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Challenges of the Rule of law in Albania and prospects 

 

Redion LULI PhD 

Mediterranean University of Albania 

E-mail: redion.luli@umsh.edu.al  

 

ABSTRACT: The Rule of Law is the main goal to achieve for Albania 
on the road of integration to the EU and strengthening democratic 
processes, but we rarely take the time to think about what the components 
of the rule of law are and how we ensure that the rule of law is 
maintained. The rule of law is the principle that no one is above the law. 
Governmental authority is legitimately exercised only in accordance with 
written, publicly disclosed laws adopted and enforced in accordance with 
established procedural steps that are referred to as due process. This 
paper will focus on the independence of the judiciary as part of the rule 
of law. This article focuses on the role of the Constitutional court of 
Albania in strengthening the “rule of law” regime. The author 
aimstopresent the structure of the concept of legal security and how this 
legal principle is implemented in Albanian legislation as the main 
guarantee of installing the rule of law in the future. Furthermore, the 
article offers an in-depth analysis of the case of Albania, where the EU 
has experimented with some of its latest enlargement-policy ideas in 
regard to the rule of law. The article also offers some proposals and 
insights on how the EU rule of law initiative of 2018 can be improved, in 
order to become more transformative in strengthening the rule of law in 
countries of the Western Balkans, especially in Albania. 

 

KEYWORDS: Albania; judicial independence; rule of law; legal 
security; principle of protection of citizens’ trust in the state and its laws. 
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Introduction  

The Rule of Law regime is a product of civic engagement. It represents 
not only a contribution of state institutions, but also a contribution of all 
actors in the country, including individuals, civil society, professionals, 
universities. Any assistance in this regard is of particular importance, due 
to the fact that Albania is in the process of integration into the European 
Union, a process that requires the consolidation of the rule of law in the 
country. Thus, reflections on the special requirements of state 
organization and functioning are important because their fulfillment 
directly affects the advancement or not, the process of integration into the 
European family. 

Democracy and the rule of law are the lesson of history and the desire of 
people to live an ever better life. During the development of the history 
of democracy and the rule of law, mistakes have been numerous. These 
mistakes have often come at a very costly price, such as the rights or 
freedoms of individuals. Numerous restrictions must therefore be set and 
needed for the majority in power in such a way that the freedoms and 
rights of different groups in society are not violated or left in the 
shadows1. Such a function is performed by the Constitution which 
enables the respect of the rights and freedoms of these minorities. 

In Eastern Europe, those who thought that only pure democracy could 
solve all problems have now come to realize that democracy itself has its 
downsides. One of the downsides of pure democracy is the rule of the 
majority. In a pure democracy it is the majority that makes the decisions 
and thus exercises the power. The danger that exists here is quite great 
for the minority. Their interests are represented little or not at all from the 
governing majority. When we talk about minorities, we mean those 
groups of society which that are less represented in power. Problems 
related to majority and minority are highly relative because there may be 
areas in which the normal minority constitutes the majority thus making 
the majority a minority. However, in general, minorities are the ones who 
are usually threatened by the majority rule. 

The principle of the rule of law is one of the basic elements of democracy 
as a form of government. Guarantee through constitutional norms and 
other legal acts as well as the implementation of this principle in 

 
1 Xh. Zaganjori, A. Anastasi, E. (Methasani) Çani. Shteti i së Drejtës në Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë. Adelprint, Tiranë 2011. P.13. 
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everyday life, are necessary conditions for the functioning and 
development of a free society, for peace and social security, increasing 
the well-being of all segments of the population, better respecting the 
fundamental rights and freedoms of the individual. Countries with 
consolidated democracies have long identified the main standards of the 
rule of law principle, taken the necessary measures and established 
appropriate mechanisms to ensure the fullest and most effective 
guarantee of its specific elements. Their experience has been and remains 
a valuable help for the new democracies, in their long and difficult path 
to join with dignity in the civilized world. 

After World War II, the regime of Rule of Law took decisive steps 
towards its triumph, over the challenges it had faced for a long time. “The 
first half of the twentieth century witnessed the spread of dictatorial and 
totalitarian regimes. The rule of law was criticized here and there and 
despised for its democratic form, accused of corruption”2. Even today, 
this principle stands in the face of great challenges, trying to triumph 
against corruption and lack of democratic culture. In Albania, in the 
context of Albania’s integration processes into the European Union, its 
connection with state sovereignty and constitutionalism takes on a special 
character. The challenges it faces are closely related to the tasks that 
Albania must fulfill in order to achieve the standards required by 
European Union. 

 

Content  

It is generally accepted that the rule of law in the formal sense includes 
orders for the recognition and observance of certain forms and 
procedures on the construction and operation of state bodies. While with 
the rule of law in the material sense, we understand the requirements to 
guarantee the content of certain law acts, among which the acts on 
fundamental rights and freedoms occupy a special place3. Of course the 
two meanings of the rule of law are not separate from each other, but 
remain closely linked. Moreover, contemporary constitutions recognize 
and define such a concept of the rule of law, which contains both formal 
and material elements. This is dictated especially by the need and 

 
2Chantal Millon-Delsol, Idetë politike në shekullin e XX-të, Tiranë, Onufri, 2000. 
P.243. 
3 P. Badura. Staatsrecht, Munich, 1996. P. 266.  
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importance of the reflection in these documents of the catalog of human 
rights, as it is generally defined by the main international acts and 
documents in this field. However, it should be borne in mind that the 
elements of the rule of law in the formal sense are of particular 
importance, among which are of main importance: the obligation for the 
adopted laws to be in accordance with the Constitution; the principle of 
separation of powers; legitimate government; guaranteeing fundamental 
rights and freedoms; legal certainty; equality before the law; etc. 

The principle of the rule of law is explicitly mentioned in the 
Constitution of the Republic of Albania of 1998. In its Preamble, among 
other things, it is stated that: 

“We, the people of Albania, proud and aware of our history, with 
responsibility for the future, with faith in God..., with the determination 
to build a state of law, democratic and social, to guarantee fundamental 
human rights and freedoms, in the spirit of tolerance and religious 
coexistence, with the commitment to protect human dignity and 
personality, as well as for the prosperity of the whole nation, for peace, 
well-being, culture and social solidarity…, establish this Constitution:.”4. 

Article 3 of the Constitution states that: “The independence of the 
state…, human dignity, his rights and freedoms, social justice, 
constitutional order,… are the basis of this state, which has the duty to 
respect and protect them”. While in article 4 it is further added that: “The 
law constitutes the basis and limits of the activity of the state. The 
Constitution is the highest law in the Republic of Albania…”. 

In addition, it is natural that there are many other provisions of the 
Constitution, which directly or indirectly relate to the principle of the 
Rule of Law. For their implementation, there are a number of other legal 
and sub-legal acts approved by international experts or consultants, 
mainly of the Council of Europe, through which it is intended to 

 
4Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë [Constitution of Albania], approved by the 
referendum of 22.11.1998, adjudicated by the decree of the President Rexhep Meidani 
no. 2260, dated 28.11.1998. Law no. 8417, dated 21.10.1998 “The Constitution of the 
Republic of Albania” was amended by laws no. 9675, dated 13.01.2007 “On several 
changes on law no. 8417, dated 21.10.1998 “The Constitution of the Republic of 
Albania”; law no. 9904, dated 21.04.2008 “On several changes on law no. 8417, dated 
21.10.1998 “The Constitution of the Republic of Albania””; law 137/2015 and law 
76/2016 “On several changes to law no. 8417, dated 21.10.1998 “The Constitution of 
the Republic of Albania. 
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complete the general normative framework to guarantee specific 
elements of this principle in daily life. Taken as a whole, it can be said 
that the Constitution and the legislation create a complete and stable basis 
for the recognition and implementation of the principle of the Rule of 
Law in the Albanian reality. 

One of the main elements for building the rule of law is the consolidation 
of the principle of legal certainty. The Constitutional Court of Albania 
has elaborated in its jurisprudence the principle of legal certainty, both in 
terms of individual claims with the object of irregular legal process, but 
also in terms of reviewing normative acts (laws or bylaws of the Council 
of Ministers with normative character) with the object of their 
incompatibility with the Constitution5. 

