelet shkruajmë: 
P = Pe dhe më tej P = sPe + (1-s){P  +  (Y-Y )} 
P = (1-s)(P  +  Y + sPe) 
Duke identifikuar nivelin e çmimeve me ndëryshimin e tyre pra me 

normën e inflacionit mund të shkruajmë: 
  = (1-s)(   +  Y) + s  e 
 Pozicioni i termave në formulën e mësipërme tregon se inflacioni në 

përgjithësi: 
-Varet nga përqindja që zënë firmat në inflacionin e përgjithshë.  
-Varet nga inflacioni  i vendeve me të cilat realizohen marrëdhënie 

ndërkombëtare dhe ka lidhje direkte me të. Kështu sa më shumë të rritet ai 
aq më shumë do rritet edhe inflacioni aktual. 

-Varet nga ndryshimi i prodhimit. Kështu sa më shumë të rritet prodhimi 
mbi prodhimin potencial aq më shumë do rritet edhe inflacioni. 

-Varet nga inflacioni i pritshëm dhe ka lidhje direkte me të. 
 

Trajtimi në bazë të modelit Skantinav.  
 

Modeli Skantinav i inflacionit ka tërhequr në mënyrë të veçantë 
vëmendjen e shumë ekonomistëve Europjanë. Është kjo arsye që edhe ne në 
studimin tonë do të zgjerohemi më shumë në këtë model sepse ekonomia 
shqiptare është e ngjajëshme për nga pozicioni i saj me ekonomitë e 
vendeve skantinave sepse edhe ajo është një ekonmi të vogël të hapur me të 
njëjtat tipare. 
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Modeli Aucrust - EFO nis me modelin e ndarjes së ekonomisë në dy 
sektorë. Sektori i ekspozuar (Sektori - E) që prodhon mallra “për tregëti” që 
konkurojnë në tregun botëror dhe sektori mbrojtës (Sektori - S) që prodhon 
mallra “jo tregëtar” që nuk tregëtohen jashtë vendit. 

Modeli Aucrust - EFO lidh Sektorin - E me ekonominë botërore 
nëpërmjet supozimit që E  =    domethënë  norma e inflacionit në 
Sektorin - E është e barabartë me normën e dhënë të inflacionit botëror. 
Nëse e ardhura e shpërndarë në Sektorin - E mbetet konstante, rritja në 
pagën nominale në këtë sektor përcaktohet prej  dhe E (norma e 
produktivitetit të punës në këtë sektor, në Sektorin - E). Sjellja e çmimeve të 
firmave ndryshon në të dy sektorët. Firmat në Sektorin - E janë çmim-
pranuese përderisa çmimet e tregut ndërkombëtar janë ekzogjene të dhëna. 
Në sektorin – S është si rregull niveli i lartë i çmimeve, kështuqë  fitimi 
konstant është shtuar në njësinë e kostos së punës. Në hipotezat e 
“strukturalit” norma e rritjes së produktivitetit të punës në Sektorin –E e 
kalon Sektorin –S  prej shtesës konstante të barabartë me (  E – S > 0 ). 
Hendeku i produktivitetit së bashku me rritjen uniforme të pagës në të dy 
sektorët, shprehin koston - shtesë  të inflacionit në Sektorin – S  S ndërsa 
ka dallime midis përqindjes së ndryshimit të të hollave në pagën monetare 
dhe normës së ndryshimit të produktivitetit të punës në këtë sektor. 
Përfundimisht norma e brendëshme e inflacionit  është e përcaktuar prej 
peshës mesatare  të S dhe E të E dhe S, ku E dhe S janë koeficientë 
konstant në peshë të sektorve të ekspozuar të prodhimit dhe të mbrojtës (i 
mallrave të pa tregëtueshëm). Mesazhi kryesor i modelit Skantinav lehtë 
mund të shprehet në formulën e dhënë të Aucrust-EFO: 

 =   + S ( E – S) 
ku të gjithë varjablet e krahut të djathtë janë ekzogjene. Kështu norma e 

brendëshme e inflacionit në një ekonomi të vogël të hapur është shpjeguar 
plotësisht prej normës së inflacionit botëror  dhe midis diferencës të 
normës së rritjes së produktivitetit të punës në të dy sektorët ( E – S) të 
indeksuar prej S, koeficient i sektorit mbrojtës. Vetëm termi i fundit mund 
të etiketohet si inflacion “strukturor” (Maynard dhe Van Rijckeghem) 
ndërsa termi i parë shpreh lidhjen direkte  të rritjes së nivelit të çmimeve të 
botës me normën e brendëshme të inflacionit.  

Modeli Skantinav mund të qartësohet me anën e figurës së mëposhtëme. 
Varjablet e mbyllura në katror janë ekzogjene. 

1. Norma e inflacionit botëror me një normë të dhënë të fiksuar këmbimi 
përcakton normën e inflacionit në Sektorin - E  

2. Norma e inflacionit në sektorin E së bashku me normën e rritjes së 
produktivitetit të punës përcakton normën e rritjes së pagës nominale në 
Sektorin – E  
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3. Norma e rritjes së pagës nominale në Sektorin – E  përcakton normën 
e rritjes së pagës nominale në Sektorin – S (efekti i mbizbulimit) 

4. Rritja e pagës nominale së bashku me normën e rritjes së 
produktivitetit të punës në Sektorin – S  shpjegojnë normën e inflacionit në 
këtë sektor (nivel i lartë i fitimit të fiksuar) 

5. Norma e inflacionit në Sektorin – E, E dhe në Sektorin – S, S të 
peshuar prej shtesës relative në të dy sektorët –përcakton normën e 
brendëshme të inflacionit 
 

 
 

Kështu modeli shpjegon varjablat endogjene (rritje të pagës dhe të 
çmimit të brendshëm) në funksionin e varjableve ekzogjene, domethënë 
çmimet e tregut botëror, rritjen e produktivitetit në Sektorin – E  dhe në 
Sektorin – S  dhe normën e fiksuar të këmbimit.. 
Modeli Skantinav është i heshtur në kushtet e kërkesës, por Branson dhe 
Myhrman  shfaqën supozimin rreth elesticitetit të kërkesës që duket të jetë i 
nënkuptuar në modelin Aukrust - EFO. Për arsye të faktorëve “strukturor” 
çmimi i prodhimit në Sektorin – S  rritet në mënyrë permanente në lidhje 
me çmimin në Sektorin – E . Kusht i nevojshëm për balancimin e rritjes në 
të dy Sektorët është (me elasticitet të dhënë të çmimit në të dy sektorët) 
elesticiteti i të ardhurave të kërkesës për prodhimin e Sektorit – S  ta kalojë 
në mënyrë të dukëshme Sektorin – E. 
 

Shkrirja e modelit Aukrust-EFO me Modelin e Kërkesës 
 

Nga sa përshkruam më lartë lind pyetja: A mund të vendoset modeli 
Aukrust-EFO në kornizën e gjerë të teorisë makroekonomike? Branson dhe 
Myhrman kanë propozuar shkrirjen e ekuacionit të Aukrust-EFO, duke 
interpretuar ekuacionin e çmimit të ofertës me kurbën e Philipsit në shfaqen 
e kushteve të kërkesës. Konsiderojmë sistemet e mëposhtëme: 

 =   + S ( E – S)  Aukrust- EFO (1) 
 =  f(u, *

E , S, E, S) Kurba e Philipsit 
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Ekuacioni i kurbës së Philipsit është më tepër kompleks në një ekonomi 

të hapur se sa në një ekonomi të mbyllur. Që këtu një shtim në normën e 
papunësisë do bëjë që varjablet e tjerë të lidhen me normën e pritëshme të 
inflacionit në sektorin e ekspozuar E, duke konsideruar normën e rritjes së 
produktivitetit në të dy sektorët. Ky model i sofistikuar i kurbës së Philipsit  
mat presionin  e kërkesës prej normës së papunësisë  dhe lidh normën e 
brendëshme të inflacionit me zhvillimin e çmimit ndërkombëtar *

E . Një 
rritje në hendekun e produktivitetit ( E – S) do të zhvendosë kurbën e 
Philipsit vertikalisht dhe e kundërta. 

Në teorinë e sotme ekonomike ka dy alternativa për interpretimin e 
shkrirjes së Aukrust - EFO me modelin e kërkesës: 

1. Norma e inflacionit është përcaktuar (ekzogjene) nëpërmjet ekuacionit 
të dhënë të S në Aukrust - EFO. Ndarja e Sektorit – S dhe kurba e Philipsit 
(ekuacioni i kërkesës së tepërt) do të përdoren në përcaktimin e nivelit të 
kërkesës agregate në akomodimin e normës së inflacionit. 

2. Norma e kërkesës së tepërt është (ekzogjene) manipuluar prej kërkesës 
së manaxhuar nga autoritetet, e tillë që kurba e Philipsit përcakton normën e 
inflacionit. Ekuacioni Aukrust-EFO është përdorur në zgjidhje për (tashmë 
endogjene) ndarjen e Sektorit mbrojtës. Në këtë rast norma e përgjithëshme 
e inflacionit është shprehur prej faktorëve të kërkesës, ndërsa ekuacioni 
Aukrust-EFO përcakton pjesën në të dy sektorët në prodhimin total më 
tepër sesa normën e inflacionit. Figura 2 zgjidh grafikisht interpretimin e 
parë të modelit të “shkrirjes së kërkesës Skandinave”. 

 

 
 
Pika E mund të interpretojë pozicionin e ekuilibrit afatgjatë në sensin që 

norma e papunësisë A është e pajtueshme me përcaktimin endogjen të 
normës së inflacionit. Në këtë pikë çmimet dhe kostot e punës për njësi në 
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Sektorin – E rriten me të njëjtën normë konstante dhe marrëdhëniet midis 
fitimit dhe pagës së ndarë për njësi të prodhimit mbeten konstante. Një rritje 
në normën botërore të inflacionit  i zhvendos të dyja edhe kurbën e 
Philipsit edhe  ekuacionin Aukrust - EFO “inflacionin e shkrirë” vertikalisht 
lartë. Në qoftë se ndryshimet në normën botërore të inflacionit janë 
reflektuar plotësisht në pagën monetare në Sektorin – E  të dy funksionet 
janë vendosur në të njëjtën shtrirje. Vlerësimet empirike për vende të 
ngjajshëm Europjane si Suedia dhe Austria për periudhën 1960-1974 
tregojnë që kurba e Philipsit zhvendoset lartë më pak se sa vija Aukrust-
EFO. Sistemi lëviz prej pikës E në E’ si në Figurën 2 duke treguar se  për 
periudhën e vërejtur afatgjatë këmbimi midis normës botërore të inflacionit 
dhe normës së brendëshme të papunësisë në këto ekonomi të vogla të 
hapura mund të ekzistojë. 

 
-Disa mendime mbi problemet e llogaritjes së inflacionit në Shqipëri 
Në vitet e fundit edhe në Shqipëri problemet e trajtuara më sipër kanë 

filluar të gjejnë zbatim por në mungesë të të dhënave statistikore për 
sektorin privat ka ende shumë për të bërë. Megjithatë le të shikojmë se çfarë 
mundësish kanë parë autorë të ndryshëm në përcaktimin e inflacionit të 
pritshëm. 

Studimi i inflacionit dhe mundësitë e përcaktimit të tij përgjithësisht 
mbështeten në efektin Balassa-Samuelson në ndarjen e ekonomisë në dy 
sektor, në Sektorin e mallrave të tregëtueshëm E dhe në Sektorin e mallrave 
të pa tregëtueshëm S, sektorë të identifikuar edhe më lartë. Kështu 
inflacioni përgjithshëm është rezultat i inflacionit që rezulton nga të dy 
grupet sipas peshës pecifike të secilit ndaj totalit. 

Sektori i parë E konsiderohet i ekspozuar ndaj konkurencës dhe mallrat 
që tregëtohen në të devijojnë pak prej çmimit me tendenca në krahun rënës. 
Njeh rritje të vogla page që nuk reflektohen dukshëm në rritjen e nivelit të 
çmimeve. Rritja e mallrave i dedikohet më shumë përmirësimeve 
teknologjike se sa rendimentit të punës. Kështu sa më shumë të rritet 
kërkesa për rritjen e fitimit nga rritja e produktivitetit aq më shumë ulen 
diferencat e çmimeve dhe kjo e përballur me kushtet e një konkurence të 
plotë. 

Sektori i dytë S i mallrave të pa tregëtueshëm S ”që nuk dalin” nga porta 
e ndërmarjes është sektori ku kostot shtesë që janë më të larta se në Sektorin 
E ndikojnë direkt në rritjen e pagave, të çmimeve dhe për rezultat në nivelin 
e inflacionit dhe jo si në sektorin E.  

Në ekonominë shqiptare e cila është ingranuar në binarët e një ekonomie 
të vogël të hapur kemi si burim të inflacionit: rritjen e ofertës monetare dhe 
monetarizimin e buxhetit. Inflacioni pson rritje si rezultat i nënçmimit të 
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parasë së vendit dhe i nivelit të ndryshëm të produktivitetit midis dy 
sektorëve të përmëndur më sipër. Përgjithësisht presionet inflacioniste vijnë 
nga Sektori i mallrave të pa tregëtueshëm S. 

Efekti Balassa-Samuelson thekson se sa më të mëdhaja të jenë 
ndryshimet në nivelin e produktivitetit midis dy sektorëve aq më të larta do 
të jenë çmimet relative në Sektorin S. Formula që jep lidhjen midis tyre 
është: 

PN – PT = aT – aN      dhe   P = PT + (1- )(aT – aN)  ku 
P- jep ndryshimin e përgjithshëm në çmimin e mallrave të konsumit, PT-

jep ndryshimin e çmimeve në Sektorin E, PN-jep ndryshimin e çmimeve në 
Sektorin S, aT dhe aN  japin rritjen nivelit të produktivitetit  në respektivisht 
në Sektorin E dhe S.  

Aplikimi i kësaj formule për ekonominë shqiptare momentalisht është i 
pa mundur sepse ashtu sikundër theksuam edhe më lartë mungojnë të 
dhënat për produktivitetin e dy sektorëve. Sot për ekonominë shqiptare janë 
kryer studime për përcaktimin e inflacionit në dy sektorët por pa marrë 
parasysh treguesin e produktivitetit. Konkretisht është realizuar diferencimi 
i Sektorëve.  

Në Sektorin E janë përfshirë këto grupe mallrash: Ushqim dhe pije jo 
alkoolike, pije alkoolike dhe duhan, veshje dhe këpucë, paisje shtëpie dhe 
mirëmbajtje. 

Në Sektorin S janë përfshirë këto grupe mallra dhe shërbime: Qira , ujë 
dhe energji, kujdes mjekësor, transport, komunikim, argëtim dhe kulturë, 
arsim, hotel, kafene dhe restorante si dhe shërbime të tjera. 

Nga ndarja e mësipërme shihet qartë se është marrë në konsideratë 
struktura e mallrave dhe shërbimeve prej të cilave llogaritet IÇK. Këtu 
theksojmë se pozicioni i grupit të parë në mallrat e patregëtueshëm është i 
gabuar sepse mallra të tilla si energji, karburant dhe ujë janë mallra të 
tregëtueshëm dhe jo të patregëtueshëm. Një gabim i tillë sjell gabime edhe 
në llogaritjen e inflacionit sipas dy sektorëve të përcaktuar më sipër .  

Duke marrë në konsideratë përqindjen e secilit grup ndaj totalit është 
përcaktuar se pesha e mallrave të sektorit të tregëtueshëm ( Sektorit E) është 
0.54 ose ky sektor zë 54% të shpenzimeve. Sektori S zë 0.46 ose 46% të 
totalit. Mbi këtë bazë janë llogaritur ndryshimet e nivelit të çmimeve në të 
dy sektorët. Nga diferencimi i inflacionit është konkluduar se inflacioni i 
përgjithshëm ndjek inflacionin e Sektorit E, kjo më e theksuar në vitet e 
fundit. Një nga arsyet  më kryesore për këtë lidhje janë edhe importet e 
mallrave të konsumit në raport me sektorin e shërbimeve. 

Inflacioni në sektorin  e mallrave të pa tregëtueshëm, Sektori S, në vitet e 
marra në studim prej autorëve (1994-2002) nuk ka pasur ndonjë ndikim në 
inflacionin e mallrave të tregëtueshëm, Sektori E, koeficienti i korelacionit 
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në këtë lidhje rezulton 0.16. E rëndësishme është që ky tregues është pozitiv 
por që nuk ka ndonjë ndikim të ndjeshëm. Kjo shifër shpjegon inflacionin 
në sektorin e mallrave të tregëtueshëm në masën 2.6%. 

Një model i mundshëm për kontributin e të dy sektorëve në normën e 
përgjithëshme të inflacionit shihet edhe  në P = PNT + (1- )PT ku termi i 
parë jep inflacionin në Sektorin S dhe termi i dytë jep inflacionin në 
Sektorin E, ndërsa  jep peshën në sektorin e mallrave të pa tregëtueshëm 
Sektori S. 

Ky model konsiderohet deri-diku i kënaqshëm për ekonominë shqiptare 
sepse eksport-importet e saj nuk kalojnë masën mbi 40% të PBB. Në bazë 
të këtyre analizave rekomandohen modele që për Sektorin E të merren në 
konsideratë Indeksi i Çmimeve të mallrave të Importit (IÇI) dhe vetë 
ndryshimi në çmimin e mallrave të tregëtueshëm me distancë kohore dy 
muaj ndërsa për mallrat e Sektorit S të merren në konsideratë ndryshimi i 
shpenzimeve buxhetore, ndryshimi i agregatit M3 dhe ndryshimet në 
normën e interesit. 

Studjues të tjerë kanë dhënë edhe këto modele; 
-Lidhjet e inflacionit aktual me inflacionin e pritshëm, kursin e këmbimit 

dhe agregatin M1. 
-Lidhjen e inflacionit actual me normën vjetore të grupit “ushqime dhe 

pije alkoolike” Brenda indeksit të konsumit të Shqipërisë dhe po ky grup 
Brenda IÇK së Greqisë. 

Në funksion të modelit skantinav ne do të rekomandonim që në 
llogaritjen e inflacionit të merren në konsideratë: 

Për Sektorin e mallrave të tregëtueshëm E, nivelin e inflacionit të botës 
(inflacioni në këtë grup me vende që mbajnë peshën kryesore në 
marrëdhëniet tregëtare me Shqipërinë si Italia, Greqia dhe Turqia) ose të 
konsiderohet  I (inflacioni i çmimeve të importit) dhe prodhimin. 

Për Sektorin S të merren në konsideratë shpenzimet buxhetore dhe 
agregatin M3 (që i përmbledhim në inflacionin e pritshëm). Inflacioni 
përgjithshëm të llogaritet me anën e formulës:  = (1-s)(   +  Y) + s  e 

 
PërFundime
 
Në analizën e inflacionit të përgjithshëm është e rëndësishme që për 

shkak të faktit se ekonomia shqiptare sot është një ekonomi e vogël e hapur 
të merren në konsideratë dy sektorë: Sektori E, sektori i mallrave të 
tregëtueshëm në të cilin të përfshihen këto grupe mallrash: Ushqim dhe pije 
jo alkoolike, pije alkoolike dhe duhan, veshje dhe këpucë, paisje shtëpie dhe 
mirëmbajtje dhe në Sektorin S ku të përfshihen  këto grupe mallra dhe 
shërbime: Qira , ujë dhe energji, kujdes mjekësor, transport, komunikim, 
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argëtim dhe kulturë, arsim, hotel, kafene dhe restorante si dhe shërbime të 
tjera. 

Sektori E të lidhet me normën e inflacionit me Greqinë, Italinë dhe 
Turqinë ose të merret në konsideratë  I 

Sektori S të lidhet me shpenzimet qeveritare dhe me ofertën monetare (i 
përfshijmë në inflacion të pritshëm). Në llogaritjen e inflacionit të 
përgjithshëm të merren në konsideratë të dy grupet e mësipërme. Modeli të 
jetë Aukrust - EFO me  =   + S ( E – S) pa anashkaluar edhe modelin  

 = (1-s)(   +  Y) + s  
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pËRDORIMI I MODElEVE GARch NË 
ANAlIZËN E pAQËNDRUEShMËRISË 

(VOlATIlITETIT) TË VARIABlAVE FINANcIARË.
NjË IlUSTRIM NGA ShQIpËRIA.