According to the Constitutional Court, this principle is not expressed in 
the Constitution literally, but we find it implied in the preamble of the 
Constitution where the term “rule of law” is mentioned. Legal certainty 
(security) presupposes, among other things, the trust of citizens in the 
state and immutability of the law on regulated relations. The legislator 
cannot unreasonably worsen the legal status of persons, deny the acquired 
rights or disregard their legitimate interests6.    

The Constitutional Court has concluded that the Constitution does not 
prohibit any change of a favorable legal situation. Thus, in this regard, it 
must be seen in each case to what extent and how far, the trust that the 
citizen has in the favorable legal situation is important to be protected by 
constitutional norms and principles and what are the reasons for a 
protection of such7.The Constitutional Court of Albania has asserted that 
the principle of legal certainty interacts with other principles such as that 
of the welfare state, which provides the legislature with a wide and 
indefinite space precisely to regulate the benefit of social goods to a 
certain extent and quantity8. 

The Constitutional Court of Albania, affirming the principle of legal 
certainty and its main constituent elements such as legitimate 
expectations, acquired rights, has gone further by noting the competing 
elements with this principle. The “public interest” is a constitutional 

 
5 The Constitutional Court of the Republic of Albania made the first articulation of this 
principle in 2003 in its decision no. 31/2003 
6 Decision no.17 / 2005 of the Constitutional Court of the Republic of Albania. 
7 Decision no.18/2008 of the Constitutional Court of the Republic of Albania. 
8 Decision no.11/2007of the Constitutional Court of the Republic of Albania. 
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notion treated several times by this court, and according to it, it’s a 
constitutional criterion which competes with “legal certainty” and 
prevails over it. The Constitutional Court has stated that: “… If the case 
arises that a different legal regulation of a relationship is directly 
influenced by a public interest, with all its essential elements, this interest 
will naturally take precedence over the principle of legal certainty”9. 

According to the Constitutional Court of Albania, in order to properly 
understand and apply the principle of legal certainty, it is required, on the 
one hand, that the law in a society should provide security, clarity and 
continuity, in order for individuals to direct their actions correctly and in 
accordance with the laws in power, and, on the other hand, the law itself 
should not remain static if necessary. Not every measure with negative 
effects that the legislator takes for the subjects of the law is a violation of 
a right guaranteed by the Constitution. The legislator not only has the 
right, but is also obliged to regulate in detail through his acts the rights 
provided in the Constitution. Only those rights, which are envisaged as 
expressly unlimited, can’t be affected by the legislator10. 

At the moment Albania, is going through a very important justice reform, 
which has included major reforms on the organization and functioning of 
the judiciary, the prosecution, the Constitutional Court, etc. Today’s 
Constitution of Albania, with its annexes, provides for new institutions 
such as the High Judicial Council, The High Prosecutorial Council, 
Commission and College of Appeal, International Monitoring Operation, 
etc. which aim at bringing the organization and functioning of state 
institutions closer to the organization and functioning of their 
counterparts, aiming to give an end at corruption and disorder in Albania 
and the strengthening of the rule of law. 

Nevertheless, the new Constitution, just as the old one, provides that the 
law constitutes the basis and the boundaries of the activity of the state11, 

 
9 Decision no. nr.18/2003 and Decision  no.35/2007of the Constitutional Court of the 
Republic of Albania. 
10 Decision no.10/2008 of the Constitutional Court of the Republic of Albania. 
11Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë [Constitution of Albania], approved by the 
referendum of 22.11.1998, adjudicated by the decree of the President Rexhep Meidani 
no. 2260, dated 28.11.1998. Law no. 8417, dated 21.10.1998 “The Constitution of the 
Republic of Albania” was amended by laws no. 9675, dated 13.01.2007 “On several 
changes on law no. 8417, dated 21.10.1998 “The Constitution of the Republic of 
Albania”; law no. 9904, dated 21.04.2008 “On several changes on law no. 8417, dated 
21.10.1998 “The Constitution of the Republic of Albania”; law 137/2015 and law 
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that the Constitution is the highest law in the Republic of Albania12, and 
that the governmental system is based on the separation and balancing of 
legislative, executive and judicial powers13. It also provides a set of 
fundamental rights and freedoms for the Albanian citizens, the main rules 
for the organization and functioning of different state powers and main 
Albanian institutions. 

As the parliament-government link is a very strong link (government is 
the product of the parliamentary majority), this often inevitably leads to 
the merging of the powers of the legislature with those of the executive. 
In this context, the judiciary is the most threatened power in terms of 
functionality, financial and organizational in relation to the other two 
powers. Therefore, the constitutional control in terms of respecting the 
separation of powers is more oriented towards the judiciary and its 
independence, as well as the conflicts between the judiciary and the 
legislature / executive.  

In fact, a perfect harmony between the judiciary and political bodies is 
not a signal of good health for democratic institutions, but a risk to the 
implementation of the principles of legality and equality. It is quite 
normal for conflicts and tensions to characterize the relationship between 
political powers (Parliament, Government) and the judiciary, as long as 
politics is guided by the principles of evaluation and utility, while justice 
operates in accordance with the principles of legality and equality. In the 
light of its decision-making regarding the judiciary, the Constitutional 
Court of Albania has emphasized that other institutions and powers have 
a constitutional duty to respect the independence of the courts. According 
to her, the independence of judges and courts is not a goal in itself. 
Adherence to this principle is a necessary condition for the protection of 
fundamental human rights and freedoms. 

The independence of the judiciary according to the Constitutional Court 
of Albania should be understood as essential independence (the right of 
the courts to give decisions impartially and without being influenced by 
the interests of any other branch of government) and as structural 
independence, which requires the provision in the Constitution of the 
institution carrying out the appointments and dismissals of judges. As 

 
76/2016 “On several changes to law no. 8417, dated 21.10.1998 “The Constitution of 
the Republic of Albania, supra note 22, art. 4/1. 
12 Ibid. supra note 22, art. 4/2. 
13 Ibid. supra note 22, art. 7. 
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part of structural independence, this court has considered both 
organizational and financial independence14. 

The challenge for emerging democracies is to build public confidence in 
the belief that a body politic is firmly founded upon the rule of law. Such 
confidence is established where citizens know that they are protected 
against state interference other than “in accordance with law”, that no 
one, regardless of position, is above the law and that the law itself is 
transparent and fair. Judges uphold the rule of law by acting as fair and 
impartial arbiters of disputes and by conducting trials on legal grounds 
only and without any improper influence. Judges can only fulfill this 
important public service if there exists secure structures, which protect 
their internal and external independence thereby enabling them to decide 
“without fear or favor, affection or ill-will”15. 

An independent judiciary is, therefore, the key to upholding the rule of 
law in a free and democratic society. No other organ of state carries out 
the crucial function of fairly and impartially resolving disputes between 
individuals and the State in accordance with law. The independent judge 
is there not just to uphold the rights of the individual but “to strike a 
balance between the rights and freedoms of the individual and the 
protection of the rights and freedoms of the community”. Where that 
balance is not struck fairly and impartially, the seeds of resentment, 
bitterness and discord are cultivated and peace, which can only be 
founded upon justice, is jeopardized16. 

Only an independent Judiciary is able to render justice impartially on the 
basis of law, thereby also protecting the human rights and fundamental 
freedoms of the individual. For this essential task to be fulfilled 
efficiently, the public must have full confidence in the ability of the 
Judiciary to carry out its functions in this independent and impartial 
manner. Whenever this confidence begins to be eroded, neither the 

 
14 Decision no. 25/2008 of the Constitutional Court of the Republic of Albania. 
15 Kristaq Traja, Speech at Sheraton Hotel Tirana on the Occasion of the 15th 
Anniversary of the Constitution. 
16 See U.N. Office of the High Commissioner For Human Rights and International Bar 
Association, Human Rights in the Administration Of Justice: A Manual on Human 
Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, 115, Professional Training Series No. 9 
(2003). 
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Judiciary as an institution nor individual judges will be able to fully 
perform this important task, or at least will not easily be seen to do so17.  