Hyrje

Që në fillimet e saj, literatura e financës empirike ka theksuar që për 
përshkrimin e serive të kohore të variablave financiarë, struktura 
GARch dominon mbi të gjitha modelet e tjera statistikore. Mbi këtë 

bazë ekzistojnë një mori punimesh e studimesh, të cilat përdorin modelet 
GARch për të modeluar luhatjet në ndryshimet në përqindje në tregjet 
financiarë. Kjo për faktin se modelet GARCH arrijnë të kapin dinamikën e 
volatilitetit (paqëndrueshmërisë) së tregut dhe sigurojnë një parametrizim 
parsimon për variancën e kushtëzuar (conditional variance). 

Ky artikull trajton aspekte teorike dhe praktike të analizës së variablave 
financiarë, si dhe të kurseve të këmbimit valutor nëpërmjet modeleve GARCH 
(Generalized Autoregressive conditional heteroskedasticity), të cilët janë 
provuar të kënaqshëm për modelimin e luhatjeve qoftë në kurset e këmbimit, 
qoftë në variablat e tjerë financiarë. Qëllimi i tij buron nga fakti se kjo përbën 
një fushë të re bashkëkohore për kërkimin shkencor. Madje, një punim i tillë 
mund të konsiderohet si ndër studimet e pakta përsa i përket ekonomive në 
tranzicion, e veçanërisht kurseve të këmbimit valutor (FoReX) në Shqipëri.

edhe Shqipëria, si shumë vende ish-socialiste e ka orientuar ekonominë e 
saj drejt ekonomisë së tregut të lirë, duke kaluar përmes procesit të tranzicionit. 
Shqipëria sot ndjek një regjim luhatës të lirë të kurseve të këmbimit. Fakti që 
modelet GARch; si dhe fakti që deri tani ato janë përdorur pak në analizën e 
këtyre variablave, e bëjnë edhe më të rëndësishëm këtë trajtim. 
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luhatjet në kurset e këmbimit valutor janë ndoshta faktorët më të 
rëndësishëm që influencojnë shitjet, parashikimin e fitimit, planet për 
buxhetimin e kapitalit, dhe vlerën e investimeve të huaja. Nga ky këndvështrim, 
ndryshimet në kurset e këmbimit valutor (FOREX) luajnë një rol të rëndësishëm 
në stabilitetin ekonomik e politik të botës në përgjithësi, si dhe të mirëqënies 
së kombeve të marra në veçanti. Nga ana tjetër, kjo është edhe një çështje më 
rëndësi të veçantë për vetë kushtet e Shqipërisë ku vërehet një varësi e madhe 
nga tregtia e jashtme a nga të ardhurat e emigrantëve nga jashtë, çështje, e 
cila preokupon bankat e grupet e tjera të interesit. Tregtia dhe investimet e 
huaja realizohen në kuadrin e një sistemi monetar ndërkombëtar i përbërë nga 
sistemi i monedhës kombëtare dhe lidhjet e tyre nëpërmjet tregjeve të kurseve 
të këmbimit valutor. 

Një analizë e tillë, në këtë punim mund të përdoret edhe për parashikimin 
e luhatjeve të ardhshme të kurseve të këmbimit valutor në Shqipëri, 
duke shërbyer njëkohësisht edhe si një mundësi në ndihmë të qeverisë e 
politikbërësve, dhe akademikëve, për kërkime të mëtejshme.

Ai fokusohet në mënyrë specifike në kurset e këmbimit valutor, dhe 
përpiqet të studiojë veçoritë dhe luhatshmërinë e tyre, nëpërmjet modeleve 
GARch.

Ekzistojnë teori dhe studime të ndryshme, të cilët kanë arritur në 
konkluzionin që shumë variabla makroekonomikë dhe financiarë janë jo – 
stacionarë, d.m.th ato mund të përshkruhen nëpërmjet një modeli të trendit 
stohastik, (shih p.sh Meese and Singleton)1. Si të tillë variabla mund të 
përmendim: GDP, shpenzimet e konsumit, inflacionin, si dhe seri kohore të 
variablave financiarë, si të ardhurat nga stoku (stock returns). e njëjta gjë 
mund të thuhet edhe apo kurset e këmbimit valutor.

për më tepër në studimet e derisotme teorike dhe empirike mbi kurset e 
këmbimit valutor në Afatin e Shkurtër, pikërisht mbi ndryshimet në përqindje 
të kurseve të këmbimit valutor të frekuencës së lartë (d.m.th - ditore dhe - 
javore) është evidentuar që ata përafërsisht ndjekin një proces martingejl 
(martingale process)2, gjë që do të thotë se ndryshimet e pritshme janë në 
thelb të paparashikueshme duke u bazuar thjesht vetëm në informacionin 
publik të disponueshëm. 

Gjithashtu, të ardhurat nga kurset e këmbimit (FOREX returns) për arsye 
të grumbullimit të paqëndrueshmërisë a luhatshmërisë (volatility clustering) 

1. për më shumë informacion referohuni Meese dhe singleton (1982).
2. shih Meese dhe singleton (1982), Corbae dhe ouiiaris (1986) dhe Baillie e Bollerslev 

(1989a) et al.



89

demonstrojnë varësi të madhe kohore. Kështu, këto të ardhura karakterizohen 
si nga periudha turbullirash, ku ndryshime të mëdha ndiqen nga ndryshime të 
tjera gjithashtu të mëdha të çfarëdo shenje; ashtu edhe nga periudha qetësie, 
me ndryshime të vogla të ndjekura nga ndrysime të tjera të vogla (Baillie 
and Bollerslev, 1990 a). Një paqëndrueshmëri (volatilitet) i tillë mund të 
shkaktohet ose nga procesi i marrjes së informacionit3 ose nga reagimet 
dinamike të tregut ndaj të rejave4, në sajë të një volumi tregtar në rritje a 
ndryshueshmërisë së çmimeve për shkak të ardhjes së informacionit të ri në 
treg. 

Një karakteristikë tjetër e këtyre ndryshimeve në përqindje është edhe se 
në periudhat e ditëve kur nuk tregtohet ose pas një periudhe pushimi a festash, 
vihet re një nxitje gjithashtu në volatilitetin e javës pasardhëse a me rihapjen 
e tregut (Baillie and Bollerslev, 1989 a). Ky fenomen i paqëndrueshmërisë 
(volatiliteti), i prezantuar fillimisht nga Mandelbrot (1963) and Fama (1965, 
1970, p.396), etj., ka çuar në algoritmin e Heteroskedasticitetit Autoregresiv të 
Kushtëzuar (ARch), i cili u bë i njohur së pari nga Engle (1982) dhe u zhvillua 
më tej nga Bollerslev (1986), me zbulimin e modelit të heteroskedasticitetit 
të përgjithësuar (GARch). 

punimi është organizuar si më poshtë. Fillon me një prezantim të modeleve 
ekonometrike –GARch dhe rëndësisë së tyre. e vazhdon me përshkrimin dhe 
analizën paraprake të të dhënave të përdorura. Ai mbyllet me prezantimin e 
modelit dhe të rezultateve.

I. Një vështrim mbi historikun e modeleve ARCH dhe GARCH

janë përpiluar dhe përdorur modele të shumta e të shumëllojshme 
statistikore për të karakterizuar dhe analizuar seritë kohore të të dhënave. 
Fillimisht (në vitet shtatëdhjetë), për shkak të lehtësisë së aplikimit të 
tyre, kërkimi shkencor u fokusua në proceset ARMA (Mesatarja lëvizëse 
Autoregresive). por më vonë u vu re se procese të tilla (ARMA) shoqëroheshin 
nga disa anë negative (ato janë modele lineare, ato nuk janë në gjendje të 
kapin jo linearitetin (nonlinearity)), të cilat bënë që ato të konsideroheshin 
të vjetëruar, veçanërisht për aplikimet financiare dhe nxitën më pas kërkuesit 
shkencorë në fushën e financës të kërkojnë për modele të tjera, të cilët do të 

3.   Kur informacioni vjen me grumbuj, atëherë kthimet a fitimet nga asetet (asset returns) 
ose edhe çmimet mund të sillen si një model arCh, madje edhe kur tregjet përshtaten në 
mënyrë perfekte ndaj të rejave (stock, 1987).

4. Një gjë e tillë do të ndodhte në sajë të volatilitetit të tregjeve financiarë, i shkaktuar nga 
trazirat politike, a ndryshimet në politikat qeveritare, monetare e fiskale…etj.  
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karakterizonin e analizonin më së miri veçoritë e serive kohore (time-series 
properties) të aseteve financiare. Ky proces përpjekjesh rezultoi në zbulimin 
e modeleve ARch dhe GARch, ose në atë që njihet me emrin “strategjia 
e modelimeve-ARCH5”, të cilët përbënin një skelet të përshtatshëm për 
modelimet e serive kohore stokastike, e në mënyrë të veçantë për të modeluar 
e karakterizuar 2 momentet e para të serive të tilla të një variabli të rastësishëm 
(zakonisht çmimi i një aseti): 

Mesatarja e kushtëzuar (the conditional mean)• 
Varianca e kushtëzuar (the conditional variante). • 

Historia e ARCH-it, në fakt, nuk është një histori e gjatë. engle (1982) e 
prezantoi atë vetëm dy dekada më parë. Kërkimet e para shkencore mbi sjelljen 
stokastike të ndryshimeve në çmime ose në të ardhura (returns) të aseteve 
financiare bazoheshin në supozimin e shpërndarjes normale (normality) 
dhe të homoskedasticietit (homoskedasticity) që nënkupton variancë të 
pandryshueshme (the constant conditional variance). 

Mandelbrot (1963 a, b6) dhe Fama (1965) zbuluan që shpërndarja 
empirike e ndryshimeve në çmimet e aseteve financiare ishte leptokurtike (ose 
e pjerrësuar), duke hedhur kështu poshtë hipotezën e shpërndarjes normale.

Më vonë, Mandelbrot (1967), Fielitz (1971), dhe Klien (1977), duke 
përdorur vlerësime rekursive të variancës në kohë, sollën fakte, të cilat hidhnin 
poshtë edhe hipotezat e homoskedasticitetit dhe të pandryshueshmërisë apo 
pavarësisë në kohë. 

Të gjitha këto përpjekje u konkretizuan nga Engle (1982), i cili qe i pari 
që prezantoi modelin ARch (heteroskedasticiteti Autoregresiv i Kushtëzuar). 
Një model i tillë sipas tij përbën një nga mjetet më të rëndësishme për të 
karakterizuar dhe për të modeluar të tilla varianca në ndryshim.. pas tij, 
Bollerslev (1986) bëri një përmirësim të modelit ARch nëpërmjet paraqitjes 
së modelit GARCH, që përfaqëson modelin ARch të përgjithësuar 
(Generalized ARCH-model). Ky zbulim do të shërbente si nxitje për studime 
të mëtejshme, të cilat bënë të mundur prezantimin e shtesave a zgjerimeve të 
këtij modeli, si p.sh.: GARCH, eGARCH,   GARCH-M, eGARCH-M, ACD-
GARCH, STAR-GARCH, ST-GARCH …etj. 

5. strategjia-arCh nënkupton dhe përfshin jo vetëm fenomenin e heteroskedasticitetit të 
kushtëzuar (conditional heteroskedasticity), por edhe të gjitha modelet që përdoren për të 
karakterizuar atë.

6. për një studim më të thelluar, referojuni Mandelbrot (1963b): “New Methods in statisti-
cal economics”, journal of political economy, 71, p.421-440. 
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I.1 Rëndësia e modeleve ARCH e GARCH

Modelet ARch janë aplikuar gjerësisht në një mori serie të të dhënave 
ekonomike e financiare7. Kjo gjë buron nga fakti se ARCH-i merr në 
konsideratë shumë nga veçoritë e vrotjuara të çmimeve të aseteve, të tilla si:

1) Trashësia e krahëve të shpërndarjes (excess kurtosis)8.
2) Varësia e variancës nga koha dhe jo-lineariteti.
3) Grupimi i paqëndruehsmërisë (volatility clustering)9

pikërisht, modelimet ARch dhe GARch, të dekadave të fundit, ofrojnë 
avantazhet për të kuptuar dhe modeluar paqëndrueshmërinë (volatility). 

Modelet ARch kanë rëndësi sepse ato ofrojnë të vetmin mjet që bën të 
mundur analizimin e tregjeve të aseteve. Kështu, më poshtë po japim disa nga 
arsyet më kryesore që i bëjnë të pazëvendësueshëm këto modele:

a. Një efekt ARCH mund të shërbejë si shenjë për një specifikim të 
gabuar të modeleve (nëpërmjet variablave të munguar (omitted variables) ose 
nëpërmjet ndryshimeve strukturore (structural changes) ). Në këtë mnyrë, do 
të ishte më mirë që t’i afroheshim  realitetit sesa të bazohemi në supozime; 

b. Ky model, nëpërmjet aftësisë së tij për të modeluar variancat e 
kushtëzuara që ndryshojnë në kohë (time-varying conditional variances), na 
jep edhe mundësinë për të bërë parashikime të sakta të variancave dhe ko-
variancave të ardhurave nga asetet (asset returns); 

c. Ai gjen përdorim në strategjinë e vendosjes së çmimit të aseteve (asset 
pricing) për të testuar teoritë më të famshme lidhur me vlerësimin e aseteve, 
modelin bazë CAPM të Vendosjes së Çmimit për Mjetet Kapitale (capital 
Asset pricing Model); si dhe variante të tij, si: I-CAPM, modeli CAPM- i 
bazuar në të Ardhura (Income- based CAPM) apo C-CAPM, modeli CAPM- 
i bazuar në Konsum (Consumption- based CAPM) etj;

d. Ai synon të vlerësojë paqëndrueshmërinë (volatility) dhe efiçiencën e 
tregut (market efficiency);

e. Ai zhvillon strategjitë e kufizimit a minimizimit dhe modelimit të riskut 
(hedging and modeling risk strategies);

7. shih Bollerslev, Chou e kroner (1992) dhe Bollerslev, engle e Nelson (1994) për kër-
kime të kohëve të fundit. 

8. Probabiliteti i shpërndarjes (probability distribution) për fitimet nga asetet shpesh paraqet 
krahë më të gjerë se shpërndarja standarde normale ose shpërndarja gausiane. 

9. Në vazhdim, në çdo rast që do të përdorim fjalën paqëndrueshmëri dhe grupim i paqën-
drueshmërisë do të nënkuptojmë përkatësisht termin volatilitet (volatility) dhe volatility 
clustering . 
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f. Gjithashtu, efekte shumë të konsiderueshme GARch mund të gjenden 
gjerësisht në tregjet e kapitalit; si për letrat me vlerë individuale, edhe për 
portofolet e tyre. Këto efekte janë të rëndësishme në ato fusha që kanë të 
bëjnë më shpërndarjen efiçiente të kapitalit, të tilla si VaR, Vlera në prani të 
Riskut (Value at Risk) apo aplikime të tjera të menaxhimit të riskut. 

g. Modeli mund të ndihmojë në formimin e portofoleve të borxhit për 
vendet në zhvillim;

h. Ai vlerëson pasigurinë në inflacion dhe ekzaminon marrëdhëniet midis 
normave afatshkurtër të interesit të depozitave dhe normave afatgjatë të 
interesit;

i. Ai ekzaminon lidhjen midis pasigurisë në kurset e këmbimit valutor 
dhe tregjeve botërore të letrave me vlerë; 

j. për arsye të karakteristikave të tyre, tregjet e këmbimit valutor janë 
veçanërisht të përshtatshëm për modelimet me GARCH; 

k. Modeli ndihmon në studimin e efekteve dhe mënyrave të ndërhyrjes së 
Bankës Qendrore;

l. Ai ekzaminon marrëdhëniet midis variablave makroekonomikë. 
Gjithashtu, rëndësia e kësaj strukture (ARch) është e lidhur edhe me 

dështimin e disa praktikave standarde bazuar në analizën statike të fenomeneve 
financiare (p.sh. modeli statik APT, i Teorisë së Vendosjes së Çmimit në 
mënyrë Arbitrare - Arbitrage Pricing Theory. 

Më poshtë po japim një ilustrim të përdorimit të këtij modeli, nëpërmjet 
të dhënave shqiptare, analizë kjo e mëparshme, që përfshin periudhën 1998-
1999.

II Metodologjia dhe të dhënat

II.1 Analiza paraprake e të dhënave
Të dhënat e përdorura janë të dhëna ditore nga tregu i këmbimit valutor 

shqiptar, të raportuara nga ana e Bankës së Kursimeve (sot Banka Raifeisen). 
Ato përfaqësojnë kurset nominale të këmbimit të monedhës shqiptare, lekut 
(All) me 4 nga monedhat e huaja kryesore, respektivisht: dollari amerikan 
(USD), marka gjermane (DM), dhrahmia greke (GDR), lireta italiane (ITl). 
Periudha e studiuar është 2 vjeçare dhe përmban të dhëna ditore nga 5 Janari 
1998 - në 31 Dhjetor 1999, me një numër total vrojtimesh prej 502, për secilën 
monedhë.

Kurset nominale të këmbimit paraqiten nëpërmjet y(i)t dhe përfaqësojnë 
çmimet, në një çast të dhënë (spot prices), të fundit të ditës, të monedhës i 
në datën t. Kuotimet përfaqësojnë çmimet e shitjes në transaksionet bankare 
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dhe janë përcaktuar si çmimi në monedhë vendase i 1 njësie të monedhës së 
huaj (në fakt për 2 monedhat e fundit, kuotimi është përkatësisht i 100 njësive 
GDR dhe i 1000 njësive ITl. 

janë llogaritur diferencat e para si në formulën e mëposhtme:
 
         (1)

që përfaqësojnë ndryshimet në % në kurset e këmbimit dhe kështu ato 
llogarisinfitimin e përafërt nominal në % (approximate percentage nominal 
return) të arritur nga mbajtja një ditë e monedhës i, nga dita t-1 në ditën t10, 
dhe tregon nënçmimin (depreciation) e monedhës vendase lidhur me secilën 
nga valutat e huaja. 

II.1.I Testimi për Rrënjë-njësi (Unit Root)
lidhur me analizën paraprake të të dhënave, ne së pari kontrolluam për 

stacionaritet, si një hap të rëndësishëm për analiza të mëtejshme. Një sërë 
studimesh (Meese dhe Singleton (1982), Doukas dhe Rahman (1987)), etj. kanë 
treguar për ekzistencën e rrënjëve-njësi në logaritmin e kurseve të këmbimit. 
Kjo vërehet edhe nga një vrojtim i shpejtë i të dhënave, ku rezulton se seritë 
janë jo-stacionare. Për më tepër, ne testuam prezencën e këtyre rrënjëve-njësi, 
duke bërë për këtë qëllim 2 teste: testin ADF (augmented Dickey - Fuller) dhe 
testin PP (Phillips - Perron), rezultatet e të cilëve jepen në tab. 1. 

Tabela.1.
Testimi për Rrënjë-Njësi
Logaritmi i Kurseve të këmbimit, s(i)t = [log(y(i)t)]

10. Nëse tregu ka qenë i mbylur në ditën t-1 , atëherë e dhëna e parë e vrojtuar në vazhdim në 
ditën t, kur tregu është hapur, është kosideruar si vrojtimi t-1.

Shënim: Të dhënat përfshijnë periudhën 5 janar, 1998 – 7 Dhjetor, 1999.
Vlerat kritike të MacKinnon, për ADF dhe PP janë:(-3.4458),  (-2.8677), 

(-2.5700) përkatësisht për 1%, 5%, 10% nivel të besueshmërisë.
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Shenja * nënkupton rëndësi në çdo nivel, d.m.th, që hipoteza e rrënjëve-
njësi bie poshtë. 

II.1.II Të dhënat statistikore përshkruese
Në këtët seksion ne prezantojmë një tjetër analizë, ku përshkruhen të 

dhënat kryesore statistikore, të cilat janë të rëndësishme për të vlerësuar 
veçoritë statistikore të përfiimeve të aseteve financiarë (returns of financiar 
assets). Kështu janë konsideruar 4 momentet e para (first order moments): 
Mesatarja, Varianca, Skewness (S) dhe Kurtosis (K),  (tab. 2)

Tabela.2

                   
Shënim:  S është përdorur për Skewness; K për Kurtosis dhe J-B për 

koeficientin Jarque-Bera statistic, i cili ka shpërndarje χ2 me 2 shkallë lirie.    
Shenja * nënkupton rëndësi në çdo nivel të variablave, d.m.th, që hedh 

poshtë hipotezën bazë për shpërndarje normale. 
Nga një vështrim i shpejtë, mund të thuhet se hipoteza mbi normalitetin 

për të gjitha seritë bie poshtë. Mesataret për secilën nga seritë r(i)t nuk janë 
statistikisht të rëndësishme, gjë që mund të lidhet me faktin që tregu është 
ineficient. Ato tregojnë normën e mbiçmimit të monedhës tonë, Lekut (ALL) 
gjatë periudhës, kundrejt monedhave të huaja (p.sh ndaj dollarit amerikan 
(USD) leku është mbiçmuar në një nivel mesatar prej 0.02 %). Ky mbiçmim 
lidhet me ndërhyrjen e Bankës Qendrore (Bankës së Shqipërisë), si dhe 
prurjeve nga jashtë nga emigrantët.   

Nga ana tjetër, varianca, është statistikisht e rëndësishme dhe tregon që 
kurset e këmbimit janë luhatur në kufij relativisht të gjerë. Koeficientët e 
Skewness dhe Kurtosis tregojnë që të gjitha seritë nuk janë të pjerrësuara 
në asnjë drejtim dhe ato janë shumë leptokurtike krahasuar me shpërndarjen 
normale. Kjo përforcon gjetjet e Mandelbrot (1963a,b, 1967) dhe Fama 
(1965).        
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Gjithashtu, është aplikuar edhe testi Ljung-Box (1979), i cili kontrollon 
varësitë në momentet - e para dhe - të dyta (first- and second – moments) 
në shpërndarjen e serive rt. Rezultatet për koeficientët LB (10) tregojnë që 
përfitimet (ndryshime në %) në kursin e monedhës shqiptare, Lekut (ALL) 
ndaj dollarit amerikan (USD), si dhe ndaj dhrahmisë greke (GDR), janë të 
lidhura në mënyrë seriale (serially correlated). Ndërsa, koeficientët L-B2, 
për katrorët e serive (rt

2 ) janë statistikisht të rëndësishëm, (me përjashtim 
të markës gjermane DM), duke evidentuar në këtë mënyrë varësi të fortë 
në momentet  e dyta, d.m.th heteroskedasticitet të kushtëzuar (conditional 
heteroskedasticity) në shpërndarjen e kurseve shqiptare të këmbimit. Kjo, 
sepse, siç thuhet në teorinë ekonomike, nëse një seri ose proces {yt}  duket 
të jetë me zhurmë bosh (white nise), atëherë edhe katrori i saj,{yt

2}, d të jetë 
i tillë (white nise). Pikërisht varësia kohore në {yt

2} tregon varësi kohore jo-
lineare (non-linear time dependence) në serinë {yt}. 

Të njëjtat rezultate janë marrë edhe nga aplikimi i testit lM (lagrange 
Multiplier test) për heteroskedasticitetin e kushtëzuar. Këto rezultate nuk janë 
paraqitur për arsye se të dhënat tona janë me shpërndarje të një frekuence 
shumë të lartë, rast në të cilin është provuar ekzistenca e heteroskedasticitetit 
të kushtëzuar dhe janë gjetur efekte të fuqishme ARch (ref. Bollerslev (1986), 
Baillie dhe Bollerslev (1989), Bollerslev et al. (1992) e të tjerë).  

III Modeli i përzgjedhur

Një avantazh i rëndësishëm i modeleve GARch është që ato na sigurojnë 
një strukturë, e cila jep mundësi për të vlerësuar në mënyrë të njëkohëshme, 
qoftë mesataren e kushtëzuar, qoftë variancën e kushtëzuar. përdorimi i kësaj 
strukture shmang probleme të tilla, të cilat lidhen në mënyrë tipike me teknikën e 
modelimit dy-fazësh (a two-step modeling) të momenteve të shkallës së parë dhe 
të shkallë së dytë (first and second order moments), si: vlerësime jo-eficiente dhe 
të paqëndrueshme dhe gabime në probleme të ndryshme (shih pagan (1996)). 

Modeli që kemi konsideruar është si vijon. Së pari, do të konsiderojmë 
dy specifikime të veçanta: një për mesataren dhe një tjetër për variancën. Në 
praktikë shpesh është demonstruar që modelet autoregressive (AR models) 
janë të aftë të përfaqësojnë shumicën e serive kohore të variablave financiarë, 
veçanërisht përsa i përket kurseve të këmbimit valutor (eX rates). Bazuar 
në një fakt të tillë, për të modeluar mesataren e kushtëzuar (the conditional 
mean) është përdorur një proces AR (p). Shkalla a rendi (p) përcaktohet 
nëpërmjet metodës Box - Jenkins (1976), e cila do të diskutohet më hollësisht 
më poshtë.
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Bollerslev et al. (1992)11, ka siguruar një evidencë praktike të fortë e 
adekuate mbi përdorimin e modeleve GARch në modelimin e serive kohore 
të variablave financiarë, në mënyrë tipike përsa i përket variancës së tyre të 
kushtëzuar (their conditional variance). Kjo vë theksin edhe më shumë në 
përdorimin e modelit GARch (1, 1), të prezantuar nga Bollerslev (1986), për 
të analizuar variancën e kushtëzuar. Kështu, varianca e kushtëzuar, at

2, jepet 
si një funksion linear i katrorëve të novacioneve të distancuar në kohë, e2

t-j 

(lagged squared innovations) dhe variancave të kushtëzuara të mëparshme, 
a2

t-j, (past conditional variances), (dmth., vlera të mëdha të novacioneve 
(larger values of innovations) ose për variancat e kushtëzuara të mëparshme 
do të rezultojnë në vlera më të mëdha të variancave të kushtëzuara të sotme, 
a2

t (larger values of current conditional variances), të çfarëdo shenje). 
Duke bërë një përmbledhje sa më sipër mund të themi se një proces 

GARCH (1, 1) do të prezantonte variancën dhe një proces AR (p) 
mesataren e kushtëzuar. 

Në bazë të analizës paraprake të të dhënave është përcaktuar tipi i modelit  
GARch (p, q) do të përdoret për të përfaqësuar variancën, në mënyrë që të 
kapet luhatshmëria në kurset e këmbimit, të marrë në studim. Shpesh, siç u tha 
më lart, është provuar se një model GARCH (1, 1) e përfaqëson më së miri 
variancën e kushtëzuar. po kështu është përcaktuar edhe modeli përfaqësues i 
mesatares së kushtëzuar, një process autoregresiv, AR (5).

Në vazhdim të kësaj çështjeje, po shpjegojmë idenë e përgjithshme për 
modelin e konsideruar, i cili është përdorur për të modeluar dhe analizuar 
sjelljen dhe shpërndarjen e ndryshimeve në përqindje të kurseve të këmbimit 
në tregun Shqiptar. Ky model përshkruhet nëpërmjet ekuacioneve të 
mëposhtëm:

11. Në praktikë, shpesh është demonstruar që procesi garCh (1,1) është i aftë që të përfaqë-
sojë shumicën e serive kohore të të dhënave financiare (Bollerslev et al. 1992).

 ku:
i  • merr vlera nga 1 në 4 dhe përfaqëson secilin nga kurset e këmbimt 
të shqyrtuara.
r• t paraqet vlerat e përafërta të ndryshimeve ditore në përqindje, të 
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kurseve Shqiptare të këmbimit, të dhëna nëpërmjet ekuacionit (1). 
f (. ), • m1 dhe a2

t tregojnë përkatësisht funksionin e dendësisë së 
probabilitetit të kushtëzuar, mesataren e kushtëzuar, dhe variancën 
e kushtëzuar të rt, bazuar në grupin e informacionit, (the information 
set), It-1. Ne kemi supozuar që novacionet et kanë një shpërndarje 
normale (normally distributed).
DMON• t është një variabël “dummy” (dummy variable), i cili 
përfaqëson efektin ditor (day of week - effect), faktikisht efektin e 
fundjavës, (weekend – effect) i cili merr vlerën 1 (l = 1), kur është 
ditë E Hënë dhe vlerën 0 (l = 0) përndryshe, për ditët e tjera të 
javës. Nëpërmjet këtij variabli, mund të testohet nëse hapja e tregut të 
këmbimit valutor ditën e hënë ndikon mbi mesataren e kushëzuar ose 
mbi variancën e kushëzuar, në kuptimin që informacioni i akumuluar 
më parë, gjatë fundjavës së kaluar, mund të ketë sjellë ndonjë 
ndryshim, duke treguar ndonjë rritje në mesataren e kushtëzuar apo 
në variancën e kushtëzuar të ndryshimeve në %.
  • et = rt - mt pasqyron një novacion të tregut (market innovation) a 
një shok, i dhënë si një proces i rishkallëzimit (rescaling process) 
et = st mt, ku mt tregon mbetjet e standardizuara (standardized 
residuals), të shpërndarë në mënyrë të pavarur e identike, i.i.d 
(independently identically distributed,) me mesatare 0 dhe variancë 
1.

Fillojmë nga identifikimi dhe vlerësimi i një procesi AR për mesataren 
(eq. 3). Mesatarja e kushtëzuar, mt është e lidhur linearisht me novacionet e 
mëparshme (procesi autoregresiv) dhe me variablin “dummy”, DMONt. Termi 
autoregresiv mund të kapë korelacionet seriale të serive kohore, rt. Siç është 
përmendur më sipër, variabli “dummy”, (DMONt)  teston nëse vërehet ndonjë 
efekt i specifikimit të ditës së javës (e në fakt ndonjë efekt i fundjavës) dhe 
ndonjë ndryshim strukturor (structural change) në mesataren e kushtëzuar, 
megjithëse nuk ka ndonjë ndryshim të tillë domethënës.

Detyra jonë është që të gjejmë dhe të aplikojmë një model të përgjithshëm, 
i cili do të konsiderohet si modeli më i mirë dhe që do të përfaqësonte më 
së miri të gjitha kurset e këmbimit të marrë në studim. për këtë arsye, ne 
kontrolluam dhe përcaktuam edhe shkallën (order) e procesit AR në mesataren 
e kushtëzuar, bazuar në metodën e Box – Jenkins, sipas të cilës rezultoi se 
modeli autoregresiv AR(5) është modeli më i mirë përfaqësues. 

Në realitet, ne nuk e dimë procesin e vërtetë të gjenerimit të të dhënave. 
Hapi i parë është faza e identifikimit ku bëhet krahasimi i Funksioneve reale 
të Autokorelimit të plotë e të pjesshëm, ACf dhe PACf (Autocorrelation 
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and Partial Autocorrelation Functions), të ndryshimeve në %, rt , me modelet 
teorike të tyre (shih Enders (1995), të cilat nuk janë ilustruar. Nëpërmjet 
tyre shpjegohet identifikimi i modelit autoregressiv nëpërmjet modeleve të 
AcF dhe pAcF). Kështu së pari ne do të aplikojmë një model AR (1) për 
secilën nga normat e këmbimit (EX rates), si një mënyrë e zakonshme. Nëse 
rezultatet janë jo domethënëse për të evidentuar një diçka të tillë, atëherë 
proçedohet me analiza të tjera duke konsideruar disa kritere e tregues të tjerë, 
si p.sh: testohet e analizohet rëndësia e koeficinetëve të: funksioneve ACF 
dhe pAcF; si dhe Kriterit të  Informacionit Akaike (AIc), Kriterit Schwarz 
(Sc), dhe të Korelacionit (R2). Në bazë të këtyre mund te identifikohet rendi 
a shkalla e procesit AR dhe të zgjidhet modeli më i mirë Kështu modeli që 
do përfaqësonte në mënyrën e duhur mesataren sipas këtyre kritereve të 
mësipërme, përsëri është një proces AR (p) (pikërisht të dhënat argumentojnë 
AR (5)), si më poshtë:

 Kështu Modeli Përfundimtar merr formën e modelit të mëposhtëm: 

 i cili është përdorur për të analizuar sjelljen e të gjitha serive kohore të të 
dhënave të secilit nga kurset Shqiptare të këmbimit valutor.

IV. Rezultate e diskutime

Të 4 seritë e marra në shqyrtim janë analizuar me anë të metodologjisë  
GARCH. Në mënyrë më specifike, është gjetur si modeli më i përshtatshëm 
për të përfaqësuar sjelljen e ndryshimeve ditore në % në kurset shqiptare 
të këmbimit ai që përmban një specifikim të thjeshtë autoregresiv me 5 
hapa (lags) për komponentin e mesatares së kushtëzuar (conditional mean) 
dhe një specifikim GARCH (1, 1) për variancën e kushtëzuar (conditional 
variance).

parametrat e mesatares së kushtëzuar paraqiten në panelin e parë të 2 
tabelave, ndërsa paneli i dytë i vlerësimeve pasqyron dinamikën e momenteve 
të rendit të dytë (second order moments), d.m.th, të variancave. Rezultatet 
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e vlerësimit të modelit (vlerësimet e parametrave), bashkë me gabimet 
standarde të tyre (standard errors) prezantohen në Tabelën 3 (ku variabli 
dummy nuk është përfshirë) dhe në Tabelën 4 (ku variabli dummy është marrë 
në konsideratë). Analiza është kryer nëpërmjet paketës EViews. përsëri, është 
supozuar që mesatarja e kushtëzuar të jetë konstante.     

Me vështrim të parë, bazuar në rezultatet e të 2 tabelave, ne gjetëm 
parametra të rëndësishëm a signifikantë, ashtu siç pritej. Përsa i përket 
mesatares së kushtëzuar, për dollarin amerikan dhe dhrahminë greke, rezultoi 
që vlerësimet e parametrave të ndryshimeve në % të hapit të parë (first lagged 
percentage changes) të jenë rëndësishëm në nivelin e rëndësisë prej 5%, gjë 
që tregon për inefiçencë të tregut të këmbimit, diçka që mund të jetë evidente 
për një vend në zhvillim si Shqipëria. Gjithashtu, koefiçientët për 2 seritë e 
mësipërme janë pothuaj të njëjtë, një tregues ky për pothuaj të njëjtin efekt të 
hapit të parë (first lag) në mesataren e kushtëzuar. Vlerësimet e koefiçientëve 
të variablave dummy, të cilët testojnë efektin “fundjavë” (weekend effect) 
në mesataren e kushtëzuar nuk janë të rëndësishëm për asnjë nga seritë e 
kurseve të këmbimit. Kjo tregon që mesataret e ndryshimeve në % të kurseve 
të këmbimit nuk ndikohen nga ndryshimet në fundjavë (nga e premtja në të 
hënë), të akumuluara gjatë fundit të javës paraardhëse, përderisa tregu mbyllet 
të Premten. Kjo përforcon edhe një herë inefiçiencën e tregut të këmbimit 
në Shqipëri, i cili nuk është shumë i ndikuar nga informacioni në tregjet 
ndërkombëtare, pasi ai reagon me vonesë ndaj këtij informacioni. Megjithëse 
koefiçientët dummy janë të parëndësishëm, ato janë të gjithë negativë, d.m.th., 
mund të themi se vërehet një efekt i lehtë negativ i këtyre ndryshimeve në 
mesataren e kushtëzuar. Nga krahasimi i 2 tabelave, ne kuptojmë që përfshrija 
e variablit dummy ka shkaktuar një rënie të lehtë pothuaj në të gjitha seritë, 
me përjashtim të mesatares së kushtëzuar për GRD, ku ndodh e kundërta, ka 
efekt dhe madje efekt pozitiv. 

Rezultatet për variancën e kushtëzuar argumentojnë bindshëm prezencën 
e heteroskedasticitetit të kushtëzuar në seritë e shqyrtuara, si burim i 
variacionit dhe varësisë kohore në variancën e kushtëzuar. Koefiçientët, si për 
novacionet a informacionin e mëparshëm (past innovations) (a1), edhe për 
variancat e mëparshme të kushtëzuara (past conditional variances) (b1)  janë 
të rëndësishëm nga ana statistikore për të gjitha seritë e kurseve të këmbimit. 
Një gjë e tillë shërben si tregues që paqëndrueshmëria e ardhshme (future 
volatility) mund të parashikohet nëpërmjet informacionit të mëparshëm. 
Vlerat e parametrave, për variancën e kushtëzuar, itional variance, ilustrojnë 
evidenca të kundërta me gjetjet tipike të GARCH (1, 1) në aplikimet financiare 
(shih Engle dhe Bollerslev (1986), Bollerslev  (1987), hsieh (1988), etj., duke 
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argumentuar edhe një herë inefiçiencën e tregut shqiptar të këmbimit valutor. 
Për të gjitha seritë, shuma e koefiçientëve në mesataren e kushtëzuar është 
afër 1 (a1 + b1 = 1), gjë që tregon mosprezencë të rrënjëve-njësi në variancën 
e kushtëzuar, një shok a tronditje shpejt do të shuhet, dhe në këtë mënyrë, nuk 
ekziston një mesatare afat-gjatë e volatiliteteve, pra, një shok në përfitimet 
nga kurset e këmbimit nuk do të vazhdonte në variancën e tij të kushtëzuar. 
Variablat dummy janë pozitivë, me përjashtim të serisë së dollarit amerikan, 
duke treguar për një rritje në variancën e kushtëzuar ndërsa tregu hap të hënën. 
Ato janë të rëndësishëm dhe me vlerë pothuaj të njëjtë për seritë e DM and 
GRD series. Në këtë mënyrë, mund të thuhe se volatiliteti, lidhur me markën 
gjermane dhe dhrahminë greke, është rritur në masë a shkallë të njëjtë.

Figurat 1 dhe 2 japin ilustrime të devijimeve standarde të kushtëzuara, 
s1 (conditional standard deviations) të serive të marra në shqyrtim. Grafikët 
tregojnë që volatilitetet e procesit për secilën nga seritë karakterizohen nga 
ndryshime të thella në intervale të ndryshme kohore.     

Tabela 3.
Rezultatet e një Modeli GARCH (1,1) për ndryshimet ditore (në %) në 

kurset shqiptare të këmbimit valutor (Pa përfshirë variablin Dummy): 
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Në kllapa, janë paraqitur gabimet standarde (standard errors) të vlerësimit të parametrave.
*     Tregon rëndësi statistikore në një nivel besueshmërie prej 10% (level of confidence).
**   Tregon rëndësi statistikore në një nivel besueshmërie prej  5% (level of confidence).
*** Tregon rëndësi statistikore në një nivel besueshmërie prej  1% (level of confidence).

Tabela 4
Rezultatet e një Modeli GARCH (1,1) për ndryshimet ditore (në %) në 

kurset shqiptare të këmbimit valutor (Duke përfshirë variablin Dummy): 

A.Kulli, A.Kanas, A.Kadriu: Përdorimi i modeleve gArCh ...
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Në kllapa, janë paraqitur gabimet standarde (standard errors) të vlerësimit të parametrave.
*     Tregon rëndësi statistikore në një nivel besueshmërie prej 10% (level of confidence).
**   Tregon rëndësi statistikore në një nivel besueshmërie prej  5% (level of confidence).
*** Tregon rëndësi statistikore në një nivel besueshmërie prej  1% (level of confidence).

Siç mund të vërehet nga grafikët, variancat e kushtëzuara të vlerësuara 
(estimated conditional variances) rriten në mënyrë të veçantë në fund të 
periudhës (nga Marsi në Qershor të vitit 1999), periudhë e cila korrespondon 
me ndryshime në situatën shqiptare, veçanërisht nga fakti që kufiri shqiptar u 
mbush me të ardhur nga Kosova, të cilët të frikësuar nga pasojat e luftës, lanë 
shtëpitë e tyre dhe u drejtuan për në Shqipëri.

Figure 1.   Grafikët e devijimeve të vlerësuar standarde (estimated 
conditional  S.D.) të kushtëzuar për ndryshimet në % të USD / ALL,  a) dhe 
për DeM / ALL, b). 

T  a) T  b)
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Figure 2.   Grafikët e devijimeve të vlerësuar standarde (estimated 
conditional  S.D.) të kushtëzuar për ndryshimet në % të GRD / ALL, a), dhe 
për ITL / ALL, b).

T  a) T  b)

Kjo, gjithashtu është në përputhje me sjelljen e të dhënave. Fillimi i 
periudhës (tremuori i parë) ishte shumë i paqëndrueshëm (very volatile), 
veçanërisht për seritë e GRD, ndjekur nga seritë e ITL. Më pak e luhatshme 
(less volatile) ishte seria e USD. Kjo shpjegohet me stabilitetin e saj që buron 
nga stabiliteti i ekonomisë amerikane dhe nga fakti që dollari amerikan është 
një monedhë e rëndësishme ndërkombëtare, në të cilën bazohen të gjitha 
transaksionet.  