EU accession is one of the main goals of Albania. Consolidation and 
realization in practice of the principle of the rule of law is one of the 
basic criteria to be met and the justice reform launched in 2016 represents 
a serious commitment of Albania towards meeting this primary criterion 
for the opening of accession negotiations. 

What the Albania example shows is that the EU enlargement policy has 
made the issue regarding the rule of law central to its newly revised 
“Enlargement Policy and Accession Talks Framework” in EU candidate 
states. Reforming the judiciary is a major part of the requirements of the 
EU enlargement policy post-2018. The requirement is to strengthen the 
rule of law, thus not only meeting the Copenhagen criteria on paper, but 
demonstrating a tangible track record of subscribing to the EU model of 
liberal democracy. 

However, what Albania has clearly already demonstrated is that the EU 
cannot rely too heavily on soft law mechanisms and those based on the 
Open Method of Coordination (OMC) model of governance, as designed 
so far in the EU-Western Balkans 2018 strategy. The OMC model of 
governance is an important soft law mechanism that can help both the 
Commission and members of the Western Balkans governments to 
achieve the technical standard part of the rule of law reform. In 
particular, the OMC could ensure that the quality of the legal framework 
(as observed in the case of Albania) is aligned with the Copenhagen 
criteria, before constitutional changes can be made to allow the 
implementation of rule of law-related reform later.  

In Albania, getting judicial reform through parliament, and making the 
necessary amendments to the constitution was only possible via huge 
external pressure from influential EU governments such as Germany, and 
in particular through US government influence over Albania 
politicians18. Internal political processes, even when framed as 

 
17Brunilda Bara & Jonad Bara. Rule of Law and Judicial Independence in Albania. 
University of Bologna Law Review. ISSN 2531-6133 [VOL.2:1 2017]. P. 47.  
18Mustafaj A. (2020), “Advocating a True Reform of the European Union’s 
Enlargement Process”. A Robert Schuman Publication Collection Open Horizons, 
Foundation Robert Schuman No 2 APRIL 2020 (online) URL: 
https://www.robertschuman.eu/en/doc/ouvrages/Advocating_a_true_reform_of_the_Eur
opean_Unions_enlargement_process.pdf. Last time accessed 25.05.2022.  
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responding to meeting EU conditionalities and therefore giving the 
country a better chance of opening accession talks with the EU, were not 
enough to initiate or sustain such important judicial reform that might 
strengthen overall the rule of law. 

Albania continues to adopt and implement reforms in the area of the rule 
of law, and the EU has played a major role in reforming the country, 
including the judiciary, the fight against corruption, the protection of 
human rights, media pluralism and freedom of expression. Under justice 
reform in Albania, the new legal and institutional framework provides 
more guarantees for the independence of the judiciary. The new justice 
institutions of the High Judicial Council, the High Prosecution Council, 
the Judicial Appointments Council, the High Inspector of Justice have 
been set up regularly and are fully operational. The system for recruiting, 
appointing, transferring and removing judges and prosecutors has been 
improved. The new constitutional and legal provisions reduce the 
political influence in the appointment process, guaranteeing a 
professional system based on merit and managed by the new self-
governing institutions of the judiciary. Prosecutors and judges cannot be 
transferred to another district without their consent except in cases of 
disciplinary action, necessary structural changes or temporary needs. 
Judicial reform allows prosecutors more autonomy, thus reducing 
centralization around the Attorney General. 

Despite strengthened legal and institutional protections, the level of 
perceived independence of the judiciary remains low. According to the 
World Justice Project (WJP) Rule of Law Index for 2020, only 33% of 
respondents believe that the government of Albania does not influence 
the civil and criminal justice system19. 

Almost 2/3 of Albanian judges and prosecutors have been dismissed or 
resigned due to vetting in the judiciary. Vetting has had a significant 
impact on the judiciary given the high number of dismissals and 
resignations. Vetting of members of the Constitutional Court and the 
Supreme Court, considered as primary cases, pointed out that out of 26 
magistrates, 12 were dismissed, 11 resigned and only 3 magistrates were 
confirmed in office. At the time of publication of the European 
Commission 2020 Report, the Independent Qualification Commission 

 
19Treguesi i Shtetit të së Drejtës i Projektit Botëror të Drejtësisë (WJP) 2020: 
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-
Online_0.pdf. Last time accessed 12.05.2022.  

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
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(IQC) had dismissed 117 magistrates, mostly due to problems with the 
valuation of assets, such as false or inaccurate declaration of assets, lack 
of legitimate financial resources to justify assets and concealment of 
assets. 

Albania has a comprehensive legal and institutional framework related to 
corruption, however a consolidated history of high-level anti-corruption 
prosecutions is needed. Corruption and other crimes related to corruption 
affairs are provided for in the Criminal Code of Albania. Pursuant to the 
justice reform, in 2019 Albania established the Special Prosecution 
Office and Courts for Corruption and Organized Crime with a specific 
mandate to investigate and prosecute corruption and organized crime. 
The director of the judicial police of the National Bureau of Investigation 
(BKH) was appointed also by the High Council of the Prosecution and 
took office in 2020. The establishment of the aforementioned institutions 
is expected to substantially strengthen the overall capacity to investigate 
and prosecute corruption in the country. However, the European 
Commission claims that despite the considerable number of corruption 
investigations, the final sentences of high-ranking officials remain very 
limited, fostering a culture of impunity at the highest levels of the state20. 

It is too early to draw a concrete conclusion whether the Albania rule of 
law reform is a success story as a result of the EU rule of law 
conditionalities until the whole process has been completed, and it’s still 
too soon to decide if the EU model used in Albania can be championed in 
the rest of the Western Balkans through the rule of law initiative - and 
yet, so far, the process is delivering some encouraging results, as half of 
the vetted judicial officials have been expelled from the judicial system 
due to unexplained assets and wealth acquired through corruption. 

 

Conclusions 

It is already clear to the EU that judicial reform, as the basis of the rule of 
law in the Western Balkan countries, needs to be done comprehensively, 
fully, and implemented under the pressure of conditionality in order to 
advance quickly. Establishing a comprehensive legal framework, starting 
with the constitution and continuing with packages of organic laws, is an 

 
20Raporti i Komisionit Europian për Shqipërinë 2020. URL: 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf. Last time accessed 08.04.2022 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
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approach that turns out to be more efficient over time. The diverse 
composition of the governing bodies of the judiciary is also essential in 
balancing different interests and perspectives within these institutions. 

The issue is always in finding a balance between the depoliticization of 
the judiciary and the trend of judicialization of politics, the latter seen as 
the great influence that the judiciary can exert, if it is too independent and 
strong and without instruments of accountability. The financial and 
managerial independence of the judiciary is also a prerequisite for a 
substantial independence, otherwise a purely structural independence 
would be empty in substance21. 

The involvement of many actors is needed, including the executive, as 
well as the will of all parties to make progress. Transition through 
reforms, especially in fragile democracies, under the pressure of 
conditionality, always tends to deeply unbalance the system, even if the 
latter is compromised, to the point that a new institutional balance is 
established through practice. At best, stabilizing good practice and good 
institutional culture is the ultimate goal of a reform. In the case of 
Albania, the process has been regular in both the technical and procedural 
aspects, including every possible actor, but it is the political will and 
individuals who have the choice to close the spaces, which still have the 
potential to compromise the process. 

The stimulus always determines the reform. Throughout judicial reforms 
in the Western Balkan countries, the role of the Ministry of Justice has 
diminished. Strong, self-regulating organs of governance of the judiciary, 
have been created as a reaction to the past, in countries where the 
executive throughout history has been strongly influential in the 
judiciary, as in the case of continental Europe. The reform of the 
governing bodies of the judiciary has been done under the shadow of the 
past - an imposing executive, there is a spirit of mistrust between the 
institutions. But, if the challenge of establishing an independent judiciary 
will be overcome in Albania as envisaged, what will be more important 
will be the inter-institutional relations. The quality of justice and the 
judiciary depends heavily on common strategies, legal acts related to the 
judiciary, budget, management issues and information sharing. When the 
Ministry of Justice will be perceived by the newly established bodies not 
only as a structure from which to distance itself, but as a fundamental 

 
21 Arnisa Tepelia.Reforma në drejtësi dhe hija e ekzekutivit: roli i ri i Ministrisë së 
Drejtësisë në qeverisjen gjyqësore në shqipëri. EU Policy Hub, 25th July, 2017.  



  17 

partner for common challenges, then judicial reform will have achieved 
its goal in institutional terms. 

Judicial independence and judicial supremacy work together in an 
attempt to guarantee that the rule of law will not be eroded by the 
political pressures in existence at any particular point in time. By 
removing the ultimate interpretation of constitutional provisions from 
elected officials, the principle of judicial supremacy reduces the 
likelihood that basic legal protections will fall victim to the passions of 
the moment. Insulating judges from political influence advances the same 
objective. 

The principle of the rule of law, on which a democratic state is based, 
means the rule of law and the avoidance of arbitrariness, in order to 
achieve respect for and guarantee of human dignity, justice and legal 
security. Therefore, I think that the Constitutional Court as a promoter of 
the administration of constitutional justice has a special role in 
strengthening and consolidating the rule of law as a challenging process 
with components other than legal, also social, political, and economic. At 
the legal-constitutional level, the Constitutional Court of Albania has the 
duty to control the observance of the principle of constitutionality at the 
national level in accordance with the international standards already 
accepted in functional constitutional democracies. We have a long way to 
go and we are aware of that, despite the progress made so far. 
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ABSTRACT 
 

Punimi vë në qendër të vëmendjes shkallën e përdorimit të produkteve 
digjitale bankare në qytetin e Tiranës nga studentët universitarë Bachelor 
dhe Master. Duke e konsideruar këtë grup, si pjesë të popullsisë, që është 
shumë më afër, si në përdorimin e internetit dhe në posedimin e pajisjeve 
të tij, autorët mundohen të vlerësojnë shkallën e përdorimit të produkteve 
digjitale bankare në klientelën më pararojë të këtij produkti. 
Në thelb punimi kërkon të analizojë nivelin dhe shkallën e përdorimit të 
produkteve digjitale bankare dhe faktorët që ndikojnë në të si: niveli i 
besimit në tregun bankar digjital, niveli i dijes së nevojshme të përdorimit 
me efektivitet të produkteve të tij, evoluimi i raportit të klientit me degën 
e bankës dhe roli i ri i bankave në tregun financiar shqiptar. Analiza e 
këtyre faktorëve realizohet duke evidentuar shkaqet ekonomike të grupit 
nën vëzhgim, faktorët psikologjikë që kushtëzojnë raportin e tyre me 
paranë, detyrimet ligjore të përdorimit të mjeteve të pagesave me bankë, 
dhe vlerësimin e kohës si element të produktit të punës. Mendojmë 
gjithashtu se ky studim, u jep bankave të nivelit të dytë informacione të 
dobishme për diversifikimin dhe komplementimin e produktit bankar, 
shërbimet e reja që mund të ofrojnë bankat për këtë grup të popullsisë 
dhe mbi të gjitha, ripozicionimin e tyre në tregun financiar të së ardhmes. 
Në aspektin metodologjik, punimi është ndërtuar mbi bazën e një 
pyetësori, ka përzgjedhur me kritere shkencore një grup të popullsisë si, 
kampion në përdorimin e platformave digjitale dhe ka përpunuar pyetje 
që kanë çelësat e sigurisë në përgjigje, për të realizuar një vlerësim real të 
argumentuar dhe faktorial.  
 
Key words: Produkte digjitale bankare, Kartë krediti, Kartë debiti, E-
banking, Fintech. Tregu digjital financiar, etj. 
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I. Hyrje 

Digjitalizimi i ekonomisë është një nga sfidat kryesore të qeverisë 
shqiptare dhe ky fenomen po analizohet gjerësisht në opinionin publik 
shqiptar. Shumë shërbime të Qeverisë Qendrore dhe Qeverisë Lokale 
filluan të ekzekutoheshin në formë digjitale. Raporti më i fundit 
ndërkombëtar, “Benchmark 2021” ka matur performancën e qeverisjes 
elektronike të dhjetëra vendeve, mes tyre 27 vende anëtare të BE, ku 
Shqipëria vlerësohet se e ka rritur shkallën e shërbimeve online për 
qytetarët, transparencën dhe rritjen e përdorimit të teknologjisë.22 

Edhe biznesi shqiptar po bën hapa të mëdha në këtë drejtim. Ky fenomen 
po bëhet objekt i investimeve të rëndësishme në degët e prodhimit 
industrial, ku elementet e industrisë 4.0 janë tashmë të dukshme, në 
degën e shërbimeve, sidomos atyre turistike dhe në sektorin financiar. 
Pikërisht shkalla e digjitalizimit të aktiviteteve bankare në sektorin 
financiar, vë në qendër të hulumtimit ky punim. 

Nën direktivën e BCE, Banka Qendrore e Shqipërisë, ju ka vënë bankave 
të nivelit të dytë objektiva të matshme për të rritur shkallën e 
digjitalizimit në funksion të kompaktësisë financiare të Shtetit Shqiptar. 
Për këtë, ndihmon dhe një program 3 vjeçar i financuar nga Banka 
Botërore për digjitalizimin e produkteve bankare brenda vendit.  

Gjatë periudhës se pandemisë se covid 19, shumë biznese shqiptare, për 
të kompensuar rënien e aktivitetit, si pasojë e mungesës së kontakteve 
fizike, filluan masivisht të përdorin digjitalizimin në aktivitetit e shitjes 
dhe të shërbimeve. Nga ana tjetër edhe në familjet shqiptare për t’i 
shfrytëzuar këto mundësi të biznesit pati një rritje shumë të madhe të 
përdorimit të internetit.  

Të gjitha këto ndryshime sollën një zhvillim të paparë në vetë 
infrastrukturën digjitale. Sipas të dhënave statistikore zyrtare të botuara 
nga INSTAT, përqindja e familjeve shqiptare që kanë akses në internet 
në vitin 2021 është 88.4%, krahasuar me 83.3% të një viti më parë. Nga 
ana tjetër, 530,755 familje kanë akses në internet me rrjet fiks broadband 
(rrjet optike ose kabllor, ADSL, etj.), tregues i cili, ka shënuar rritje prej 
rreth 9.6 pikë përqindje gjatë kësaj periudhe. Përqindja e familjeve me 

 
22https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-
01aa75ed71a1  fq 27 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1
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akses në internet nëpërmjet lidhjes “mobile broadband” (3G/4G, tablet, 
etj.), është 99.1%, krahasuar me 90.7% në vitin 202023. 

Ky studim mundohet të analizojë në tregun shqiptar shkallën e 
digjitalizimit të produkteve bankare, faktorët që ndikojnë në to, nivelin e 
përdorimit të tyre dhe potencialet që ofrohen për të ardhmen në këtë 
drejtim. Ky studimi është zhvilluar gjatë dhe pas periudhës së pandemisë. 
Ai do të na lejojë të kuptojmë:  

 Në çfarë mase ka arritur përdorimi i produkteve digjitale bankare në 
Shqipëri; dhe cilat janë ndryshimet e përhershme të tregut financiar 
edhe pas pandemisë. 

 Si po ndryshojnë modelet e biznesit bankar kundrejt produkteve 
digjitale në tregun shqiptar. 

 

II. Situata aktuale në përmbledhjen e literaturës dhe pyetja kërkimore 

Në studimet e bëra nga specialistët e fushës veçoheshin disa sektorë me 
përdorimin më të lartë të produkteve digjitale në tregun shqiptar. Në 
botimin “Industry 4.0–reality and Perception in the Albanian Market”24 
jepet një pamje e përgjithshme e elementeve të industrisë 4.0 në tregun 
shqiptar, por edhe e shkallës së digjitalizimit. Në të autorët theksojnë se: 
“Most of the administrators and owners of businesses at the forefront of 
the Albanian market have shallow knowledge of the industry 4.0 
elements and are interested in business digitization. Digitalization is a 
phenomenon that is better known by Albanian entrepreneurs, compared 
to the concept "industry 4.0". 