Modeli GARch (1, 1) realizon një përshtatje të mirë ndaj ndryshimeve në 
varainca.  the variances. Resultatet gjithashtu, theksojnë faktin që volatiliteti 
i kushtëzuar nuk është i qëndrueshëm, d.m.th shoket në volatilitetin e 
kushtëzuar do të shuhen. Variancat e kushtëzuara të vlerësuara për markën 
gjermane (DM) dhe për dollarin amerikan (USD), shfaqin një tip të ngjashëm 
trendi, ndërsa 2 seritë e tjera shfaqin një tip të ndryshëm sjelljeje. Në fakt, 
për seritë e USD, shoket në variancën e kushtëzuar mund të jenë rritur, duke 
shërbyer në këtë mënyrë si tregues për prezencë të shmangieve (outliers). 
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METODË pjESORE pËR ZGjIDhjEN E SISTEMEVE 
lINEARË ME ANË TË NËNSISTEMEVE TE TIj

ABSTRAKT: për të zgjidhur një sistem të ekuacioneve linearë mund të 
përdoret një metodë tjetër, e quajtur Metoda e Zgjidhjes pjesore (MZp). Kjo 
metodë (MZP), në thelb trajton vetëm një nënsistem në çdo fazë të proçesit pa 
njohur plotësisht të gjithë sistemin. për sistemet e dendur, d.m.th. për sistemet 
në të cilat koefiçntët në çdo ekuacion janë të ndryshëm nga zero, kjo metodë, 
zvogëlon hapësirën memoriale të nevojshme efektivisht me një faktor nga 
katër ne krahasim me metodën tradicionale të zbërthimit lU.

për sistemet jo të dendur, metoda e zgjidhjes pjesore vepron mbi 
dy herë me shpejt se sa metoda e eleminimit Gausian, dhe rendimenti në 
kohë dhe hapësirë gjithashtu rritet me anën e një renditjeje të përshtatshme 
të seleksionimit të ekuacioneve. Është e arsyeshme që të përdoret MZp në 
një mjedis të proçesit paralel, atëherë kur i gjithë sistemi është i ndarë në 
nënsisteme.

ABSTRACT: We present another method of solving a system of linear 
equations, called partially Solving Method (pSM). This method can essentially 
deal with only a subsystem at each processing stage without knowledge of the 
entire system. For dense system, this method reduces the  necessary memory 
space effectively by a factor of four as compared with the conventional lU 
–decomposition method. For sparse systems, the pSM operates up to twice 
as fast as Gaussian elimination method, and the efficiency in both space and 
time is further enhanced by a proper ordering of selections of the equations.

Prof. As. Dr. fATMIR GUMENI



The Heritage Nr.2 / 2010106

It may be feasible to apply the pSM in a parallel processing environment, 
when the entire system is divided into subsystems.

Fjalë kyç: Ekuacion linear, system linear, eleminim Gausian, zbërthimi – 
lU, Metoda e zgjidhjes  pjesore, MZp, sistem i dendur, sistem i rralluar etj.

Key words: linear equations, linear system, Gaussian elimination, lU– 
decomposition, partially solving method, pSM, dense system, sparse system

1. Hyrje

Zgjidhja e sistemeve linearë është një nga problemet themelore më të 
shumtë në pothuajse gjithë fushat që përmbajnë llogaritje shkencore. Madje 
një përmirësim i vogël në proçesin e zgjidhjes ka një ndikim të rëndësishëm 
në një hapësirë të gjerë të fushave të aplikimit.

Disa metoda kryesore të zgjidhjes së sitemeve lineare bazohen në teknika 
të mirënjohura të tilla si metoda e eleminimit Gausian dhe metoda e zbërthimit 
LU. Në fillimet e hershme, një sistem ekuacionesh linear zgjidhej me anë të 
përdorimit të veprimeve matricore bazuar në metodën e eleminimit Gausian 
[1], e cila gjithmonë merret me të gjithë sistemin.

Kështu hapësira e memories së kompjuterit dhe koha e kryerjes duhet të 
përfundojnë proçesin të tërë. Me qëllim që të kursejmë përdorimin e hapësirës 
së memories dhe të zvoglojmë kohën e kryerjes së veprimeve, janë përpunuar 
teknika të ndryshme, veçantërisht për sistemet e rralluar [2], [3]. Megjithatë, 
këto teknika janë shumë të komplikuara dhe kështu zbatimi i tyre gjithmonë 
kërkon përdorimin kompleks të memories dhe rritje të kohës së paraproçesit. 
Në këtë artikull, paraqesim një metodë tjëtër të zgjidhjes së sistemeve të 
ekuacioneve linearë, të quajtur Metoda e Zgjidhjes pjesore ose thjesh MZp, e 
cila është e thjeshtë si konceptualisht edhe teknikisht. Kjo metodë nuk merret 
me të gjithë sistemin, duke rezultuar në këtë mënyrë në zvoglimin e të dyjave; 
hapësirën e memories dhe kohën e kryerjes së veprimeve.

për sistemet e dendur, MZp zvoglon.
për sistemet e mëdhenj dhe të rralluar, MZp jep përgjigje mbi dy herë më 

shpejt se sa metoda e eleminimit Gausian. Gjithashtu tregohet se rendimenti 
në kohë dhe hapësirë rritet akoma më shumë me anë të një renditje të 
përshtatshme të variablave dhe ekuacioneve.

Përveç kësaj, MZP jep zgjidhjen pa përdorim të komplikuar të mënyrave 
të kërkimit dhe zgjedhjes së elementeve jo zero, duke arrritur në këtë mënyrë 
që të zvoglojë akoma më tej kohën dhe nevojat (kërkesat) e hapësirës.
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2. Proçedura e përgjithshme e MZP. 

Shqyrtojmë një sistem të ekuacioneve linearë të shprehur në formën 
matricore të mëposhtme. 
      A x B (1)
ku A është një matricë e kthyeshme (jo-singulare) e rendit nxn e 
koefiçentëve, x është një vektor i n variablave, dhe B është një vektor 
konstant n-dimensional. 

Në proçesin e zgjidhjes së ekuacionit (1) përsa i përket bashkësisë së 

variablave të panjohur 1 2, ,..., nx x x x , MZp përsërit thjesht veprimet n
herë. Në përfundim të çdo faze të proçedurës së MZP, marrim një bashkësi 
të ekuacioneve linearë të formës së veçantë të shprehur si: 
                   s u ux A x b (2)
në ekuacioni (2), çdo variabël i bashkësisë së pjesëshme sx  shpehet 
formalisht me anën e një kombinimi linear të variablave të bashkësisë tjetër 

ux . Me fjalë të tjera, sx  mund të konsiderohet tashmë e zgjidhur, ndërsa ux
mbetet që të zgjidhet apo përcaktohet në fazat e mëvonshme. Kështu që më 
poshtë variablat e sx  do t’i përmendim si variabla të zgjidhura (të 
përcaktuara) ose shkurt s-variabla, ndërsa variablave të ux  do t’u 
referohemi si variabla të pazgjidhura ose shkurt u-variabla, të nënësistemit 
të tanishëm të ekuacioneve të zgjedhura deri këtu. Meqë nënsistemi i 
shprehur në formën e ekuacionit (2) konsiderohet të jetë në trajtën e 
zgjidhur pjesërisht, e quajmë atë një Sistem të Zgjidhur Pjesërisht ose thjesh 
SZp.

Në përfundim të fazës l të n proçeseve të përsëritura të MZP, për 
shembull, ekuacioni (2) mund të rishkruhet në mënyrë më eksplicite si: 
                  

s u u

l l l lx A x b (3)

ku 1,...,s
ll

T
x xx  është një vektor shtyllë i l variablave, 1,...,

u
ql

T
j jx xx  është 

një vektor shtyllë i q variablave që nuk janë përfshirë në s

lx , u

lA  është një 
matricë e koefiçentëve e rendit l q , dhe bl është një vektor shtyllë i l
konstanteve.

Theksojmë se shënimet për vektorër të tilla si s

lx  dhe u

lx  gjithashtu janë 
përdorur edhe për të shënuar bashkësitë e variablave të vektorëve respektivë 
të tyre. Kështu s u

l lx x . Në fazën e parë (d.m.th.    l = 1), është e qartë se 
SZp përbëhet nga një ekuacion i vetëm që zgjidhet vetëm përsa i përket një       
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s-variabli. Numri i s-variablave rritet një nga një në fillim e çdo fazë të 
MZp dhe është i barabartë me numrin e fazës l.

Në fazën përfundimtare (d.m.th. l = n), të gjitha n variablat janë bërë s-
variabla dhe paraqiten vetëm me anën e konstanteve, të cilat janë zgjidhjet 
përfundimtare të të gjithë sistemit. Shënojmë se në fazën l, madhësia q e 
vektorit të u-variablave nuk është gjithmonë e barabartë me (n – l) por 

n lq , domethënë, u s
ll x xx . Me fjalë të tjera, (n – l – q) variabla nuk 

janë shfaqur në ekuacionin (3) akoma, por janë përfshirë në (n – l)
ekuacionet që do të përpunohen më pas. Është evidente se të gjithë n
variablat janë përfshirë në ekuacionin (3) dhe q = (n – l) atëherë kur matrica 
e koefiçentëve A në ekuacionin (1) është matricë e plotë. 

Në fazën tjetër (l + 1), zgjedhim një ekuacion të ri ndërmjet 
ekuacioneve që kanë mbetur papërpunuar d.m.th. jashtë proçesit. Duke 
kombinuar këtë ekuacion me SZp të ri. le ta zemë se 1lx  është variabli i 
zgjedhur si numër i ri i bashkësisë së s-variablave. Dallojmë dy raste për të 
shqyrtuar më poshtë: 

Variabli 1lx  çfaqet ne vektorin u-variabël 
u

lx  në anën e djathë të SZp të 

mëparshëm të ekuacionit (3) ose variabli 1lx  nuk çfaqet d.m.th. nuk i përket 

vektorit u-variabël 
u

lx .
le të trajtojmë rastet me radhë: 

Rasti I: 1 1 ;      u

ll lx x x  çfaqet në vektorin u-variabël
u

lx .
Supozojmë pa cënuar karakterin e përgjithshëm të problemit se një      

s-variabël i ri 1lx  është çfaqur si 1jx , një prej elementeve të 
u

lx  në SZp të 
mëparshëm të ekuacionit (3). pra shkurt pa cënuar gjë e zemë se një s-

variabël i ri 1lx  është elementi 1jx , i vektorit u-variabël 
u

lx .  Ekuacioni i (l +
1) -të i zgjedhur rishtas shprehet: 

    1 1 11 2 1

rql

i i h h m ml l li h m
j j k kax a x a xa x b    (4)

ku variablat 1 , ..., lx x  dhe 11 , ...,lj j qxx x  janë përfshirë respektivisht në 

vektorin s-variabël s

lx  dhe vektorin u-variabël 
u

lx  në ekuacionin (3) në fazën 
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e fundit, ndërsa r variablat, 
1
,...,

rk kx x , në anën e majtë të ekuacionit (4) nuk 
janë përfshirë akoma në ndonjë vektorë dhe janë shtuar tek bashkësia  e  u-
variablave si elemente të rinj. Shënojmë se koefiçentët ai dhe 

hja  mund të 
jenë zero, kur variablat korrespondues nuk përmbahen, domethënë nuk 
shfaqen në ekuacionin (4), respektivisht. 

Me qëllim që të shprehim ekuacionin (4) në formë matricore futim 
përcaktimet e mëposhtme; domethënë shënojmë: 
     

11 1 1,   ,    ,  ,..., ll l l iy x e a c b a a a
     

2 1
,  , ,..., ,...,j k

q rj j k ka a a a a a

   

2
,...,  , dhe  ,...,u

-y q 1 r

T T

kj j k kx x x x x x

kështu që ekuacioni (4) mund të rishkruhet: 
     

u

-y

s
i j k ka x e y a x a x c   (5)

ku 1 1l jy x x  ashtu siç shënuam më sipër. 
le të paraqesim tani skematikisht kalimin nga hapi l në hapin l + 1. 
          

I uu
uy -y
-y

s x
x a A bx

a) SZp në hapin l.

0I
u uu

y -y -y
s

i j k k

A bxa x
a e cy a a x

b) Sistemi i ri në fillimin e hapit (fazës) l + 1 

Skema 1: Kalimi nga hapi l tek (l + 1) në rastin 1. 
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Duke dalluar në mënyrë të qartë variablin y prej varaiblave të tjerë në u

lx  në 
ekuacionin (3), mund të përshkruajmë algjebrikisht SZp në hapin e l-të siç 
tregohet në Skemën 1 (a), ku: 

1. I është matricë njësi (unitare) 

2.
u

ya  është shtylla e parë e uA  e cila përmban koefiçentët e variablit  y.
3. u

yA  është pjesa e mbetur e matricës uA

4. u
yx  paraqet vektorin që mbetet pasi variabli y është hequr prej 

vektorit xu.

Nqs kalojmë variablin y nga ana e djathtë në anën e majtë të sistemit të 
ekuacioneve në Skemën 1(a) marrim ekuacionin e mëposhtëm: 
      

s u u u
y y yx a y A x b (6) 

Duke kombinuar ekuacionin (6) me (5) marrim një sistem të ri të 
formës së ilustruar në Skemën 1(b). për të eliminuar xs zëvendësojmë 
ekuacionin (6) tek ekuacioni (5) dhe marrim: 

    u u u u
i y j x xy y ya a y A x b ey a x a k c

   ose 
   u u u

i y j i k k iy ye a a y a a A x a x c a b

Kështu marrim vlerën për s-variablin e ri të (l+1)-të.

   
u

j i y u k i
kyu u u

i y i y i y

a a A a c a b
y x x

e a a e a a e a a
 (7) 

Duke zëvendësuar ekuacionin (7) tek (6) kemi: 
   

u
j i ys u u u u uk i

y y k yy yu u u
i y i y i y

a a A a c a b
x A a x a x b a

e a a e a a e a a

 (8) 

Me anë të kombinimit të ekuacionit (8) me (7) sëbashku me vektorin   

s-variabël të ri të marrë (të shfaqur) në hapin e (l+1)-të, '
s

s x
x

y
,
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menjëherë marrim SZp të ri që i korrespondon ekuacionit (2). Nxjerrja e dy 
ekuacioneve të mësipërme është (quhet) veprim i Rastit 1. Nqs matrica e 
koefiçentëve A është një matricë e plotë, përsëritim këto veprime të Rastit 1 
në çdo etapë të proçedurës së MZP. 

Rasti 2: 1 1;u
l l lx x x  nuk është shfaqur akoma në vektorin u-variabël u

lx .
 Në këtë rast kemi dy ekuacione: 

s u ux A x c      (9) 
    

s u
i j k ka x e y a x a x c     (10) 

ku 1ly x  dhe e është koefiçent i tij. Në ekuacionin (10), 
1
,...,

qj j ja a a ,

ndërsa shënimet e , ,i k ka a x  dhe c janë të njëjta si në ekuacionin (5). Nqs 
kombinojmë këto ekuacione së bashku atëherë marrim  një sistem të ri të 
formës siç tregohet në Skemën 2. 
      

0 0u us

i j k k

I A bxx
a e a a cxy

Skema 2:  Sistemi i ri në fillimin e hapit l + 1 në Rastin 2. 
 Duke zëvendësuar ekuacionin (9) në ekuacionin (10), kemi: 

   u u u
i i j k ka A x a b ey a x a x c

 kjo jep: 

   
u

j i u k i
k

a a A a c ab
y x x

e e e  (11) 

Marrja e ekuacionit (9) dhe (11) quhet veprim i Rastit 2, i cili jep vektorin 

s-variabël të ri,
'

s
s xx

y ,  ose SZp të ri në hapin (l + 1).

Përmbledhja e MZP 

Të dhëna: Një sistem i n ekuacioneve linearë i dhënë nga ekuacioni (1) 
Kërkohet:  Zgjidhja e sistemit 

për të gjetur zgjidhjen veprojmë kështu: 

Fatmir Gumeni: Metodë pjesore për zgjidhjen e sistemeve linearë ...
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1. Zgjedhim ekuacionin e parë duke përfshirë s-variablin x1 dhe 
ndërtojmë një SZp për këtë ekuacion 

2. për (l = 2; l n ; l = l + 1)
a. zgjedhim ekuacionin e l-të me s-variabël xl.
b. n.q.s xl bën pjesë në anën e djathtë të SZp përkatës atëherë 

kryejmë veprimin e Rastit 1 dhe marrim SZp të ri. 
c. përndryshe kryejmë veprimin e Rastit 2 dhe marrim një SZp 

të ri. 
3. Marrim rezultatin.  
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ROlI I SEKTORIT ShËRBYES NË ZhVIllIMIN E 
EKONOMISË   BOTËRORE DhE TË REpUBlIKËS 

SË MAQEDONISË 

Në kohën e globalizmit qytetarët po jetojnë në një ekonomi gjithnjë 
e më shumë në shërbime. Shërbimet gjithnjë e më shumë bëhen 
pjesa kryesore dhe dominuese e ekonomive, ato e risin përqindjen e 

pjesëmarrjes në krijimin e PBB. Sot, përveç shërbimeve lehtësisht të dallueshme 
siç janë: turizmi, shitja me shumice dhe pakice, lizingu, qiradhënia, transporti 
etj.,dallojmë edhe një numër të madh  mallrash të cilat në veti përfshinë një mori 
shërbimesh me të vetin qëllim që të jenë sa më konkurrues në treg. Me blerjen e 
pajisjeve elektroshtëpiake njëkohësisht blenë një paketë të mirave të shërbimit, 
si siguracioni, mirëmbajtja, transporti dhe deri tek kredit e ndryshme. 

Përveç sektorëve të pronësisë, ekonomia studiohet edhe sipas sektorëve 
të veprimtarisë. Të studiuarit e sektorëve të veprimtarive të një ekonomie na 
mundëson njohjen e karakteristikave të saja të përgjithshme. Termi ekonomi 
nënkupton aktivitete të përgjithshme ekonomike që krijohet në veprimtarit 
dhe degët që janë ngushtë të lidhura dhe të varura në mes veti. Ndërsa me 
strukturë nënkuptojmë përbërjen e ekonomisë, respektivisht pjesëmarrja  e 
sektorëve të veçantë, veprimtarive dhe degëve në ekonomin e përgjithshme.

progresi teknologjik është faktori kryesor i cili bënë ndryshim në strukturën 
ekonomike. progresi teknologjik nuk ndodhë njëlloj dhe njëkohësisht në të 
gjitha llojet e veprimtarive; atje ku ka aplikim të zbulimeve të reja tekniko 
teknologjike ato veprimtari dhe degë zhvillohen më shpejtë, ndërsa të tjerat 
ngecin. “Revolucionet teknologjike” paraqesin zbulime fundamentale 

Dr. GËZIM SElIMI
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shkencore (makina e avullit, energjia elektrike, motori me djegie të 
brendshme, informatika, telekomunikimi), pas të cilave pason ndryshimi në 
sistemin e tërësishëm ekonomik. Veçanërisht të rëndësishëm janë ndryshimet 
teknologjike që kanë të bëjnë më shfrytëzimin e energensave. Ekzistojnë 
edhe faktorë tjerë që ndikojnë në ndryshimin e strukturës së ekonomisë siç 
janë: ndryshimi në shijen e konsumatorëve, ndryshimet social-ekonomike, 
ndryshimet në mënyrën e shfrytëzimit të kushteve dhe begative natyrore, 
faktorët nga natyra shoqërore: luftëra, revolucione, pavarësi etj.  

për të bërë analizën e strukturës ekonomike bëhen ndarje sipas aspekteve 
të ndryshme. Njëra nga këto ndarje është sipas veprimtarive:

Veprimtaritë primare- ndikimi direkt dhe i drejtpërdrejtë mbi natyrën • 
(bujqësia, pylltaria, xehetaria, ekonomia e ujërave, peshkataria),
Veprimtaritë sekondare – përpunimi i lëndëve të para nga natyra • 
(industria përpunuese, ndërtimtaria dhe zejtaria),
Veprimtaritë shërbyese (terciare) – qarkullimi i mallrave dhe • 
shërbimeve (tregtia, komunikacioni, ndërmjetësimi financiar, 
shkollimi, shëndetësia, informacioni etj.). 

lëvizjet aktuale në sektorin e shërbimeve. për ta pasqyruar vendin dhe 
rolin e shërbimeve në zhvillimin ekonomik të Republikës së Maqedonisë, duhet 
ti analizojmë tendencat në nivelin global. Sektori i shërbimeve është sektori i cili  
daton qysh nga periudhat e hershme. Në literaturën ekonomike, ekonomistët e 
hershëm, sektorit të shërbimeve i kanë kushtuar shumë pakë vëmendje. Sektori 
i shërbimeve është konsideruar si veprimtari “joproduktive” i cili nuk krijon 
produkt të prekshëm dhe me të ai nuk i shtonë asnjë vlerë ekonomisë. Ky koncept 
ndaj sektorit të shërbimeve dominoi në literaturën ekonomike deri kah fundi i 
shekullit XIX, kur Alfred Marshall argumentoi faktin se një shërbim jep po ashtu 
dobi sa edhe një produkt i prekshëm, si dhe argumentoi faktin se mos ekzistimi 
i shërbimeve e bënte të padobishëm edhe produktin e prekshëm, ( shërbimi 
i transportit dhe shpërndarja e produkteve bujqësore deri tek konsumatori, e 
bënë produktin bujqësor të vlefshëm). Sot, sektorit të shërbimeve si nga ana e 
teoricienëve ekonomik po ashtu edhe nga vetë sipërmarrësit, i është kushtuar 
vëmendje e konsiderueshme. Ka shumë përkufizime mbi atë se çfarë përbën 
një shërbim dhe shumë përkufizime të shërbimeve fokusohen në faktin që 
vetë shërbimi nuk prodhon produkt të prekshëm, megjithëse mund të jetë një 
instrument për prodhimin e disa produkteve të prekshëm.

Ndryshimet që kanë ndodhur ne dekadat e fundit në ekonomi dhe teknologji 
e kanë aktualizuar rëndësinë dhe rolin e sektorit të shërbimeve.  Ndryshimet 
strukturore dhe tendenca e forcimit të rolit të sektorit të shërbimeve është 
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prezent edhe në nivel global. lëvizja e përgjithshme e zhvillimit ekonomik 
në dy tri dekadat e fundit është karakterizuar si deindustrializim, të cilën e 
karakterizojnë disa tendenca themelore, siç janë: ngadalësim i theksuar i rritjes 
të sektorit bujqësor dhe industrial, zvogëlimi i produktivitetit në prodhimin 
e materialeve, kryhen procese intensive të automatizimit dhe koncetrimi i 
prodhimit në masë në nivel global, në aspektin vleror ndryshon struktura e 
tregtisë botërore edhe at, ritet pjesëmarrja e qarkullimit të veprimeve shërbyese 
në krahasim me qarkullimin e mallrave.

Rëndësia dhe roli i sektorit të shërbimeve rritet si tek vendet e zhvilluara 
po ashtu edhe tek vendet në zhvillim. Gjithnjë e më shpesh theksohet se 
shoqërinë bashkëkohore e ka kapluar procesi i dominimit të shërbimeve, 
lajmërohet termi “ekonomia shërbyese” apo “shoqëria shërbyese”.

Tabela nr.1   Pjesëmarrja e sektorëve në prodhimin shoqërorë  tek vendet 
e zhvilluara dhe në vendet e Europës Juglindore e shprehur në (%) në vitin 
2005

Burim:STI, “The servile Economy”, OECD, 2000 dhe,  en.wikipedia.org/wiki/List_of_
countries_by_GDP_sector_ composition

Siç mund të vërehet, përqindja mesatare në botë e pjesëmarrjes të 
sektorit të shërbimit në prodhimin shoqërorë është 64%, prej ku lehtë mundë 
të konstatohet se vendet e zhvilluara kanë një përqindje më të lartë se kjo 
mesatare, ndërsa tek vendet në zhvillim kjo përqindje është ndër këtë mesatare. 
Ky konstatim po ashtu vlen edhe për vendet anëtare të BE, ku mesatarja e 

Gëzim Selimi: roli i sektorit shërbyes në zhvillimin e ekonomisë...
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pjesëmarrjes e sektorit të shërbimeve në prodhimin shoqërorë është 70.5%, në 
vendet e zhvilluara të këtij unioni kjo përqindje arin deri në 77.2% (në Francë), 
ndërsa tek shtetet anëtare më pak të zhvilluara kjo përqindje bie nën mesataren 
dhe tek Republika Çeke është 59.4%. I njëjti konstatim vlen tërësisht edhe 
për shtetet tjera të paraqitura në tabelën nr.1. Gjithashtu këtu duhet theksuar 
se përqindja e pjesëmarrjes të sektorit të  bujqësisë në prodhimin shoqërorë 
tek shtetet e zhvilluara është shumë më e ulët se sa pjesëmarrja e sektorit të 
industrisë apo sektorit të shërbimit. 

 Rritja e rolit të veprimeve shërbyese ka pësuar ndryshime gjatë viteve dhe 
ky ndryshim ka ndikuar dukshëm në pjesëmarrjen për krijimin e prodhimit 
shoqëror.

Tabela nr.2. Pjesëmarrja e sektorit shërbyes në prodhimin shoqërorë të 
disa shteteve, në (%)

Burimi: shiko tabelën nr.1

Në bazë të të dhënave nga tabela mundë të konstatojmë se tek vendet e 
zhvilluara përqindja e pjesëmarrjes të  sektorit shërbyes është më e lartë se 
sa tek vendet në zhvillim. Në ShBA sektori i shërbimeve në vitin 1987, në 
krijimin e prodhimit shoqëror ka marë pjesë me 63.3%, në vitin 1997 me 
71.4%, ndërsa në vitin 2005 kjo përqindje ka arritur në 78.6%, apo një rritje 
në total prej 15.3%. Ndërsa në vitin 1987 kjo përqindje ka qenë më e ulët 
në Turqi me 49.1%, në 1997 me 54.2% ndërsa në vitin 2005 përqindja  e 
pjesëmarrjes të veprimeve shërbyese në prodhimin shoqëror është rritur në 
59.4%. Nga kjo shihet se përqindja e pjesëmarrjes së sektorit të shërbimeve 
në prodhimin shoqëror për vetëm 18 vite është rritur vetëm për 10.3%. Nga 
ky konstatim bëjnë përjashtime Kanada, Spanja dhe Australia të cilat edhe 
pse në vitin 1997 përballë vitit 1987 kanë rritje të sektorit shërbyes ato në 
vitin 2005 pësojnë rënie të lehtë. 

përqindje e pjesëmarrjes të sektorit shërbyes gjithashtu është e lartë në 
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Francë (77.2%), në Japoni (73.1%), Gjermani dhe Australi (70%) dhe kështu 
me radhë. Kjo përqindje relativisht është e lartë po ashtu edhe në shtetet e 
Europës juglindore, gjë që do ta ilustrojmë me të dhënat në tabelën nr.3

Tabela nr.3. Pjesëmarrja e sektorit shërbyes në prodhimin shoqërorë në 
shtetet e Europës Juglindore e shprehur në (%)

përqindje më të ulët të pjesëmarrjes së sektorit shërbyes në prodhimin 
shoqëror ka Bosna dhe Hercegovina me 55%, më pastaj pësojnë Shqipëria 
dhe Serbia me 57.9% dhe kështu me radhë, edhe pse në Slloveni përqindje 
e sektorit të shërbimit  është më i lartë me 62.9%, pastaj Kroacia me 62.3%, 
përsëri këto përqindje janë nën mesataren botërore e cila është 64%.  

Shumë teoricienë të ekonomisë mundohen ti japin përgjigje pyetjes 
komplekse mbi rritjen e shërbimeve në krijimin e pasurisë dhe të hyrave. 
paradoksi i sektorit shërbyes është se sektori intezivopunues, edhe pse ka 
rritje të ngadalshme të produktivitetit në krahasim me industrinë, ai e ritën  
pjesëmarrjen e tij në prodhimin shoqëror tek një numër i madh i shteteve. 
pjesërisht përgjigje kësaj pyetjeje mundë të kërkojmë edhe tek këto faktorë: 

Shitja e mallit gjithnjë e më shumë është e kushtëzuar me oferta • 
përcjellëse të shërbimeve, respektivisht në pakon ofruese ritet 
pjesëmarrja e shërbimeve. 
Sektori shërbyes në krahasim me bujqësinë dhe industrinë ka një pako • 
më të gjërë  mundësish (variantesh) në krijimin e vlerave.
Rritja e standardit të popullatës ka si pasojë rritjen e kërkesës për • 
shërbime, si dhe rritjen relative të ngadalshme për mallra.
Teknologjitë e reja krijojnë edhe lloje të reja të shërbimeve, që • 
veçanërisht është e theksuar në kuadër të teknologjisë informative.

Duke i pasur parasysh faktet e lartshënuara mundet të pritet që në të 
ardhmen të ketë një rritje dinamike të shërbimeve në krahasim me bujqësinë 
dhe industrinë. Ky trend i rritjes së sektorit shërbyes do të vazhdon edhe në 

Burim: en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_ composition

sLLoveNia
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periudhën e ardhshme, por intensiteti i sajë do të jetë i ndryshueshëm tek 
vendet e zhvilluara nga ato në zhvillim. Vendet me zhvillim të lartë  për arsye 
strategjike do të mbajnë një përqindje të caktuar të bujqësisë dhe industrisë  
në ekonomitë e tyre. Vendet në zhvillim do të tentojnë të maksimizojnë 
përparësitë diferenciale, ku përveç prodhimit bujqësorë dhe atij industrial do 
ta përshpejtojnë edhe zhvillimin e shërbimeve.

Në mënyrë të përgjithshme mundet të parashikohet një rritje e ngadalshme, 
por edhe një stagnacion të pjesëmarrjes së veprimeve shërbyese në vendet 
me zhvillim të lartë, nga njëra anë dhe një rritjeje dinamike të shërbimeve 
të vendeve në zhvillim, nga ana tjetër. Dallimet e pritura në zhvillimin 
e shërbimeve dalin nga specifikat e sektorit shërbyes, respektivisht nga 
specifikat e vlerave të shërbimeve.

Në suaza globale bëhet procesi i koncetrimit të kapitalit në kompanitë 
nga sektori i shërbimit. Në vazhdim do të paraqesim disa kompani botërore 
që krijojnë të hyra më të mëdha dhe veprimtaria kryesore e tyre është sektori 
i shërbimeve. 

Tabela nr.4. Pasqyra e kompanive botërore në vitin 2000 (në miliona USD)

Burim: STO, The Service Economy, OECD

Duke i analizuar ndryshimet nga ambienti rrethues në fillim të shek. 
XXI duhet theksuar se njëkohësisht realizohen dy procese: globalizimi dhe 
zhvillimi ekonomik lokal. Globalizimi mundëson ndryshime të mëdha në 
marrëdhëniet ndërkombëtare, por shtetet edhe më tej ngelin nxitësi kryesor i 
ambientit makroekonomik, edhe pse qarkullimi i kompanive multinacionale 
mundë të jetë më i madh se të hyrat e përgjithshme të shtetit. Së bashku me 
globalizimin në ekonominë bashkëkohore aplikohet edhe strategia e zhvillimit 
ekonomik në nivel lokal. 

Zhvillimi ekonomik lokal paraqet angazhimin e  bashkësisë lokale 
për krijimin e ambientit të përshtatëm për biznes, avancimin e firmave 
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konkurruese, krijimin e mundësive për punësime të reja, pavarësisht nga 
ajo sa a janë në pyetje investitorë të huaj apo sipërmarrës vendas. Shërbimet 
kërkojnë investime më të vogla dhe angazhojnë një numër të madh të resurseve 
njerëzore andaj edhe janë më të përshtatshme për zhvillimin ekonomik lokal. 
përvoja e vendeve në tranzicion tregon se në zhvillimin ekonomik lokal rritje 
dinamike kanë shërbimet. 

Rëndësia ekonomike e shërbimeve në ekonominë 
e Republikës së Maqedonisë 

Vlerësim dhe konstatim i përgjithshëm është se në periudhën e tranzicionit 
veprimtaritë shërbyese në R. e Maqedonisë janë zhvilluar në një ambient jo 
të volitshëm. Gjatë më tepër dekadave zhvillimi i shërbimeve është kryer nën 
hijen e industrializimit, i cili ka qenë në përgjithësi i përkrahur si koncept i 
zhvillimit të shtetit socialist. Akumulimi nga bujqësia është bartë në sektorin 
e industrisë, ndërsa zhvillimi i sektorit shërbyes ka qenë në shërbim të 
industrializimit dhe arritjes së barazisë sociale. Dekadat e fundit të shekullit 
XX e karakterizojnë ngjarjet siç janë: reforma në ekonomi dhe në tërë sektorët 
shoqëror, bllokada ekonomike nga ana e Greqisë, luftërat në shtetet fqinje, 
konflikti i armatosur i 2001 etj., ngjarje të cilat i kanë deformuar marrëdhëniet 
në jetën ekonomike dhe shoqërore të R. Maqedonisë e më te edhe sektorin 
shërbyes.  Në vitin 1994 PBSH real është zvogëluar për 43.6% në krahasim 
me periudhën e vitit 1989. Rrënja e prodhimit të brençëm bruto (PBB) sipas 
raportit të Bankës popullore të R. së Maqedonisë sipas viteve është siç vijon 
në tabelë.

Tabela nr.5.  PBB në R. e Maqedonisë prej vitit 1990-1994   (në %)   

Në rënien shumëvjeçare të PBB, përveç faktorëve të jashtëm 
(shkapërderdhja e tregut të përbashkët të jugosllavisë, sanksionet dhe 
embargot) mundë të theksohen edhe shumë faktorë të brendshëm – recesioni i 
thellë ekonomik, mbipunësimi, ulja e produktivitetit, teknologjia e vjetruar tek 
ndërmarrjet vendase, pasiguria e tyre nga pasojat e ndryshimeve strukturore 
dhe pronësore, shfrytëzimi i vogël i kapaciteteve prodhuese, etj.

Rëndësia e veprimtarive shërbyese tregohet nëpërmjet pjesëmarrjes së 
tyre në prodhimin shoqëror të R. së Maqedonisë. Ndryshimi themelorë i 
strukturës në ekonominë e Maqedonisë deri në vitin 1990 është zvogëlimi i 

Burimi: Banka Popullore e RM

Gëzim Selimi: roli i sektorit shërbyes në zhvillimin e ekonomisë...
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përqindjes në pjesëmarrjen e bujqësisë (procesi i deagrarizimit) me rritje të 
njëkohshme të sektorit të industrisë (procesi i industrializimit). Në vitet e 50-
ta bujqësia merë pjesë me rreth 40% në krijimin e prodhimit shoqëror ndërsa 
industria nën 20%, në vitet e 80-ta gjendja është e kundërt, edhe pse në të 
njëjtën kohë rriten vlerat absolute e të dy sektorëve. 

Tabela nr.6.  Prodhimi shoqëror në R.Maqedonisë sipas sektorëve (në %)

Sipas tabelës vërehet se kriza ekonomike e cila e kaploi R. e Maqedonisë 
solli deri tek ndryshimi struktural i ekonomisë. pjesëmarrja e sektorit bujqësor 
u rit në mënyrë të vazhdueshme prej 9.2% sa ishte në vitin 1990 në 13.4%  në 
vitin 1996, pastaj pati një ulje të vogël në 13.2% në vitin 1998 dhe në 12% në 
vitin 2000. Tek në vitin 2001 kjo përqindje u ul në 10.9%. Rritje e pjesëmarrjes 
së bujqësisë në vitet e 90-ta nuk është si pasojë e zhvillimit të sektorit agrar 
por si pasojë e rënies drastike e sektorit industrial. Vitet e 90-ta të shek XX 
janë vite karakteristike për ekonominë e Maqedonisë. Në këto vite tek vendet 
e zhvilluara të botës fillon procesi i deagrarizimit dhe deindustrializimit e 
një herrit forcimi i sektorit shërbyes, ndërsa në Maqedoni zhvillohet proces 
i kundërt, rritjet pjesëmarrja e sektorit agrar në dëm të sektorit të industrisë, 
(nga 48% ulet në 24%). Këtu duhet theksuar po ashtu faktin se sektori i 
shërbimit fillimisht pëson një rritje prej 16% (1990-1994), por pastaj në vitet 
në vazhdim pëson një rënie afro 10% dhe përqindja e sektorit shërbyes në 
prodhimin shoqëror vazhdon të rrotullohet afro 55% .   

Zhvillimi ekonomik dhe zhvillimi i sektorëve varet nga investimet 
që bëhen në mjete themelore. Në vazhdim do të paraqesim të dhënat mbi 
investimet në mjetet themelore sipas sektorëve.

Tabela nr.7.    Investime në mjete themelore sipas destinimit të tyre

Burimi:Enti statistikor i R.M. dhe përllogaritje e të dhënave nga autori.

Burim: Banka Popullore e R. së Maqedonisë
Investime më të mëdha në mjetet themelore janë bërë në sektorin e 

industrisë dhe kjo përqindje lëviz nga 55.5% në vitin 2003 deri më 58.4% 
në vitin 2006. Edhe pse kemi rritje të  pjesëmarrjes të  sektorit shërbyes në 
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prodhimit shoqëror, në sektorin e shërbimeve kemi rënie  të investimeve në 
mjete themelore edhe atë prej 41.3% në vitin 2003, në 38% në vitin 2006 dhe 
pastaj një rritje prej 2.2% respektivisht në 40.2% në vitin 2007. Këtu duhet 
theksuar se investimet në sektorin bujqësor pothuajse nuk kanë ndryshuar 
aspak dhe ato sillen prej 3.2% deri më 3.6%.

Zhvillimin e tërësishëm ekonomik të R. Maqedonisë e një herrit edhe atë 
të sektorit të shërbimeve e ndjekin edhe investimet e huaja të drejtpërdrejta. 

Tabela nr.8  Investimet e huaja të drejtpërdrejta në R. e Maqedonisë sipas 
sektorëve   (në mijëra dollarë amerikan)

Siç mundë të vërejmë se në sektorin e shërbimeve IHD në vlerë reale kanë 
oscilime prej viti në vit, kështu që në vitin 2003 ato ishin 43.379.000 USD, 
që në vitin e ardhshëm dyfishohen dhe vlera e tyre arin në 88.630.000 USD. 
por në dy vitet e ardhshme (2005 dhe 2006), IhD në sektorin e shërbimeve 
pasuan ulje, ndërsa në vitin vijues 2007 IhD patën një rritje në vlerë prej 
157.470.000 USD. Investimet më të mëdha janë bërë në ndërmjetësimin 
financiar, transport, tregti me pakicë dhe shumicë etj. Në vitet 2003 dhe 2004 
IhD në sektorin e industrisë janë më të ulëta se sa në ate të shërbimeve, 
ndërsa në vitet tjera në vazhdim IhD në sektorin e industrisë janë më të larta 
se sa në sektorin e shërbimeve. 

periudhën prej vitit 1999 deri në 2008 e karakterizon vendosja e stabilitetit 
makroekonomik dhe një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik. Realisht është 
bërë ndryshimi i ambientit rrethues ekonomik dhe janë krijuar kushte më 
të mira për rritjen dhe zhvillimin e sektorit të shërbimit. Është realizuar një 
shkallë e lartë dhe e qëndrueshme e rritjes së PBB  me rreth 4.5% në çdo vit, 
përveç vitit 2001 ku rritja është negative, është arritur një kurs stabil devizor, 
zvogëlim i inflacionit, rritje të eksportit etj.  Indikatorët themelor të zhvillimit 
ekonomik në R. e Maqedonisë janë të pasqyruara në tabelën vijuese.

Burim: Banka Popullore e R. së Maqedonisë

Gëzim Selimi: roli i sektorit shërbyes në zhvillimin e ekonomisë...
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Tabela nr.9  Indikatorët themelor makroekonomik në Maqedoni

edhe pse ne pesë vitet e fundit (2004-2008) radhazi ekonomia e R. së 
Maqedonisë realizon një zhvillim të rëndësishëm ekonomik (me mbi 4% 
rritje), përsëri kjo rritje nuk le për të dëshiruar në gjendjen ekonomike dhe 
sociale. Edhe pse ka një përmirësim të treguesve makroekonomik gjatë këtyre 
viteve akoma nuk është krijuar ambient dhe hapësirë e mjaftueshme për rritjen 
e punësimit dhe uljen e papunësisë.  pra, këto tregues makroekonomik ende 
nuk janë në gjendje ta ndryshojnë situatën ekonomike në drejtim pozitiv në 
Maqedoni. prandaj papunësia akoma është një ndër problemet më të mëdha 
të ekonomisë së Maqedonisë.

R. e Maqedonisë konsiderohet si “shtet i të rive” pasi 30% e popullatës 
ka më pak se 20 vjet, por parashikimet thonë se numri i personave të moshuar 
do të rritet nga 13% në 23% e popullatës në 20 vitet e ardhshme. Përpjesëtimi 
i popullatës së aftë për punë do të rritet nga 24.6% që është momentalisht 
në 59.6% në 2060, ndërsa në vitin 2100 pritet një zvogëlim dhe të arin në 
51.8%. 