Në punimin e autorëve I. Gjika, N. Pano “Effects of ICT in Albanian 
tourism business”25, ku analizohet shkalla e digjitalizimit në turizëm 
arrihet në konkluzionin se: “The use of information and communication 
technology by Albanian tour operators is in a higher level than the 
average level for economic activities in country, officially measured and 

 
23“Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Familje”, INSTAT 
2021 2021” 13 dhjetor.http://www.instat.gov.al/media/9329/tik-ne-familje-2021.pdf 
24Richtmann  Publishing,  “Academic Journal of Interdisciplinary studies” Vol. 11 No. 3 
(2022): Print ISSN 2281-3993, E-ISSN 2281-4612, 
Scopushttps://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12913 
25 Academic Journal of Interdisciplinary Studies vol. 9, No. 6, November 2020 Print 
ISSN 2281-3993, E-ISSN 2281-4612, Scopus indexed 
http://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12303 

https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12913
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availbale in form of comparable indicators. This is mainly conditioned by 
two factors: the first is endogenous and driven by the type of activity 
itself, which is biased to adopt the technological advancement and 
innovation. The second relates to the market forces’ interaction. Albanian 
tour operators are closely connected to foreign ones and necessarily 
acquire their means and experience faster than other types of businesses.” 

Punimi aktual çon me tej rezultatet e dy punimeve të analizuar më lart, duke u 
fokusuar në tregun bankar shqiptar dhe veçanërisht në produktet digjitale 
të bankave të nivelit të dytë.  

Në tregun ndërkombëtar bankar në tërësinë e shërbimeve digjitale 
bankare, segmenti më i madh i tregut janë dhe mbeten Pagesat Digjitale. 
Vlera totale e transaksionit në segmentin e Pagesave Digjitale 
parashikohet në 8,563 miliard USD në vitin 2022. Vlera mesatare e 
transaksionit për përdoruesin në segmentin e financimit alternativ 
parashikohet të arrijë në 35,71 mijë USD në 2022. Segmenti Neobanking 
pritet të shfaqë një rritje të të ardhurave prej 39.9% në vitin 2023. Në 
segmentin e Pagesave Digjitale, numri i përdoruesve pritet të arrijë në 
5,197.75 milionë përdorues deri në vitin 2026.26 Ky është një projeksion 
i afatshkurtër i digjitalizimit të produkteve bankare dhe financiare në të 
ardhmen e afërt në Botë.  

Në një sondazh të publikuar në mars 2021, Andréa M. Maechler e 
Thomas Moser në studimin e tyre “Coronavirus, mercati finanziari e 
trasformazione digitale”, kur analizuan ndryshimin e formave të pagesës, 
vunë re se gjatë pandemisë kishin një zëvendësim të ndjeshëm të 
pagesave kesh, me ato me kartë pa kontakt. Ky fakt ishte shoqëruar me 
një interes të madh të bankave për “big data” dhe “machine learning”. 
Sipas tyre: “Evolucioni drejt një ekonomie digjitale po krijon sasi shumë 
të mëdha të dhënash. Aktualisht, çdo ditë prodhohen më shumë të dhëna 
sesa ka gjeneruar njerëzimi gjatë gjithë shekullit të njëzetë27. 

Të gjitha bankat e nivelit të dytë në Shqipëri kanë rritur investimet për 
procesin e digjitalizimit, në radhë të parë për të ulur kostot funksionale. 
Plani kombëtar i digjitalizimit bankar nën mbikëqyrjen e Bankës 
Qendrore përmbledh katër elemente bazë. Ne aspektin teknologjik të 

 
26https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/worldwide 
27Andréa M. Maechler e Thomas Moser “Coronavirus, mercati finanziari e 
trasformazione digitale” 15 aprile 2021 fq 8, 12,. 
https://www.snb.ch/it/mmr/speeches/id/ref_20210415_amrtmo/source/ref_20210415_a
mrtmo.it.pdf 
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instrumenteve bankare rendësi të veçantë i është dhënë: rritjes së ATM 
për të pakësuar vizitat në sportele; përsosjes së sistemeve RDC; 
komunikimit me email, me chat, e webcam dhe përhapja e teknologjive 
Paperless e Contactless. Në përsosjen e logjistikës operative dhe 
mobiliteteve, përparësi kanë marrë: përmirësimi i qarkullimit të parasë 
kesh, qarkullimi i dokumenteve dhe ristrukturimi i prezencës në territor. 
Përsa i përket proceseve funksionale të bankave fokusi kryesor është në 
zhvillimin e aktivitetit tregtar dhe kalimit të bankës në një njësi 
këshillimore. Një drejtim tjetër në programin e digjitalizimin banker 
është Tecnologia face-to-face e selfcare, që synon të risi sigurinë e 
veprimeve, duke komunikuar me sms, duke përdorur sistemet biometrike 
të sigurisë dhe së fundi një përdorim shumë të gjerë të medias sociale për 
të kapur klientë të rinj. 

Ndër aktivitetet kryesore të Fintech-ut është tashmë e vërtetuar se pagesat 
digjitale të lidhura me Digital Commerce dhe pagesat POS mobile 
vazhdojnë të rriten. Kjo rritje është shumë e ndjeshme dhe në tregun 
shqiptar. Në financat personale aktivitetet si Robo-Advisors dhe Digital 
Remittances kanë rritje të ndjeshme pothuajse në të gjitha vendet e EU 
përveç bumit të tyre në USA dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Interesante 
është dhe rritja e formave të financimit digjital, e njohur si Alternative 
Lending ku nivele të larta kanë arritur Crowdlending procedure, që 
bankat përdorin për dhënien e kredive tregtare ndaj ndërmarrjeve dhe 
Marketplace Lending procedure për dhënien e kredive ndaj persona fizik. 
Të gjitha këto aktivitete të Fintech-ut janë të përdorshme dhe në Shqipëri, 
por ndodhen në fazën eksperimentale. Janë operacione që i takojnë të 
ardhmes dhe nuk janë bërë ende objekt studimi në tregun financiar 
shqiptar.  

Në Shqipëri, nevoja për distancim social rriti kërkesën për më shumë 
mjete dhe transaksione digjitale si në tregun bankar ashtu dhe në tregun 
financiar. Bankat konsiderohen aktorët kryesorë në zhvillim ekonomik të 
vendit. Gjatë pandemisë atyre iu deshën t’ju shërbenin bizneseve dhe 
familjeve në kushte të veçanta pa kontakt fizik me qëllim për të vijuar 
punën sa më "normalisht". Meqenëse klientët kërkuan instrumente në 
distancë për transaksionet e tyre, bankat reaguan më shpejt se shumë 
biznese të tjera për të plotësuar këto nevoja. Në revistën më prestigjoze 
shqiptare për tregun financiar “Bankieri”, Vanya MANOVA Drejtore 
Rajonale për Shqipërinë, Kosovën, Bullgarinë, Maqedoninë e Veriut e 
MASTERCARD shkruan: “ne jemi krenarë që tregu shqiptar po tregon 
një zhvillim të shkëlqyer të fintech-save, në këto vite. Në vitin 2020, u 
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dëshmua një rritje në përdorimin e kartave pa kontakt, si dhe u dyfishuan 
transaksionet e tregtisë elektronike”. 

Greta LEKAJ, Drejtore, Departamenti i PR & Marketingut RAIFFEISEN 
BANK SHQIPËRI nënvizon se veprimet në internet u rritën me 64% 
gjatë vitit 2020, të nxitur nga lehtësia ligjore, komisioneve zero për të 
gjitha pagesat në e-Banking, etj. Aplikimi me internet për kartë krediti 
kryhet tashmë brenda një jave, në mënyrë që të pajiseshin të gjithë 
klientët që kanë nevojë për këtë produkt bankar. Karta e re e Kreditit 
dorëzohej në shtëpitë e tyre brenda 48 orëve28. Të gjitha bankat shqiptare 
iu përshtaten kërkesave të kohës dhe ritmet e zhvillimit të procesit të 
digjitalizimit në to ishin nga më të lartat në historinë e zhvillimit të tregut 
shqiptar. Po sa e gatshme ishte klientela e këtyre bankave për të 
absorbuar këtë ofertë digjitale?  