Si edhe tek shtetet e tjera në zhvillim edhe në Maqedoni nr. i të punësuarve 
sipas sektorëve pëson ndryshime. Në vazhdim do ti paraqesim të dhënat e të 
punësuarve sipas sektorëve .

Tabela nr.10.   Punësimi në Maqedoni sipas sektorëve në vitin 1999 dhe 
2009 (në %)

Burimi:Enti i  statistikës së R. Maqedonisë

Burim:
www.mchamber.org.mk/(S(x4jaej45l3sfcc552utëotf4))/admin/upload/bilteni/92_1.pdf

Tek të punësuarit sipas veprimtarive vërehet zvogëlimi i pjesëmarrjes 
të të punësuarve në veprimtaritë prodhuese (në bujqësi dhe industri), ndërsa 
ka rritje në sektorin e shërbimeve. Kështu që për një dekadë përqindja e të 
punësuarve në sektorin e prodhimit është zvogëluar për 10% (prej 52% është 
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zvogëluar në 42%) dhe një herrit kemi rritje të numrit të të punësuarve në 
sektorin e shërbimeve. 

Në vitin 2009 ka rritje të punësimit për 3.4% përballë vitit 2008, e cila 
rrjedhë nga rritja e veprimtarive shërbyese dhe punësimi tek institucionet 
publike dhe zvogëlimi tek sektori prodhues. Rritja është si pasojë e punësimit 
në sektorin shërbyes për 10% dhe rritja e punësimit tek institucionet publike 
për 8.6%, ndërsa numri i të punësuarve tek sektori prodhues shënon rrënje 
për 2.2% apo prej 310.000 u zvogëlua në 303.000 persona. Në vazhdim do 
të paraqesim numrin e të punësuarve nëpër sektorët e ekonomisë në mënyrë 
më detale.

Tabela nr.11 Punësimi në Maqedoni sipas sektorëve gjatë viteve 2004-2008

Tek sektori i shërbimeve rritje më të madhe të punësimit kemi tek 
hotelet dhe restorantet dhe më pas tregtia me shumicë dhe pakicë. Ndërsa për 
periudhën e analizuar (2004-2008) zvogëlim të vogël të punësimit në kuadër 
të sektorit të shërbimit kemi në ndërmjetësimin financiar. 

Përfundim

përvoja e shteteve të zhvilluara si dhe e shteteve në tranizcion tregojnë 
tendencë të rritjes së rolit të sektorit shërbyes. Vendi dhe roli i sektorit shërbyes 
në zhvillimin ekonomik të R. së Maqedonisë është i rëndësishëm dhe duhet ti 
kushtohet një vëmendje e veçantë. Analizat e përgjithshme tregojnë tendencën 
rritëse të sektorit shërbyes në krijimin e pBB dhe në punësim. Shërbimet 
munden të ndihmojnë në mëkëmbjen më të shpejtë të ekonomisë për shkak 
se janë, përveç tjerash, veprimtari intenzivopunuese të cilat kanë nevojë për 
investime më të vogla, që është tepër e rëndësishme në kushtet kur ka mangësi 
në kapital dhe numër të madh të papunëve.

Burimi: Enti Shtetëror i Statistikës

Gëzim Selimi: roli i sektorit shërbyes në zhvillimin e ekonomisë...
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për gjendjen momentale ekonomike të Maqedonisë e vetmja mënyrë 
e zgjidhjes së problemeve të akumuluara ekonomiko sociale është të niset 
cikli investiv, i cili do ta nxisë një zhvillim më të shpejtë ekonomik. Sektori 
i shërbimeve është forcë nxitëse për zhvillimin ekonomik të vendit. Vetë 
shtimi i kërkesave të popullatës për shërbimet e ndryshme me shtimin e të 
ardhurave ka nxitur zhvillimin e sektorit të shërbimeve. Ky zhvillim i sektorit 
të shërbimeve jo vetëm se e ka lehtësuar jetën por ka nxitur edhe zhvillimin 
e prodhimit në përgjithësi. Shërbimet e ndryshme në forma të ndryshme, 
kanë ndikuar në uljen e kostos së prodhimeve, ngritjen e produktivitetit 
dhe efikasitetit në ndërmarrje, rritja e cilësisë së shërbimeve në ndërmarrjet 
financiare etj.  
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KUpTIMI I TRAFIKIMIT  NjERËZOR DhE  FAZAT 
KRYESORE TË FUNKSIONIMIT  TË TIj

Historik i shkurtër mbi trafikimin e qenieve njerëzore

përsa i përket trafikimit të qenieve njerëzore, vëmendja mbarë ndërkom-
bëtare, është fokusuar më tepër në fenomenin e prostitucionit dhe 
shfrytëzimin e grave dhe fëmijëve në përgjithësi. Megjithatë koncepti 

i trafikimit të qenieve njerëzore duhet të kuptohet më gjerë se kaq. Përkrah 
trafikimit të grave për qëllime prostitucioni dhe trafikimit të fëmijëve për  qël-
lime seksuale, ekzistojnë disa fenomene të tjera që përfshihen në trafikimin e 
qenieve njerëzore.

Trafikimi i emigranteve ose trafikimi i qenieve njerëzore për qëllime pu-
nësimi të detyruar ose punësim jashtë kushteve normale të punës.

Trafikimi i organeve të trupit të njeriut konsiderohet si trafikim i qenieve 
njerëzore. Tregu i organeve  të njeriut është i madh dhe shifrat flasin për 
10000 gjermanë dhe 30000 amerikanë që presin për transplantimin e disa 
organeve vitale, shumica e të cilëve presin për transplantim veshkash e cila 
kushton rreth 50000$ për çdo transplantim.

Një fenomen tjetër është ai që lidhet me ‘‘birësimin’’ ndërkombëtar.
Në aspektin historik trafikimi i grave dhe fëmijëve të seksit femër për qël-

lime seksuale ka qenë më tepër në qendër të vëmendjes.
procesi i krijimit dhe zbatimit  të marrëveshjeve dhe konventave ndërkom-

bëtare, fillojnë në vitin 1904 ku në Paris u firmos Marrëveshja Ndërkombëtare 
për Ndalimin e Tregëtisë së Skllevërve të Bardhë. Në vitin 1910 shumë vende 
që kishin si objektiv ndalimin e trafikut të grave dhe vajzave minorene për 
qëllime imorale, miratuan Konventen Ndërkombëtare të parisit  për Ndalimin 
e Tregtisë së Skllevërve të Bardhë.

M.A  fIRDUSI  AjAZI
Avokat
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Konventa e vitit1910 u pasua edhe nga shumë instrumente të tjera 
ndërkombëtare.

Në vitin 1921 u miratua Konventa Ndërkombëtare e Gjenevës, për Ndal-
imin e Trafikut të Grave dhe Fëmijëve; në vitin 1933 Konventa e Gjenevës 
për Ndalimin e Trafikut të Grave të Moshës Madhore dhe vitin 1949 Kon-
venta për Ndalimin e Trafikut njerëzor dhe shfrytëzimit të të tjerëve për pros-
titucion.

Në 18 dhjetor 1979 oKB miratoi Konventën për çrrënjosjen e të gjitha 
llojeve të diskriminimit kundër grave ku të gjitha palët miratuese të konventës 
detyroheshin nga neni 6 i saj, të implementonin të gjitha masat e nevojshme 
për të siguruar shkatërrimin e trafikut të grave dhe shfrytëzimit të prostitu-
cionit.

Vitet1960-1980 kanë qenë një periudhë me aktivitet relativisht të ulët në 
lidhje me krijimin e ligjeve rreth trafikimit të qenieve njerëzore, ndërsa vitet 
’90 patën një përhapje me drejtim penalizimin e shumë fenomeneve që lidhen 
me trafikimin e qenieve njerëzore. është për t’u përmendur veprimi i përbash-
kët i Be i vitit 1997, i cili ka të bëjë me trafikimin e grave dhe fëmijëve për 
motive seksuale; si dhe marrëveshjet e Shengenit.

Tendenca ndërkombëtare është e qartë në Konventën mbi Krimin e Or-
ganizuar Ndërkombëtar ku trafikimi i qenieve njerëzore është parashikuar  
shprehimisht  si një temë e veçantë. Konventa ka si qëllim të paraqesë detyr-
imin për të krijuar ligje kombëtare penale që ndëshkojnë trafikimin e qenieve 
njerëzore dhe anëtarësimin në organizata kriminale.

Në dekadat e fundit janë rritur përpjekjet në nivel kombëtar, Europian 
dhe ndërkombëtar për të rritur kontrollin e trafikut të qenieve njerëzore.

Kuptimi i trafikimit të qenieve njerëzore  në aspektin 
e përkufizimeve ndërkombëtare ligjore

Vitet e fundit kanë dëshmuar një rritje të vazhdueshme të trafikimit të 
qenieve njerëzore, drejt, përmes dhe nga Europa juglindore, gjë që përbën 
një sfidë të madhe, për zbatuesit e ligjit si dhe për problemin e të drejtave të 
njeriut.

është e rëndësishme që në kuadrin  e masave anti-trafik të krijohet një ide 
e qartë në lidhje me përcaktimin e krimit të trafikimit, siç jepet në një numër 
instrumentesh ligjore ndërkombëtare.

E drejta kriminale në shumë vende nuk e përfshin dhe as e përcakton si 
një shkelje ligjore të ndarë më vete, çështjen e trafikimit të qenieve njerëzore. 
Trafikimi trajtohet sipas ligjeve që janë në fuqi, por nuk hetohet fare nga ana 
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e prokurorisë si shkelje më vete. Për shembull, trafikimi i grave për qëllime 
prostitucioni, trajtohet shpesh sipas dispozitave të krimeve të lidhura me kon-
trabandën ose me prostitucionin si i tillë, apo me nxitjen e tij. Kufizimi i qël-
limit dhe masat e paqenësishme të marra për këto shkelje, mundëson që trafi-
kuesit të marrin dënime të ulëta, të cilat me shpesh jepen në formë gjobash të 
cilat shlyhen me lehtësi të madhe.

Shumë shtete që kanë bërë një dallim të kategorisë së krimit të trafikim-
it, penalizojnë vetëm trafikimin për qëllime të shfrytëzimit seksual dhe lënë 
mënjanë format e tjera të skllavërimit ku viktimat e trafikuara mbahen në 
kushtet e punës së sforcuar, të skllavërisë apo të shërbimit të detyruar. Kjo do 
të thotë që viktimat e trafikuara për qëllimin e punës së detyruar shtëpiake, 
apo të punës në fabrika apo për shërbime të tjera prostitucioni si pornografi 
nuk janë të mbrojtura nga ligji.

Deri kohët e fundit, ka munguar një përkufizim universal dhe me detyrim 
ligjor në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, por kjo situatë ka ndryshuar sotme 
botimin e protokollit të Kombeve të Bashkuara për parandalimin, Shtypjen 
dhe Dënimin e Trafikimit të Personave, veçanërisht të Grave dhe të Fëmijëve, 
duke plotësuar Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit  të Orga-
nizuar Trans-nacional.

Kjo konvente e quajtur zakonisht ‘protokolli i palermos’’ ka formuluar 
tashmë një përkufizim definitive ndërkombëtar për krimin e trafikimit të qe-
nieve njerëzore.

Neni më i rëndësishëm në të gjithë dokumentin është neni 3, i cili përcak-
ton  trafikimin e qenieve njerëzore si një krim si më poshtë:

Neni 3 i Protokollit të Kombeve të Bashkuara mbi Trafikim e përkufizon 
trafikim si vijon:

Me ‘trafikim personash do të kuptohet rekrutimi, transportimi, trans-
ferimi, strehimi ose pritja e personave, me anë të kërcënimit, ushtrimit të 
forcës ose të formave të tjera të detyrimit, të marrjes me forcë, të mashtrimit, 
gënjeshtrës, abuzimit, shpërdorimit të pushtetit ose të përfitimit nga dobësia e 
personit, ose me anë të marrjes apo dhënies së pagesave apo përfitimeve për 
sigurimin e lejes së një personi që ka kontroll mbi një tjetër, për qëllimin e 
shfrytëzimit. Shfrytëzimi do të përfshijë, të paktën, shfrytëzimin e prostitu-
cionit të të tjerëve, ose të formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës apo 
shërbimeve të tjera, të skllavërisë ose praktikave e ngjashme me skllavërinë, 
të shërbimeve të detyruara apo të heqjes së organeve.

Pranimi nga ana e viktimës së trafikimit të personave për qëllimin e 
shfrytëzimit të parashtruar në pikën (a) të këtij neni, do të jetë i parëndësishëm 
në rast se përdoret ndonjë nga mjetet e presionit të përmendur në pikën (a).
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Rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pritja e një fëmijë për 
qëllimin e shfrytëzimit do të konsiderohet ‘trafikim personash’’edhe sikur të 
mos përdoren për këtë ndonjë nga mjetet a parashtruara në pikën (a) të këtij 
neni.

‘Fëmijë’’ do të thotë çdo person nën moshën 18 vjeç.
 Ky përkufizim modern progresiv ka disa aspekte pozitive që pasqyrojnë 

realitetin e trafikimit të kohëve moderne.
Së pari ai njeh të gjitha format e trafikimit dhe nuk e kufizon trafikimin 

vetëm me shfrytëzimin seksual. Ai përqendrohet tek kushtet e sforcuara të 
punës, të shërbimit, të praktikave në formë skllavërie dhe të skllavërisë, ku 
secila parashikohet nga e drejta ndërkombëtare.

Së dyti ai nuk përqendrohet vetëm tek gratë dhe vajzat, por njeh si gratë 
dhe burrat, si vajzat dhe djemtë që mund të jenë njëlloj viktima të këtij pro-
cesi.

Së treti ai nuk kërkon që viktima të kalojë një kufi ndërkombëtar që të 
konsiderohet e tille, duke marrë kështu parasysh që personat trafikohen edhe 
brenda për brenda territorit kombëtar, nga një rajon në tjetrin, brenda kufijve 
të një vendi.

Së katërti me përjashtim të rasteve të personave nën moshën 18 vjeç, 
protokolli trajton edhe format e ushtrimit të dhunës mbi dëshirën e lirë të 
viktimës që duhet të arrihet nëpërmjet informimit të saktë, p.sh kur flitet për 
ushtrimin e forcës, të mashtrimit apo shpërdorimit të pushtetit, duke respek-
tuar në këtë mënyrë aftësinë e personave të rritur që të marrin vetë vendimet 
e tyre për jetën e tyre, sidomos për vendime që kanë lidhje me zgjedhjet 
personale për punën dhe migrimin. Duke qenë se mashtrimi është shpesh i 
mjaftueshëm për t’u konsideruar si një rast trafikimi, forca dhe detyrimi mund 
të mos jenë elemente shoqërues të domosdoshëm. Forca dhe detyrimi mund 
të përdoren më tej, në përmbushje të objektivit që kanë trafikantët, përfshirë 
format psikologjike dhe fizike.

Shfrytëzimi
Sipas Protokollit të Kombeve të Bashkuara mbi Trafikimin:
“Shfrytëzimi do të përfshijë, por nuk do të jetë i kufizuar me, shfrytëz-

imin e prostitucionit të të tjerëve ose me format e tjera të prostituimit seksual, 
të punës apo shërbimeve të tjera, të skllavërimit apo të praktikave të ngjashme 
me të, të shërbimeve të detyruara apo të heqjes së organeve”

Është e rëndësishme të shënohet që termat ‘shfrytëzim i prostitucionit’’ 
dhe ‘shfrytëzim seksual’’ nuk përcaktohen në të drejtën ndërkombëtare dhe 
më tej, as protokolli qëllimisht nuk ofron ndonjë përcaktim për to.
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Trafikimi për punë detyruar.
Në kontekstin e punës, Protokolli sqaron që krimi i trafikimit nuk shtri-

het në të gjitha punët shfrytëzuese. Ai kufizohet me punën apo shërbimet e 
detyruara.

Skllavëria dhe praktikat e ngjashme me skllavërinë.
Një person mund të jetë subjekt i skllavërisë apo i praktikave të ngjashme 

me skllavërinë në një kontekst pune apo në një kontekst seksual. Shërbimi 
apo skllavërimi seksual mund të lidhet ose jo me industrinë e seksit apo me 
seksin komercial.

Fëmijët.
Të dhënat e sotme sekrete si dhe njohja e mënyrës së veprimit të trafi-

kimit flasin për një prirje e rritje të rekrutimit dhe shfrytëzimit të fëmijëve 
si viktima të trafikuara. Rritja e kësaj prirjeje është veçanërisht e vërtetë në 
drejtim të vajzave të vogla që merren për t’u shfrytëzuar brenda industrisë 
komerciale të seksit.

Aneksi II i protokollit Opsional të Kombeve të Bashkuara i të Drejtave 
të Fëmijës mbi shitjen e Fëmijëve, Prostitucionin e Fëmijës dhe Pornografinë 
e Fëmijës, 1988

Neni 2 deklaron:
Shitja e fëmijës do të thotë çdo lloj veprimi transaksioni nëpërmjet të cilit 

një fëmijë transferohet nga ana e një personi tjetër, apo grupi personash, për 
qëllime shpërblimi apo për marrëveshje të formave të tjera.

prostitucioni i fëmijës do të thotë përdorimi i një fëmije në veprimtari 
seksuale për qëllime fitimi apo marrëveshje të formave të tjera.

Pornografi fëmijësh do të thotë çdo paraqitje, duke përdorur të gjitha mjetet, 
te një fëmijë të angazhuar në veprimtar reale apo qartësisht të stimuluara seksu-
ale, apo paraqitje të pjesëve seksuale të fëmijës, për qëllime përfitimi.

Për qëllimet e Protokollit , ‘fëmijë’’ do të thotë çdo person nën moshën 
18 vjeç.

Përkufizime të tjera të trafikimit të qenieve njerëzore

protokolli i palermos ofron bazat dhe referencat më të rëndësishme të 
standardeve minimale ndërkombëtare për trajtimin e trafikimit njerëzor, por 
gjithashtu ekzistojnë edhe përkufizime  nga organizata të tjera ndërkombëtare, 
të cilat mund të jenë e dobishme në raste të caktuara.
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Përcaktimi i trafikut të qenieve njerëzore në konventën e europolit mbi 
Trafikimin e Qenieve Njerëzore.

Trafikimi i qenieve njerëzore do të thotë nënshtrimi i një personi ndaj një 
pushteti real dhe të paligjshëm të personave të tjerë duke ushtruar dhunën ose 
kërcënimet, ose me anë të abuzimit me autoritetin ose me anë të intrigës, me 
qëllim shfrytëzimin për prostitucion, të formave të tjera të shfrytëzimit sek-
sual dhe të sulmeve mbi të miturit, ose tregtimit të fëmijëve.

Përcaktimi i Trafikimit të Grave nga Këshilli i Europës.
Trafikimi i grave dhe prostitucioni me dhunë, si çdo transportim legal 

apo ilegal i grave me ose pa dëshirën e tyre fillestare, për qëllime të fitimeve 
materiale, me qëllim nënshtrimin e mëvonshëm për prostituim, martese të 
detyruar, ose për forma të tjera të shfrytëzimit seksual të detyruar. përdorimi 
i dhunës mund të jetë fizik, seksual, psikologjik dhe përfshin frikësimin dhe 
abuzimin e autoritetit ose të një situatë varësie.

Përkufizimi i trafikantit dhe personit të trafikuar. 
Një trafikant është:
Një person, ose një subjekt që ka për qëllim të kryejë, ose është bash-

këpunëtor, apo lejon që të kryhen, ndonjë nga veprimet e përshkruara në 
përkufizimin e trafikimit;

Një person i trafikuar është:
Një person që rekrutohet, transportohet, blihet, shitet, transferohet, pra-

nohet ose strehohet siç përcaktohet tek trafikimi, duke përfshirë një fëmijë, 
pavarësisht nëse fëmija ka pranuar ose jo.

Përkufizimi i viktimës.
personat që, si individë ose kolektiv, kanë vuajtur dëmtim, duke përf-

shirë dëmtimin fizik apo mendor, vuajtje emocionale, humbje ekonomike ose 
shkelje të të drejtave themelore të tyre, nëpërmjet akteve ose pësimeve në 
shkelje të ligjeve që kanë të bëjnë me krimin, duke përfshirë ato ligje që 
parashkruajnë mbi abuzimin kriminal të pushtetit.

Fazat e procesit të trafikimit të qenieve njerëzore (Rekrutimi i vikti-
mave).

Faza e parë e procesit të trafikimit është ‘faza e rekrutimit’’ gjatë së cilës 
trafikuesit vejnë në shënjestër dhe tërheqin viktimat e mundshme me qëllim 
që t’i përfshijnë ato në skemën e trafikimit. Termi “rekrutim” merret në një 
kuptim të gjerë dhe i referohet faktit që viktimat rekrutohen ose rrëmbehen për 
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qëllimet e shfrytëzimit seksual apo për lloje të tjera të shfrytëzimit nëpërmjet 
rrëmbimit, detyrimit me forcë, mashtrimit dhe gënjeshtrës.

Metodat e rrëmbimit të grave dhe të vajzave nga trafikantët janë të ndry-
shme dhe varen nga mënyra e veprimit dhe niveli i organizimit të trafikantëve. 
Ato mund të jenë duke filluar që nga rekrutë individualë që kërkojnë të gjejnë 
meshkuj apo femra të interesuara nëpër bare, kafene, klube dhe disko, deri 
në rekrutim nëpërmjet rrjeteve ndërlidhëse jo formale midis familjesh apo 
miqsh.

Njoftimet në media që ofrojnë punë apo studime jashtë shtetit, gjithashtu 
janë metoda që përdoren gjerësisht.

Katër mjetet bazë të rekrutimit
Nëpërmjet një detyrimi të plotë, të marrjes me forcë ose rrëmbimit, • 
kjo mënyrë nuk është më e pazakontë, dhe për të ka gjithmonë e më 
shumë prova në Shqipëri dhe në Kosovë. Kjo mënyrë është, po ashtu 
ndeshet në disa pjesë të Azisë. Një mënyrë tjetër e marrjes së vikti-
mave nëpërmjet grabitjes është edhe shitja e një personi, më së shumti 
e një fëmijë nga dikush që ka kontroll mbi të; rasti tipik do të ishte ai 
i prindërve apo i jetimoreve; 
Mashtrimit me anë të premtimeve për një punë të ligjshme- gratë be-• 
sojnë se ato do të punojnë nëpër zyra, restorante, bare, apo se duke 
hyre në një vend të huaj për të lidhur martesë;
Mashtrimit me anë të gjysmë të vërtetash, si për shembull se do të • 
punësohen në lokale defrimi, kërcimi madje edhe striptizmi;
Ndërkohë që disa gra janë plotësisht të ndërgjegjshme që ato po mi-• 
grojnë për qëllimin e prostitucionit, ato nuk e kuptojnë se në çfarë 
mase do të hyjnë në detyrim, se sa do të kërcënohen, shfrytëzohen dhe 
kontrollohen.

Shumë shpesh, trafikantet i piketojnë dhe e fitojnë kontrollin mbi viktimat 
e tyre nëpërmjet trillimeve për një jetë më të mirë  në një vend tjetër. Grave 
u bëhen oferta për çka tingëllon si karriera fitimprurëse. Agjencitë ndërkom-
bëtare të martesave mund të përdoren, gjithashtu si mbulesë për bizneset e 
trafikimit. Grave të trafikuara u premtohet se do të udhëtojnë në një vend të 
pasur perëndimor, do të fitojnë shumë para në një kohë shumë të shkurtër, 
të cilat ato mund t’i përdorin për të shpëtuar veten dhe familjen e tyre nga 
varfëria dhe dëshpërimi.

Një nga joshjet më të forta për gratë e reja që vijnë nga Europa Qendrore 
dhe lindore është premtimi për një shtëpi të veten, gjë që në sytë e tyre për-
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faqëson një shkallë pavarësie që as do t’u shkonte nëpër mend sikur të ishin 
në vendin e tyre. Në shumë raste, tregimet e gënjeshtërta janë akoma më 
të besueshme për gruan, sepse trafikuesi apo rekrutuesi është i njohur për 
familjen, madje shumë shpesh është edhe njeriu i familjes.

Në shumë raste, këto gra vetëm kur arrijnë në vendin e destinacionit e 
kuptojnë natyrën mashtruese të marrëveshjes që kanë bërë me trafikantin, dhe 
e gjejnë veten të shfrytëzuar forcërisht si prostituta.

Sipas një vlerësimi të bërë rezulton se më shumë se një e katërta e grave të 
rekrutuara e dijnë që më parë se ato do të punojnë jashtë shtetit në industrinë 
e seksit. Megjithatë, këto gra gënjehen në lidhje me çfare i pret kur mbërrijnë 
në vend dhe kushtet e punës ku atyre do t’u kërkohet të punojnë; pasaporta 
dhe dokumentet e identifikimit të konfiskuara, shërbime të pambrojtura sek-
suale që do t’u kërkohet të ofrojnë dhe nivelin e detyrimit që do të ushtrohet 
mbi to, në rast së refuzojnë ose kërkojnë të largohen nga këto rrethana.

Është e një rëndësie jetësore që të mbahet parasysh se pavarësisht nëse 
viktima pranon ose jo, kjo nuk do të thotë se me kaq ka përfunduar ndjekja 
kriminale kundër atyre që e kanë detyruar që ajo të përdoret për prostitucion.

Ndryshimet në prirjet e trafikimit.
Drejtimi origjinal i prirjes së trafikimit ka qenë që viktimat trafikoheshin 

nga vendet e varfëruara të origjinës drejt vendeve më të pasura të destinacion-
it në hemisferën perëndimore. Megjithatë, kjo situate ndryshon vazhdimisht, 
në varësi të evoluimit të vendit të parë të origjinës apo të vendeve transit dhe 
përmirësimit të rrethanave të tyre për t’u shndërruar në vende pritëse.

prirja më shqetësuese është ulja e moshës mesatare të viktimave të krimit 
të trafikimit në shumë vende. Kjo prirje çon drejt rritjes së fëmijëve viktima..
Trafikantët po përdorin për prostitucion fëmijë gjithmonë e më të vegjël, sepse 
klientët besojnë që seksi me fëmijë pakëson rrezikun e marrjes së sëmundjeve 
seksualisht të transmetueshme.

Një prirje e kohëve të fundit është edhe hasja më e shpeshtë e trafikimit 
të brendshëm, domethënë, e trafikimit të qenieve njerëzore për qëllimet e 
shfrytëzimit brenda territorit të të njëjtit shtet.

Faza e tranzitimit- transportimit.
procesi i rekrutimit pasohet nga fazat e transportimit dhe të transferimit, 

të cilat mund të nënkuptojnë strehimin dhe pritjen e viktimës nëpër një numër 
pikash gjatë gjithë procesit, duke përfshirë pritjen e parë dhe transferimin e 
viktimës brenda vendit të saj të origjinës. Ajo mund t’i nënshtrohet abuzimeve 
të rënda të të drejtave të saj humane dhe abuzimeve fizike gjatë udhëtimit.
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Trafikimi nuk nënkupton zhvendosjen e viktimës domosdoshmërisht 
përtej kufijve ndërkombëtare. Trafikantet i zhvendosin viktimat e tyre  për t’i 
larguar nga komunitetet e tyre, larg familjeve dhe miqve me të cilët ata janë 
afër, dhe i izolojnë në një vend i cili mundëson të fitojnë dhe të ruajnë sa më 
të fortë që të jetë e mundur kontrollin e tyre mbi viktimat.

Rrugët që përdoren për trafikimin ndërkombëtar dhe të brendshëm.
Transportimi i grave dhe vajzave jashtë kufijve është një aspekt thelbësor i 

trafikimit ndërkombëtar. Në pjesën më të madhe të rasteve, të rekrutuarit bien 
dakord me trafikuesit në lidhje me sigurimin e dokumenteve dhe transportimin. 
Kjo i jep trafikuesit një nivel të larte kontrolli gjatë fazës së tranzitit.

Sipas raportit të Europolit mbi Vlerësimin e Krimit të Trafikimit të Qe-
nieve Njerëzore linjat kryesore botërore të transportimit janë:

1 .Linja e Balltikut:
Nga Rusia dhe Shtetet e Detit Balltik, nëpërmjet rrugës tokësore drejt 

brigjeve dhe pastaj me traget për në vendet skandinave.

2. Linja e Europës Veriore:
 Nëpërmjet Europës lindore nga polonia, hungaria dhe Republika Çeke, 

në fillim në Gjermani dhe pastaj në Gadishullin Skandinav.

3. Linja e Europës Qendrore:
Nga shtetet e Europës Qendrore duke përdorur rrjetin shumë të mirë të 

autostradave dhe linjat për distanca të largëta të autobuzave, për të hyrë më 
pas në Austri dhe Italinë e Veriut.

4. Linja e Ballkanit Qendror:
Nga vendet e Kaukazit, të Azisë dhe të Europës lindore, nëpërmjet 

vendeve të Ballkanit Qendror, nëpërmjet hungarisë për në Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës.

5. Linja e Ballkanit të Jugut:
Nga vendet e Kaukazit, të Azisë dhe të Europës juglindore nëpërmjet 

Moldavisë, Rumanisë, Bullgarisë dhe Shqipërisë, për të hyrë në vendet e 
Bashkimit Europian nëpërmjet Italisë dhe Greqisë.

6.Linja Jugore:
Nga Afrika perëndimore nëpërmjet Algjerisë dhe Marokut, mespërmes 

ngushticës së Gjibraltarit me anije dhe pastaj për në portugali dhe Spanjë.

Firdusi  Ajazi: Kuptimi i trafikimit njerëzor dhe fazat e funksionimit ...



The Heritage Nr.2 / 2010134

7.Linja Perëndimore;
Nga Amerika Qendrore dhe jugore për të hyrë në Bashkimin Europian 

nëpërmjet Gadishullit Iberik. Kjo linje përdoret, gjithashtu, edhe si etapa 
e fundit e udhëtimit të migrantëve që mbërrijnë me aeroplan nga lindja e 
largët, Afrika dhe Amerika e jugut

Linjat e trafikimit të lidhura drejtpërdrejt me Shqipërinë janë:
1. Ukraine – jugosllavi – Kosove – Shqipëri.
2. Beograd – Bosnje – Mal i zi – Shqipëri.
3. Rumani – Serbi – Kosovë – Shqipëri.
4. Kosove ose Bosnje – Shqipëri.
5. Kosove – Shqipëri – Greqi
6. Bullgari – Shqipëri ose Kosovë – Shqipëri.

Më shumë se 5000 femra shqiptare kanë qenë viktima të trafikimit në 
dekadën e fundit.

Linjat kryesore të trafikut të brendshëm janë:
1. Kosove – Mali i zi – liqeni i Shkodrës – Tiranë – Vlore ose Durrës – 

Itali.
2. Mali i zi – Liqeni i Shkodrës – Tiranë – elbasan – Korçë – Greqi.
3. pogradec – Elbasan – Vlorë ose Durrës – Itali.
4. Tirane – Gjirokaster ose Sarande – Greqi – Itali.
5. Nëpërmjet aeroportit të Rinasit.

Zonat më të prekura në Shqipëri si rrjedhojë e këtij trafiku janë: Tirana, 
Vlora, Berati, Kuçova, Skrapari, Puka dhe Lezha.

Faza e destinacionit.
Në këtë etapë realizohet plotësisht shfrytëzimi, i cili është dhe synimi i 

trafikuesit. Sapo mbërrijnë viktimat në vendin e destinacionit të fundit ato e 
gjejnë veten në kushte jetesë skllavëruese, kryesisht në industrinë e seksit, 
por gjithashtu në kushte skllavëruese duke punuar në bujqësi, fabrika, dy-
qane seksi apo si punëtore shtepiake, me orë të zgjatura në kushte çnjerëzore 
dhe shfrytëzuese. Këto viktima gjatë punës së detyruar mund t’u nënshtrohen 
edhe abuzimit seksual.
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Metoda e hyrjes.
Ka tri metoda kryesore për hyrjen në vendin e fundit pritës:
- e fshehur-hyrja kontrabandë me makinë, mjete transporti, tren, traget 

ose edhe në këmbë.
- e hapur-me paraqitjen e dokumenteve të falsifikuara që të njohin të 

drejtën e hyrjes në një vend të huaj.
- e hapur-me paraqitjen e dokumenteve të mirëbesuara që njohin të 

drejtën e hyrjes, si vizë turistike apo vizë studenti.
Të rriturit dhe fëmijët trafikohen për një sërë qëllimesh shfrytëzimi, nga 

të cilat shfrytëzimi seksual është dhe do të mbetet më i përhapuri.
Shfrytëzimi i punës zakonisht ndodh në sektorët e bujqësisë, të prodhimit 

të veshjeve dhe në atë të shpërndarjes së ushqimeve (catering) në të cilat 
si viktimat e trafikuara të moshës së rritur ashtu edhe të mitur detyrohen të 
punojnë në kushte skllavëruese.

Fëmijë të të gjitha moshave, janë të cenueshëm nga shfrytëzimi i tyre 
si agjente kriminale. Agjenci kriminale do të thotë një veprimtari si kërkimi 
lëmoshe nëpër rrugë, hajdutë xhepash dhe forma të tjera të krimit për qëllime 
të dobëta. Sot po trafikohen djem të mitur për të vepruar si operative krimi-
nale, të cilët kryejnë funksione minimale që lidhen me vetë trafikimin, duke 
vepruar si “roje” apo si “lajmës” për llogari të trafikantëve.

Viktimat në moshë të rritur dhe viktimat fëmijë femra që hyjnë në indus-
trinë e seksit detyrohen të prostituojnë vetë nëpër rrugë, bare agjenci sho-
qërimi, apo në apartamente që shërbejnë si bordello. Rezistenca e viktimave 
mposhtet nëpërmjet “mësimeve” të para që u jepen dhe që konsistojnë në 
përdhunimet në grup dhe rrahje derisa të arrihet nënshtrimi i tyre. Më pas u 
kërkohet që të bëjnë çfarëdo që u kërkohet nga numri i pafund i klientëve.

Shpesh, gratë i lëvizin nga një qytet tek tjetri, dhe nga një vend në një 
tjetër. Qëllimi është çorientimi i viktimës, në mënyrë që ato të mos jenë në 
gjendje të lidhin miqësi me ata që i rrethojnë, si dhe të evitojnë që policia të 
bjerë në gjurmë të veprimtarisë së tyre.

Shumë viktima abuzohen fizikisht dhe seksualisht dhe mbahen në kushte 
burgimi real. Vrasjet ndodhin shpesh, gjë që shërben edhe si paralajmërim për 
viktimat e tjera.

Kërcënimet për hakmarrje kundër atyre apo familjeve të tyre i pengojnë 
viktimat që të përpiqen të largohen.

Abuzimet e vazhdueshme fizike, emocionale dhe seksuale bëjnë që vikti-
mat të mos kenë alternativë tjetër veçse të mbeten në këto rrethana.

Firdusi  Ajazi: Kuptimi i trafikimit njerëzor dhe fazat e funksionimit ...
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GRADEWE NA ИНФОРМАЦИОНИОТ 
SISTEM PREKU INSTALACIJA 

NA PROGRAMSKI APLIKACII

abstrakt
U{te na samiot po~etok od prou~uvaweto vo podra~jeto 

na analizata i dizajniraweto na informacionite sistemi, 
zna~ajno e postavuvaweto na ovaa disciplina vo kontekstot na 
voveduvawe i implementacija na informacionite sistemi vo 
organizacijata. Za ostvaruvawe na ovaa cel potrebno e da se 
istra`i i doka`e na koj na~in sistemskata analiza i dizajn 
dejstvuvaat kako eden modus na integracija na informacionite 
tehnologii so cel da se ovozmo`i podr{ka na strate{kata mis-
ija na kompanijata. 

Zabrzaniot razvoj na organizaciite producira eden proces 
koj kako zna~aen faktor ja postavuva informacijata na nivo 
na osnoven element za donesuvawe na informacionite odluki. 
Razvojot na informati~kata tehnologija go inicira razvojot na 
informacionite sistemi koi se pojavuvaat kako zna~ajna kom-
ponenta vo procesot na upravuvaweto. No ne site informacii 
pretstavuvaat kvalitetni informacii. Onie informacii koi 
spored svojata sodr`ina i upotrebna vrednost gi zadovoluvaat 
potrebite na menaxerskata struktura pretstavuvaat kvalitet-
ni informacii. 
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zitet vo oblasta na informati~ki i ekonomski nauki
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So cel da se produciraat kvalitetni informacii, potrebno 
e da se izgradi informacioniot sistem preku proces na kre-
acija i implementacija na programska dimenzija. Programskata 
dimenzija treba celosno da odgovori na svojata namena: trans-
formacija na podatocite vo informaciite. Izvr{uvaweto na 
ovaa postapka se vr{i preku odreden algoritam koj vo sebe 
vklu~uva: programirawe, testirawe, testovi za prifa}awe na 
programskata dimenzija, konverzija i instalacija. 

GRADEWE NA ИНФОРМАЦИОНИОТ SISTEM PREKU 
INSTALACIJA NA PROGRAMSKI APLIKACII

Informacioniot sistem mo`e da se izgradi so upotreba na 
razni pristapi, me|u koi e i pristapot za koristewe na pak-
et programi. Sepak, naj~esto se primenuva postapkata na pro-
gramirawe. Programiraweto e zada~a koja bara visoka tehnika 
i pogolemo vreme. Sekako deka biten faktor e vnimatelnoto 
testirawe i planirawe na instalacijata, bidej}i iskustvoto 
poka`uva deka mnogu sistemi stanale neupotreblivi poradi 
neobrnuvawe vnimanie na ovie faktori. 

Programirawe

Pove}eto sistemi involviraat programirawe, osven ako 
nekoe lice e sposobno da instalira paket programi bez kakvi 
bilo modifikacii. Programiraweto sozdava brojni pote{kotii 
vo razvojot na sistemot. Dosega{nite sogleduvawa za pro-
gramiraweto go tretiraat istoto kako individualna zada~a. 
Programerite ~esto se odvoeni od nivnite sorabotnici, no i se  
povrzani so niv spored programite {to gi pi{uvaat.  

Pojavenite gre{ki vo programite, mnogu subjektivno se odra-
zuvaat vrz programerite, koi imaat tendencija da postapuvaat 
so visoka odbrana za svojata rabota. Mnogu ~esto se pristapu-
va na t.n. ”programirawe bez egoizam”, koj{to procesot na pro-
gramirawe go tretira kako grupna rabota, a ne kako individu-
alen trud. Menaxmentot mora da kreira soodvetna sredina, vo 
koja{to programerot }e raboti so priznavawe na svoite gre{ki 
i barawe pomo{ za eventualno nadminuvawe na istite. 

Programerite vo grupa razmenuvaat programi i go gledaat 

M.Stevanovski, K.Stevanovska: GRADEWE NA ИНФОРМАЦИОНИОТ 
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me|usebnoto kodirawe. Sekoj programer stanuva svesen za sis-
temot i razviva gledi{te za kolektivna rabota vo izrabotkata 
i dizajniraweto na programite. 

Eden voobi~aen pristap koj vodi kon podobruvawe na proce-
sot na programirawe e koristeweto na programerski timovi, os-
obeno za proekti so zna~ajna golemina. Otsekoga{ e diskutabil-
no pra{aweto: Dali da se praktikuva tim so mal broj na dobri 
programeri ili tim so golem broj na prose~ni programeri?

Bidej}i od finansiska gledna to~ka mnogu e te{ko da se 
anga`iraat golem broj na dobri programeri, timot e sostaven 
od programeri so razli~ni talenti. Se praktikuva da se opre-
deli eden programer za voda~ na timot, a ostanatite nemu }e mu 
gi podnesuvaat izve{taite za proektot.  

Liderot-voda~ot treba aktivno da u~estvuva vo kreirawe-
to na arhitekturata na programata i da e vo tek so statusot 
na site delovi na programiraweto. Celiot programerski tim 
funkcionira kako grupa. Programerite go sledat rakovodeweto 
na voda~ot na timot, a rabotat na razli~ni moduli, razgledu-
vaj}i gi me|usebe. Se koristi sistemska biblioteka za gradewe, 
~uvawe i povikuvawe na informaciite potrebni za dizajnirawe 
na aplikacii. 

Za golemi proekti se koristat nekolku tima koi se nao|aat 
na razli~no nivo. Timovite na najvisokoto nivo mu podnesuvaat 
izve{taj na menaxerot na proektot. Za implementacija na ovoj 
pristap, menaxerot vlo`uva intenziven trud so cel da sozdade 
sredina za rabota i pottiknuvawe na aktivnostite za grupno 
rabotewe. 