Tregu financiar ndërkombëtar gjatë vitit 2020 shënoi një rritje të 
ndjeshme të përdorimit të blerjeve në internet, veçanërisht për 
grupmoshat që ishin më pak të njohur me të. Pothuajse katër nga pesë 
përdorues të internetit që janë të moshës nga 16 në 54 vjeç, kanë kryer të 
paktën një blerje elektronike të mallrave ose shërbimeve në vitin 2020. 
Pjesa e përdoruesve të grupmoshës 25-54 vjeç përjetoi një rritje prej 5%, 
më shumë se dyfishi i mesatares vjetore të viteve të kaluara 2010-201929. 

Pyetja kërkimore: Nga shtresat e popullsisë që përdorin më shumë 
internetin, cili është niveli dhe shkalla e përdorimit të produkteve 
digjitale bankare ne Shqipëri dhe kush janë faktorët që ndikojnë në të? 
Në përgjithësi të kësaj pyetje kërkimore jemi munduar të vëzhgojmë dhe 
të masim sa dhe si ndikon në përdorimin e produkteve digjitale: niveli i 
besimit në tregun bankar digjital, niveli i dijes së nevojshme të përdorimit 
të produkteve të tij dhe si po ndryshon raportit i klientit me degën e 
bankës për produkte digjitale. 

 

 
28 Revista “Bankieri”  janar 2021 fq.21, fq.29.  https://aab.al/wp-
content/uploads/2021/01/Bankieri-38-ALB-per-web-2.pdf 
29Economic Governance Support Unit (EGOV), Directorate-General for Internal 
Policies, PE 689.460 -October 2021. Did the pandemic lead to structural changes in the 
banking sector? Fq 21. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689460/IPOL_IDA(2021)
689460_EN.pdf 
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III. Metodologjia e studimit 

Target grupit të këtij studimi janë studentët e qytetit të Tiranës. Për 
përcaktimin e këtij target grupi jemi nisur nga faktorët e mposhtëm. 

1. Të nisur nga të dhënat e publikuara nga INSTAT për shpërndarjen e 
përdorimit të TIK sipas grupmoshave në përqindje është vënë në dukje se 
97.2% e grupmoshave 16-24 vjeç në vitin 2021 ka përdorur çdo ditë 
internetin ndërsa grupmoshat 24-34 e përdorin në masën 97.4%30.  E parë 
në tërësinë e saj këto dy grupmosha janë ato që kanë përqindjen më të 
lartë të shkallës së përdorimit të internetit në krahasim me pjesën tjetër të 
popullsisë.  

2. Përveç kësaj shkaqe të tjera të kësaj zgjedhjeje janë: 

 Të gjitha programet në të gjitha nivelet e studimeve universitare 
kanë të detyruara programe që ofrojnë dije në fushën e 
digjitalizimit, TIK-ut dhe të përdorimit të pajisjeve digjitale. Pra 
kjo pjesë e popullsisë ka dije të një niveli të caktuar për 
teknologjinë.  

 Të gjithë studentët zotërojnë një mjet për të realizuar veprime 
digjitale dhe që e konsideron internetin si burim kryesor të 
informacioneve dhe të fasiliteteve në jetën e tyre.  

 Në aspektin gjeografik ky kampion është analizuar vetëm për 
qytetin e Tiranës dhe kjo për arsye se ne këtë qytet gjendet numri 
më i madh i studentëve. Në këtë treg gjinden dhe të gjitha degët e 
bankave që funksionojnë në Shqipëri, fakt ky, që garanton baras 
mundësinë e zgjedhjes së subjektit bankar nga njëra anë dhe nga 
ana tjetër konsumatori mund të krahasojë më lehtë llojin e 
produkteve digjitale bankare të çdo subjekti. 

Si bazë e studimit u hartua një pyetësor on-line në platformën Google, i 
cili ju është shpërndarë nëpërmjet pedagogëve, studentëve, në pesë 
universitete të qytetit të Tiranës. Universiteti u zgjodh me kriterin e 
numrit më të madh të studentëve. Pedagogët që kanë shpërndarë anketën 
janë përzgjedhur rastësisht brenda një universiteti nga listat e pedagogëve 
që japin mësim në degë të ndryshme të Universitetit. Numri i studentëve 

 
30 INSTAT Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Familje, 
2021. http://www.instat.gov.al/al/temat/kushtet-sociale/teknologjis%C3%AB-
s%C3%AB-informacionit-dhe-komunikimit-tik-n%C3%AB-familje-dhe-nga-
individ%C3%ABt/#tab2 
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për çdo universitet është përcaktuar në raport me numrin e studentëve që 
janë regjistruar në universitet. Numri total i pedagogëve të përzgjedhur që 
iu janë drejtuar me email 524 studentëve të universiteteve të ndryshme ka 
qenë 18. 

Kampioni përmbledh studentë të të gjitha cikleve të studimit Bachelor e 
Master, në të gjitha universitetet e zgjedhur nuk përfshin studentët që 
vazhdojnë Studime Doktorale. Ne mendojmë se ky target grupi 
konsiderohet ajo pjesë e popullsisë që është më afër përdorimit të 
internetit në të gjithë elementet e tij. Tregu digjital bankar në të gjithë 
subjektet e produktet e tij do të kushtëzohet në 10 vitet e ardhshme nga 
zhvillimet e tendencës konsumatore të këtij grupi të popullsisë. 

Pyetësori në vetvete është ndërtuar me dy tipe pyetjesh. Në tipin e parë të 
pyetjeve studentët duhet të përgjigjen vetëm me “Po” ose “Jo”, ndërsa në 
pyetjet e analizës së faktorëve që ndikojnë në shkallën përdorimit të 
produktit mund të zgjedhë vetëm një nga alternativat e mundshme. Numri 
i alternativave të mundshme për këtë tip pyetjesh kufizohej në tri ose 
katër.  

Në pyetësor janë përfshirë edhe pyetje të veçanta sigurie për vlerësimin e 
produkteve të veçanta duke e parë fenomenin në disa këndvështrime. Në 
këtë aspekt është e mundur që të vërtetohen fenomene të njëjta të 
përshkruara në mënyra të ndryshme. Kështu kemi përgjigje të 
kontrolluara edhe në aspektin e vlerësimit faktorial të shkallës së 
përdorimit të produkteve digjitale bankare. 

Nëse evidentohen problematika të këtij target grupi në kufizimin e 
përdorimit të produkteve digjitale jemi të sigurt se ato vlejnë dhe për 
shumicën e pjesës tjetër të popullsisë. Bankat ne investimet e tyre duhet 
të ndërtojnë sisteme që mund të kapërcejnë problematikat që pasqyrohen 
në këtë target grup sepse ato janë të pranishme dhe në pjesën më të 
madhe të popullsisë. Sigurisht, ne jemi të sigurt, që në pjesën tjetër të 
popullsisë ka dhe shumë problematika të tjera që nuk i prek ky studim. 
Të ndërgjegjshëm në këtë e pranojnë si një nga kufizimet me kryesore te 
punimit. Përzgjedhjen e këtij target grupi nuk është përfaqësues për gjithë 
popullsinë, por është pjesa me afër procesit të digjitalizimit në përgjithësi 
dhe atij banker në veçanti. 

Nga anketimi të gjithë studentët që kishin një llogari bankare kishin dhe 
një kartë debiti, sepse kjo ishte një politikë e të gjitha bankave në 
Shqipëri. Aty ku ndaheshin ishte shkalla e përdorimit të mjeteve të 
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pagesës d.m.th pagesa me kartë pa kontakt dhe shërbime me e-banking. 
Anketa veçon ata studentë që kanë në pronësi një kartë debiti dhe që e 
përdorin atë dhe ata që e kanë dhe nuk e përdorin. Pa ashtu janë marrë në 
konsideratë edhe ata studentë që nuk kanë e-banking dhe nuk duan ta 
përdorin atë. Për ata që nuk përdorin e-banking jemi përpjekur të 
kuptojmë përse nuk janë pajisur me këtë produkt, ndërsa ata që kanë një 
kartë, jemi munduar të kuptojmë shkallën e përdorimit të saj.   

Anketimi është bërë në periudhën kohore kur mësimi bëhej on-line, 12-
17 prill 2021. Në total janë dërguar 524 emaile me pyetësorë për po aq 
studentë dhe janë marrë 315 përgjigje, me një shkallë përgjegjshmëri prej 
60.1%. 

Rezultatet e anketimit ju dërguan të gjitha bankave të nivelit të dytë në 
Shqipëri. Me 7 prej tyre u organizuar diskutime më të hollësishme me 
drejtues të lartë duke realizuar dhe intervista te strukturuara për rezultatet. 
Do të deshëm të falënderonin të gjithë drejtuesit e 7 prej bankave te 
nivelit te dyte qe na ndihmuan ne diskutimin e rezultateve të këtij 
studimi. 

 

IV. Diskutimet e rezultateve të anketimit  

Diskutimet për rezultatet e anketimit përfshin vlerësimin për nivelin e 
besimit të bankës dhe niveli i digjitalizimit të produkteve bankare. 

 

1.1 Vlerësimi i shkallës së besimit të bankës  

Shkalla e besimit të klientit ndaj bankës është elementi bazë në 
përzgjedhjen e saj. Në lidhje me pyetjen “Sa besim keni tek banka/t që 
keni zgjedhur”, 7 në 10 studentë kanë besim por i kontrollojnë veprimet 
për siguri.  



Fig. 1 Sa besim keni tek banka që keni zgjedhur? 

 

Nëse bashkojmë përgjigjet e dy alternativave të para, të cilat pohojnë besim 
pavarësisht se në shkallë të ndryshme, mund të themi se 88.1% e studentëve të 
anketuar kanë besim tek produktet bankare që materializohen tek veprimet e 
tyre. 

Për të parë nivelin e besimit në një tjetër kënd vështrimi, studentëve në 
pyetësor i kemi drejtuar pyetjen “Sa prej jush kane aktivizuar opsionin e 
pagesave automatike për faturat e ujit, energjisë elektrike, telefonit, 
internetit, etj?”. Nga përgjigjet del se 91.1% e tyre kanë aktivizuar 
pagesat automatike dhe vetëm 8.9% i paguajnë më vete. Në këtë aspekt 
logjikisht mund të përforcojmë konkluzionin se rreth 10% e studentëve 
nuk kanë besim tek produktet e sistemit bankar shqiptar dhe për pasojë 
nuk e shikojnë atë si një mjet të domosdoshëm në jetën e tyre. 

Kjo ndjesi vërtetohet edhe më shumë në nivelin e përdorimit të kartave të 
debitit apo të kreditit. Për të parë vërtetësinë e kësaj ndjesie të studentëve 
në një moment të caktuar të pyetësorit atyre ju është drejtuar pyetja, “A e keni 
një kartën debitit apo kreditit të përdorshme?”. Vetëm 10.8% e studenteve 
përgjigjen negativisht. Edhe këtu rreth 10% e studentëve nuk kanë besim tek 
produkti bankar. 

Për të parë nëse mosbesimi ndaj një banke është kryesisht për produktet 
bankare apo për vetë bankën si institucion, studentëve ju kemi shtruar 
pyetjen, “Jeni klientë të një banke, apo keni llogari në më shumë se në 
një bankë?”. Për ata që kanë llogari në më shumë se në një bankë jemi 
munduar të kuptojmë arsyen se pse ndodh një gjë e tillë. Në pamjen e 
përgjithshme kuptuam se 57.4% e studentëve të anketuar kishin llogari 
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vetëm në një bankë dhe 42.6% kishin llogari në më shumë se në një 
bankë.  

Nga studentët, që mbanin llogari në më tepër se në një bankë, interesant 
ishte pohimi se vetëm 9% e tyre (e 45.5%) thonë se “i mbajnë llogaritë 
në më shumë se në një bankë për të ulur riskun e pasurisë së tyre nga 
falimentimi i bankës”. Kjo tregon se besimi tek bankat është më i madh 
sesa besimi tek produktet e reja bankare dhe aq më shumë sesa te 
produktet digjitale. Vlen të përmendet këtu se studentët janë shumë të 
ndjeshëm karshi ofertave të produkteve bankare dhe mbi të gjitha ndaj 
shërbimit bankar që përmbledh dhe elementet digjital. 

Fig 2. Arsyet e mbajtjes së llogarive në disa banka  

 
 

1.2 Niveli i digjitalizimit të produkteve bankare 

Pyetjes se “I përdorni shërbimet digjitale që ofron banka që 
bashkëpunoni”, 81.8% e studentëve pohojnë që “Po” dhe pjesa tjetër prej 
18.2% pohojnë që “Jo”. Për ata që përdorin shërbimet digjitale kur i pyet 
“Jeni më të kënaqur me shërbimin që ju ofron banka me mjetet digjitale 
apo në degë?”, 63.6% e studentëve pohojnë se janë të kënaqur me mjete 
digjitale ndërsa 36.4% janë më të kënaqur me shërbimin në degë.  

Në fillim le të përpiqemi të kuptojmë se përse 18.2% e studentëve nuk i 
përdor shërbimet digjitale dhe pastaj me pjesën e studenteve që nuk janë 
të kënaqur nga shërbimet digjitale të bankave 

Për këtë kemi ndërtuar një pyetje direkt se “Nëse nuk i përdorni, cili 
mendoni se është shkaku që nuk i përdorni shërbimet digjitale që ju ofron 
banka?”. Një në dy studentë, nga ata që nuk përdorin shërbimet digjitale 
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që ofron banka, paraqesin si shkak mospërdorimi frikën për sigurinë e 
veprimit.  

Interesante është shkalla e përdorimit të produkteve digjitale edhe në 
trevat shqiptare jashtë Shqipërisë. Në një studim të bërë nga ekipi i Prof. 
Dr. Ruzhdi Jashari me titull “Digjitalizimi i bankave në Kosovë, rast 
studimi klientët e dy bankave ndërkombëtare në republikën e Kosovës”  
evidentohet se dhe aty niveli i përdorimit të produkteve digjitale në dy 
bankat më të mëdha të vendit është 80%.31 Pra kjo tregon se niveli i 
shkallës së digjitalizimit në trevat shqiptare është i pak a shumë i 
unifikuar. 

Fig 3. Arsyeja e mospërdorimit të shërbimeve digjitale që ofron banka 

 

 

Ne mendojmë se, qoftë pjesa që nuk beson në sigurinë e veprimeve on-
line, qoftë pjesa që ka vështirësi me këto veprime, në thelb vuajnë nga 
edukimi i pamjaftueshëm që duhet të bëjnë bankat për përdorimin e 
produkteve digjitale. Në tregun shqiptar promocioni bankar realizohet ose 
për imazh të bankës ose për informacion të produkteve të saj. Bankat 
promovojnë shumë pak platformat e përdorimit të produkteve të tyre 
digjitale, pavarësisht se i kanë ato. Në tregun on-line bankar, shumë pak 
promovohet mësimi on-line i produkteve të reja që ofron bankat, ndërsa 
përdoret pafund mesazhi informues në mobile për kredi, që klienti të 
shkojë në degë.  
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31Adonis Bllacaku, “Digjitalizimi i bankave në Kosovë, rast studimi klientët e dy 
bankave ndërkombëtare në republikën e Kosovës” fq.54, University for Business and 
Technology in Kosovo. https://knowledgecenter.ubt-
uni.net/cgi/viewcontent.cgi?article=3551&context=etd 

https://knowledgecenter.ubt-uni.net/cgi/viewcontent.cgi?article=3551&context=etd
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/cgi/viewcontent.cgi?article=3551&context=etd


Le t’i kthehemi tashti 36.4% të studentëve të cilët e përdorin shërbimin 
digjital dhe që preferojnë më shumë shërbimin në degët e bankës. Nëse të 
gjithë studentet i pyesim përse shkoni në degët e bankës 42,1% përgjigjen 
vetëm për këshillime dhe veprime që kërkojnë paraqitje. Kjo përgjigje 
vërtetohet edhe nga një pyetje direkte me “Po” ose “Jo” që i bëhet 
studenteve në një moment të caktuar kur ju kërkohet: “A e përdorni 
personelin e bankës për konsulentë bankare?” Në përgjigje 44.2% 
përgjigjen me “Po” dhe 55.8% përgjigjen me “Jo”. Pra mund të themi se 
studentet që përdorin masivisht produktet digjitale të bankës paraqiten tek 
ajo vetëm për këshillime. 