Kreiraweto na edna programska dimenzija za golemi da-
toteki, bez podelba na moduli, donesuva niza negativnosti koi 
direktno se odrazuvaat vrz postaveniot proekt. Struktural-
nite tehniki preferiraat, delewe na programata na pove}e 
moduli koi izvr{uvaat edna funkcija vo obrabotkata na poda-
tocite. Modulite se napi{ani na lesno razbirliv na~in za da 
mo`at da se kontroliraat od vlezot do izlezot bez koristewe 
na interventni transferi. 

Modularizacijata pretstavuva delewe na sistemot na mod-
uli. Se koristi za izrabotka na lista na dizajnerski re{enija 
za da se konstruiraat programski moduli so kompletna difer-
encijacija od drugite programski moduli. Strukturiraweto na 
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programata vo pove}e programski moduli go olesnuva procesot 
na kontrola, rano otkrivawe na neispravnosti, devijacii i 
brza modifikacija vo pozitivna nasoka. 

Sekoj modul sodr`i programski specifikacii. Se izrabotu-
va lista na site podatoci koi se prezemaat od drug modul, broj 
na simboli i format na sekoj od izvornite dokumenti za ~itawe 
i podatok koj se ~ita od datotekata. Isto taka, se vr{i speci-
ficirawe na izlezot na displejot ili izlezot koj se prosledu-
va do drug modul.

Na kraj se vr{i specificirawe na sekoja obrabotka koja ja 
izvr{uva modulot. Obrabotkata e napi{ana vo forma na algo-
ritam, t.e. efektivna procedura za izvr{uvawe na celite na 
modulot. Algoritmot se iska`uva so simboli.

Vo procesot na specificirawe na programite koi vleguvaat 
vo sistemot kako aktivni komponenti, se vr{i definirawe na 
site konverzacioni programi koi se potrebni da kreiraat da-
toteki pred instalacijata vo sistemot. Aktiviraweto na ovie 
programi e ednokratno. Efikasnosta od istite e irelevantna 
vo sporedba so brzinata na razvojot na programata.  

Pove}eto od sistemite se razvivaat na relacija odozgora-
nadolu. Odnosno, najprvin se razviva op{t plan, a potoa se pre-
rabotuva vo detali. Pokraj vakviot razvoj, sistemot se razviva 
i po obraten redosled. Prvin se kreiraat osnovnite moduli 
koi postepeno se integriraat vo potsistemi. 

Principot na kreacija odozgora-nadolu poka`uva tenden-
cija na edno pravilno razvivawe na sistemot. Na povisokite 
nivoa se kreiraat programski aplikacii koi se testiraat vo 
isto vreme dodeka se pi{uva poniskoto nivo. Ovoj na~in na 
implementacija na programskata dimenzija go pravi jasen sta-
tusot na rabotata i gi poka`uva funkciite {to se izvr{uvaat 
od strana na rutinskite poniski nivoa. Interfejsot me|u modu-
lite, vsu{nost, se definira pred kodiraweto na funkciite. 
So ova se izbegnuva povtorno dizajnirawe na modulite od poni-
sko nivo, koe e potrebno poradi spre~uvawe na kolizija me|u 
povisokite i poniskite nivoa na izvr{uvawe. 

Vo sovremenite uslovi na programskoto dizajnirawe se ko-
risti programiraweto svrteno kon objektite ili objektno ori-
entirano programirawe. Iako ne postoi gradacija na izrazot, 
sepak ovoj termin prili~no mnogu se eksploatira. Idejata na 

M.Stevanovski, K.Stevanovska: GRADEWE NA ИНФОРМАЦИОНИОТ 
SISTEM PREKU  INSTALACIJA NA PROGRAMSKI APLIKACII



The Heritage Nr.2 / 2010140

vakvoto programirawe e pretstavuvawe na objektite od real-
niot svet, kako tip na apstraktni podatoci. Primerocite od 
edna klasa na objekti gi nasleduvaat karakteristikite na taa 
klasa. 

Objektno orientiranoto programirawe e va`no za program-
erot, dodeka krajniot korisnik raboti so gotovata aplikacija, 
ne navleguvaj}i vo na~inot na kreiraweto na programata. Teh-
nikata na programiraweto trgnuva od izrabotka na objekti, ko-
ristej}i tehniki na mnogu nisko nivo na programirawe. Denes 
postojat aplikativni softveri koi koristat visok stepen na 
interaktivnost vo kreacijata. Ova ovozmo`uva izrabotuvawe 
na programi na lesen i ednostaven na~in, prifatliv duri i od 
krajnite korisnici koi nemaat programersko iskustvo. 

Programskite aplikacii se kreiraat vo forma na skalesti 
aplikacii, odnosno aplikacii koi{to mo`at da se izvr{uvaat 
na razli~ni platformi, normalna komunikacija po pat na in-
dustriski standardiziran LAN i WAN protokol i pristap kon 
podatocite koi se ~uvaat vo razli~ni bazi na podatoci. 

Testirawe na programite

Korisnicite imaat va`na uloga vo procesot na testirawe. 
Dodeka programerite gi kreiraat aplikaciite na sistemot i 
opfa}aat odredena koli~ina podatoci za testirawe, korisnic-
ite go pomagaat vo ovoj proces, vo smisla na verifikacija na 
sistemot. Korisnicite treba da gi opfatat podatocite koi im-
aat verojatnost da sozdadat gre{ki, so cel da se prezentiraat 
{to e mo`no pogolem broj na sostojbi. Na primer: naru{uvawe 
na pravilata za vnesuvawe so vnes na pogre{ni simboli, 
namesto adekvatni karakteri. So ova se obezbeduva proverka 
na gre{kite vo procesot na editirawe.

Korisnikot treba da se obide da napravi nelegalni promeni 
vo bazite na podatocite, a`uriraj}i pogre{ni datoteki i up-
otrebuvaj}i pogre{ni {ifri za transakcija. Vakviot na~in na 
testirawe e potreben za da se odredi odnesuvaweto na program-
skata aplikacija vo realnoto koristewe, za da se onevozmo`i 
pojavata na devijacii koi doveduvaat do o{tetuvawe na celata 
baza na podatoci. Programite se testiraat so visok obem na 
transkacii.
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Testiraweto vklu~uva proverka na bazna logika na sekoja 
programa i verifikacija na celiot sistem za pravilno rabo-
tewe. Sistemot treba da funkcionira vo kontekst na brzo 
otkrivawe na gre{kite i nivnoto otstranuvawe. Ponekoga{ 
gre{kite se pojavuvaat po instalacijata na sistemot. No, sis-
temot treba da poka`e fleksibilnost vo odnos na brzoto i 
efikasnoto otstranuvawe na site negativni elementi. 

Po zavr{uvaweto na dizajniraweto, programerite gi 
pi{uvaat i testiraat osnovnite programski moduli vo fazata 
nare~ena testirawe na edinici. Vo ovaa faza programerite 
konstruiraat nivni sopstveni podatoci nameneti za testirawe. 
[to zna~i, edinicite koi odnapred se predvideni od strana na 
programerite }e bidat testirani. Sekako deka vakov test ne 
gi zadovoluva kriteriumite za kompletna proverka. Ottuka se 
primenuva nezavisen izvor na podatoci za testirawe od strana 
na korisnicite za da se izvr{i adekvaten test na aplikaci-
ite. 

Po zavr{uvaweto na testot na oddelnite edinici se pri-
menuva testirawe na sostaveni moduli. Vakov vid na test 
pomaga pri programiraweto po principot odozgora-nadolu, za 
proverka na sekvenciite. So gri`liva specifikacija na inter-
fejsot i so a`urirawe na sistemskata biblioteka, se izbegnu-
vaat mnogu problemi vo primenata na programata. Vo ovoj del se 
vklu~uva procesot na nezavisno testirawe na podatocite. 

Vklu~uvaweto na korisnicite vo testiraweto e mnogu biten 
faktor. Ponekoga{ e potrebno da se stimuliraat onie koris-
nici koi dizajnirale najdobra {ema za detekcija na gre{kite 
i najdobar modul za obrabotka vo korisni~kiot oddel. Opfa}
awe na realnite podatoci vo fazata na testirawe, ovozmo`uva 
pravilna ocenka na programskite aplikacii. 

Direktnoto testirawe na manuelnite proceduri pridone-
suva za donesuvaweto na odluka za uspehot na sistemot. Ne 
pri~inuva pogolema pote{kotija izveduvawe na simulacijata 
na delovite od sistemot, so negoviot razvoj na nekolku vlezni 
ekrani na koi{to rabotat korisnicite. Sepak, va`no e da se 
dizajniraat probnite testovi i istite da stanat vistinska os-
nova za eksperimentirawe.  
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Testovi za prifa}awe na programskata dimenzija

Se primenuvaat nekolku formalni proceduri za potvrdu-
vawe na podgotvenosta na sistemot za instalacija. Korisnic-
ite gi pregleduvaat rezultatite od testot i davaat predlozi za 
prifa}awe na sistemot. Paralelen test se raboti vo slu~aj koga 
noviot sistem se voveduva zaedno so rabota na stariot sistem. 
So sporeduvawe na rezultatite dobieni od paralelnoto rabo-
tewe se dobiva potvrda za validnosta na noviot sistem. Ovoj 
proces na paralelna rabota bara golema anga`iranost od ko-
risnicite, ovozmo`uvaj}i simultana rabota na dvata sistema. 

Testovite za prifa}awe na sistemot vklu~uvaat proverka 
na izlezite. Podatocite za ovie testovi se odredeni od strana 
na korisnicite. Korisnicite ja odlu~uvaat validnosta i rel-
evantnosta na podatocite koi vleguvaat vo fazata na testi-
rawe. Ovoj test se pravi pred konverzijata i implementacijata 
na noviot sistem. 

Site individui koi aktivno u~estvuvaat vo rabotata na in-
formacioniot sistem treba da bidat educirani. Obukata se 
izveduva so posebno podgotveni formulari za manuelen vnes 
ili ekranizirani primeroci za simulacija na informacioniot 
sistem. Raliziraweto na educiranosta vo on line sistemite se 
sproveduva so pomo{ na kompjuterizirana obuka CBT(Computer 
Basic Training). CBT pretstavuva kompjuterski na~in na 
obu~uvawe na operatorite, kade {to se bele`i sekoj napredok 
vo traeweto na obukata. 

Golemite kompjuterski sistemi koi implementiraat mnogu 
golem broj korisnici, geografski rasprostraneti na razli~ni 
mesta, koristat CBT na~in na edukacija. CBT programite, ~uvaat 
bele{ki za sekoj u~esnik vo edukacijata vo vrska so nivnoto 
napreduvawe, a ovozmo`uvaat obuka na onie funkcii, koi is-
tite }e gi primenuvaat vo sekojdnevnata rabota. 

Vo planiraweto na obukata se opfateni site onie korisnici 
vrz koi sistemot potencijalno vlijae. Eden pristap e pristapot 
na predviduvaweto na reakcijata na sekoja individua, so pri-
lagoduvaweto na planot za edukacija. Vo tekot na edukacijata, 
dizajnerskiot tim vr{i promena na planot dokolku zaklu~i 
deka predvidenite tro{oci go nadminuvaat maksimumot. So ova 
se pravi direktno prilagoduvawe na procesot na educiranosta, 
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vo ramkite na finansiskata konstrukcija bez nepotrebno opto-
varuvawe. 

Konverzija i instalacija

Konverzija e podgotovka za prvoto startuvawe na sistemot. 
Voobi~aeno novata baza na podatoci se kreira na dva na~ina:

 Manuelni dosieja;•	
Dosieja za ma{insko ~itawe.•	

Postoe~kite proceduri se ukinuvaat, a se implementiraat 
novi. Osnoven postulat e postepenosta vo konvertiraweto i in-
staliraweto na noviot sistem. Vklu~uvaweto na sistemot mo`e 
da se izvr{i po oddelni edinici, oddeli, geografski regioni 
ili po nekoja druga osnova. Soznanijata dobieni od implemen-
tacijata na prvata instalacija se potrebni za voveduvawe vo 
ostanatite delovi od konverzijata. Potpolna konverzija na ce-
liot sistem doveduva do sostojba na zgolemen rizik. Dokolku 
sistemot treba vedna{ da se instalira, se voveduva dopol-
nitelna obuka na korisnicite vo forma na simulirana verzija 
na sistemot, pred istiot da bide implementiran.  

Pri voveduvaweto na novite barawa vo sistemot, nastanuva 
proces na “zamrznuvawe” na sistemot, s# dodeka ne se ovozmo`i 
adekvatno vklu~uvawe na istite. Vo tekot na ovoj kriti~en pe-
riod, site izvori se posveteni kon konverzijata. Sepak, zam-
rznuvaweto na promenite treba da se smeta kako privremeno, 
bidej}i sugeriranite promeni ~ekaat vo neizvesnost, s# dodeka 
ne se zavr{i konverzijata. 

Za da im slu`at na korisnicite, sistemite treba kontinu-
irano da se podlo`ni na modifikacija. Inicijativata za ovie 
promeni e inicirana od strana na oddelot za informacioni 
uslugi koi ekstenzivno gi vklu~uvaat korisnicite vo diza-
jniraweto na sistemot so novite promeni.

Dokolku sistemot raboti normalno, se ispituvaat rezulta-
tite {to se postignati so cel da se sogledaat izvorite na po-
datoci potrebni za postimplementacionata proverka. 

To~nosta na prognozite i iskustvoto so koristeweto na sis-
temot kreiraat podatoci koi se osnova za procenkite vo idni-
nata. Ovie podatoci reflektiraat impuls koj dava zna~ewe za 
idnoto dejstvuvawe na dizajnerskiot tim. Minatoto iskustvo e 
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najdobar izvor na podatocite koj slu`i za ocenuvawe na bara-
wata za naredniot sistem, naso~en kon timot za dizajnirawe na 
informacioniot sistem. 

Eden od glavnite problemi vo analizata i dizajnot na siste-
mot e visokiot stepen na nesigurnost. Korisnicite ne se sves-
ni za problemite {to ja kreiraat potrebata od informacion-
iot sistem. Sepak, preku svoi mislewa i sugestii aktivno se 
vklu~eni vo dizajnerskiot tim. Aktivnostite na dizajnerskiot 
tim isto taka sozdavaat nesigurnost kaj korisnicite koi gi 
opi{uvaat svoite potrebi od informacii.

Se vospostavuva odnos koj e kreiran na slednava relacija:
 Pravilno sogleduvawe na potrebite na korisnicite od •	
podatoci i dobivawe na informacii;
 Kreirawe na realen model;•	
 Pravilno pretstavuvawe na potrebnite proceduri za •	
obrabotka na informaciite vo forma na specifikacii.

Po kreiraweto na dizajnot od strana na dizajnerskiot tim, 
programerskiot tim podgotvuva specifikacii i ja pi{uva pro-
gramata. Sekako deka vo ovoj moment e te{ko da se predvidi {to 
}e bide vklu~eno vo pi{uvaweto, testiraweto i vo otstranu-
vaweto na nedostatocite na programata. Sekoga{ postoi sood-
veten stepen na nesigurnost vo toa dali programata }e raboti i 
dali }e gi zadovoli specifikaciite. 

Dokolku programata i sistemot gi zadovoluvaat speci-
fikaciite, se sproveduvaat testovi za prifa}awe od strana 
na korisnicite za da se vidi dali dizajnot, kako {to e pret-
staven od strana na specifikaciite na sistemot, odgovara 
na potrebite na korisnikot. Zada~ata na menaxmentot e da gi 
namali site ovie nesigurnosti, da gi koordinira aktivnos-
tite na razli~nite grupi {to rabotat na proektot i da osigura 
zavr{uvawe na proektot vo planiranoto vreme so planiranite 
tro{oci. 

Korisnicite vklu~eni vo dizajnerskiot tim, do nekoj stepen 
mo`at da go kontroliraat progresot, preku razvivawe na speci-
fikacii. Me|utoa, ingerencijata na korisnicite ne mo`e da se 
odviva vo nedogled. Tie ne mo`at da u~estvuvaat vo procesot 
na tehni~kite aktivnosti. 

Iako korisnicite nemaat detalni tehni~ki poznavawa, 
mo`at da vr{at soodvetni nabquduvawa zaedno i so pomo{ na 
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tehni~kiot tim od oddelot za informacionite uslugi. Tie se 
informiraat za upotrebata na kontrolni tehniki za proektot i 
se izvestuvaat za kriti~nite presvrti i progres na proektot. 

So pojava na soodvetni problemi, menaxerot na proektot ak-
tivno sorabotuva so menaxerot na oddelot za informacioni us-
lugi so cel da se izvr{i adekvatna podelba na resursi koja bi 
dovela do eliminacija na pojavenite problemi.

Za da se postigne kontrola na proektot potrebno e da postoi: 
plan, presvrtnici, razvoj na podatoci i odredena struktura za 
analiti~ki celi. Vo izrabotkata na studijata na izvodlivost 
na programiraweto, prvin se donesuva plan. So napredokot na 
dizajnot na sistemot, planot stanuva pokonkreten, kako {to 
goleminata na sekoja zada~a stanuva pojasna. Vo tekot na studi-
jata na izvodlivost, izveduva~ite ne znaat kolku programi se 
potrebni ili kolku programite }e bidat kompleksni. Sepak, so 
zavr{uvaweto na specifikaciite za programata, ovie potrebi 
stanuvaat poznati so golema sigurnost. Izborot na presvrtnici 
vo rakovodeweto, programiraweto i testiraweto e mnogu te`ok 
proces. Nekoi od mo`nostite se slednive:

Definirawe na programskite moduli,•	
Kodirawe na programskite moduli,•	
Izrabotka na programskite moduli,•	
Testirawe na programskite podatoci,•	
Testirawe na nezavisno razvieni podatoci, •	
Testirawe na “`ivi” podatoci.•	

Prognoziraweto na vremeto za programirawe varira od as-
pekt na  individualnite mo`nosti na programerite. Program-
erskiot tim vr{i namaluvawe na ovie varijacii so cel da se 
sprovede adekvatna procenka na potrebnoto vreme.  

Finalnite analizi poka`uvaat pogolema zavisnost od stra-
na na tehni~kiot tim vo rakovodewe so programiraweto. Prv 
~ekor e vklu~uvaweto na programeri vo menaxmentot i nivnoto 
soo~uvawe so potreba za sledewe na proektot. Dokolku nema 
promeni, se obezbeduvaat dopolnitelni resursi vo forma na 
pomo{, promena vo rabotnoto optovaruvawe, pove}e timovi i 
sl. 

Na ovoj na~in se vr{i pottiknuvawe na procesot za izvestu-
vawe. Na kraj e potreben  formalen mehanizam za analizirawe 
na progresot, opredeluvawe na slabostite vo forma na obez-
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beduvawe na dopolnitelni resursi i izvori na podatocite. 
Edna korisna forma i tehnika vo menaxment proektot e mod-
elot na “kriti~na pateka”. 

Metodata na kriti~na pateka (CPM metod) go razviva proek-
tot vo serii na podzada~i i gi aran`ira aktivnostite soglasno 
me|usebnata prednost pome|u istite. Se potencira faktot deka 
na edna zada~a i prethodi druga zada~a, sli~no kako {to pre-
gledot i prethodi na studijata na izvodlivost. Dol`inata na 
vremeto potrebno za izvr{uvawe na sekoja zada~a e proceneto 
i razli~nite zada~i se aran`irani vo mre`a, odrazuvaj}i gi 
me|usebnite aktivnosti. Se definira kriti~nata pateka, odnos-
no pateka niz mre`a za koja e potrebno najgolemo koli~estvo na 
vreme. So zavr{uvaweto na zada~ite i so promenite vo procen-
tot za vremeto na izvr{uvawe na ostanatite zada~i, kriti~nata 
pateka pretrpuva promeni. Menaxerite na proektot dodavaat 
dopolnitelni resursi za kriti~nite aktivnosti na patekata. 

Glavna pri~ina za slabata primena na CPM  e golem-
oto koli~estvo vreme {to go bara proektot za da se sostavi 
izve{taj za progresot. Pristapot za obezbeduvawe na izve{tai 
za progresot gi eliminira nekoi od problemite vrzani okolu 
sobirawe na podatocite.  

Korisnicite se svesni za potrebnoto vreme za obezbeduvawe 
na procenki i a`urirawe vo tabelata na CPM. Postojat i pro-
gramski paketi za avtomatsko presmetuvawe na kriti~niot pat 
so golema verojatnost na uspeh. 

otkako sistemot e instaliran. 
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