Pjesa tjetër përgjithësisht shkon në degë kryesisht për pagesa me jashtë 
8,4%, tërheqje valute 19,6%, për marrje kredie 4.2% dhe pjesa tjetër, 
25,7%, për të gjithë elementet e mësipërm. Janë të tri elementet që bankat 
po zhvillojnë me shpejtësi pikërisht këtë vit. Kartat e kreditit dhe debitit 
në valutë (kryesisht në Euro), sistemet e kreditimit on-line për biznese 
dhe persona fizik dhe së fundmi përdorimi më masiv i firmës elektronike 
duke filluar me administratorët e bizneseve dhe më gjerë deri tek 
personat fizikë. 

Pak më shumë se 3 në 10 studentë, ndër ata që deklarojnë se i përdorin 
shërbimet digjitale të bankës përveç kartave të debitit apo kreditit, raportojnë 
se i përdorin shërbimet “sa herë që e kanë të nevojshme por jo më pak se një 
herë në dy javë”.  

 

Fig 4. Shpeshtësia e përdorimit të produkteve digjitale 
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V. Konkluzione 

Si pasoje e rezultateve të anketimit dhe të intervistave me drejtuesit 
kryesore të bankave të nivelit të dytë në Shqipëri, përgjigjet e pyetjes 
kërkimore në disa drejtime janë numerikisht të argumentueshme dhe në 
disa të tjera shkencërisht të parashikueshme. 

1. Pandemia ishte një element i rëndësishëm i rritjes së vëllimit të 
përdorimit te produkteve digjitale. Ajo stimuloi nga njëra anë 
ofertën e këtyre produkteve, por nga ana tjetër edhe përdorimin më 
masiv të tyre. Njerëzit ishin të detyruar të drejtoheshin drejt 
produkteve digjitale bankare si dhe ishin të detyruar të “mësonin” 
përdorimin e këtyre produkteve. Shifrat në të gjithë botën por edhe 
në Shqipëri e vërtetojnë gjithmonë e më shume këtë.  

2. Nga intervistat me drejtuesit e bankave doli se gjatë pandemisë nga 
njëra anë kishin një rritje rreth 15% të pagesave digjitale dhe nga 
ana tjetër të gjitha bankat e nivelit të dytë rriten investimet në 
produkte digjitale. Një rritje shumë të madhe morën dhe format e 
komunikimit me klientët e bankave si në fushën e sigurisë ashtu dhe 
në atë të marketingut. 

3. Në qytetin e Tiranës 82% e studentëve përdorin produktet digjitale 
bankare. Me rritjen e përdorimit të produkteve digjitale bankat kanë 
ndërmarrë operacione të uljes së kostos së funksionimit. Nga 
diskutimet me drejtuesit e bankave të nivelit të dytë gjatë vitit 2019-
2021 në Tiranë kishin kaluar nga 117 sportele me 108. Ndërkohë 
përdorimi i bankomateve për veprime të realizueshme në to ishte 
rritur nga 36% në 44% 

4. Në qytetin e Tiranës 18% e studentëve nuk përdornin produktet 
digjitale bankare sepse kishin frike nga siguria e tyre. Drejtuesit e 
bankave të nivelit të dytë ishin të bindur se kjo barriere do të 
kapërcehet duke përdorur këto instrumente: 

 Rritjen e investimeve ne sistemin e sigurisë së bankave duke 
përsosur si platformat e Internet Banking dhe ato për Smartphone. 

 Konfirmimi i veprimeve bankare me mesazh, email, apo forma te 
tjera. 

 Ulja e komisioneve ose zerimi i tyre për veprimet nëpërmjet Web 
Banking. 
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 Ndërmarrja e iniciativave edukative për klientët në funksion të 
përdorimit të produkteve digjitale 

5. Nga diskutimet me drejtuesit e bankave të nivelit të dytë për të 
shfrytëzuar ndjeshmërinë e klientëve karshi ofertave te produkteve 
te tyre, të gjitha bankat kishin ndërtuar numra jeshil (qendra 
komunikimi) për komunikimin me to. Kalimi i informimit nga 
kontakti fizik në qendra komunikimi me klientët do të jetë edhe një 
mjet për të rritur besimin tek produktet digjitale. 

6. Ndërtimi i numrave të gjelbër janë pasojë edhe të ndryshimit të 
raportit të bankës me klientin. Shumica e vizitorëve në degët e 
bankave vënë në themel të tyre elementin e këshillimit ekonomik. 
Bankat dalëngadalë edhe në Tiranë si për bizneset dhe për brezin e 
ri po kthehen në institucione këshillimi pasuror dhe jo vetëm 
tregtarë të parasë. 

7. Rritja e shërbimeve digjitale nëpër bankat shqiptare u shoqërua me 
ndryshime shumë të mëdha në analizën e të dhënave që ato 
gjenerojnë dhe për pasojë ndryshuan, 

 Sistemet e menaxhimit bankar dhe mënyrat e ndërtimit të 
produkteve bankare. Vlen të përmendim këtu ndryshimin e 
politikave të disa bankave në tregun shqiptar në ristrukturimin e 
kanaleve të shpërndarjes, me vënien në përdorim të makinerive të 
reja për veprime automatike dhe mundësia e ndryshimit të orareve 
të funksionimit.  

 Format e promocionit të produkteve bankare duke kaluar nga 
informacioni për produkt tek mënyrat e përvetësimit të tij. 
Platforma IoT hyri edhe më shumë në sajtet e bankave edhe në 
Shqipëri. 

 Segmentimi i produkteve bankare dhe rindërtimi i klientelës si 
pasojë e përpunimit të një pafundësie të dhënash që të gjitha lënë në 
botën digjitale. Besueshmëria e klientit tashmë është e 
vlerësueshme edhe në profilin e tij digjital. 

8. Nga 16 banka që veprojnë në tregun shqiptar, 14 prej tyre janë 
ndërkombëtare. Kjo gjë ka bërë që dhe në tregun shqiptar të kemi të 
njëjtat produkte digjitale bankare, si ato në tregun europian. Siç është 
vërtetuar edhe në punimin “Industry 4.0–reality and Perception in the 
Albanian Market” shoqëritë e huaja që veprojnë në Shqipëri gjithmonë 
janë pararojë në investimet digjitale. Kjo tendence ruhet edhe në tregun 
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bankar shqiptar. I vetmi produkt digjital që është i zhvilluar në EU dhe 
është shumë prapa në Shqipëri është kreditimi pa prezence në bankë. Kjo 
është sfida e re e sistemit bankar shqiptar. 
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Abstract 

 

The signing and entry into force of the Stabilization and Association 
Agreement of the European Union with Albania was a prelude to the 
complete reform of Albanian legislation and the approximation of the 
legal framework with EU law. Obtaining the status of candidate country 
was, among other things, the certification of Albania's reform efforts in 
this aspect. A fundamental reform in this direction was the intellectual 
property right, especially copyright and related rights. In this regard, the 
change of the existing law of 2005 was not seen as productive, but the 
creation of a new legal framework which was finalized with the entry 
into force of law no. 35/2016 "on copyright and other related rights". 
This law achieved a complete regulation of the legal framework on 
copyright, better protection of these rights and a detailed regulation of 
their collective and individual administration. Compared to the law of 
2005, the new law no. 35/2016 is not only more voluminous but has in 
some aspects conceptual innovations of copyright and better systematic 
treatment in their protection. The purpose of this paper is to identify the 
innovations brought by the reform of copyright legislation and the degree 
of its approximation to copyright in European Union countries. 

 

Key words: copy rights, collective and individual administration, 
approximation with EU law. 
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1. Introduction 

 

Efforts to reform copyright legislation in Albania have always been 
accompanied by debates on the effectiveness of the protection of these 
rights in practice. Stakeholders have always called for increased state 
control over copyright protection and the fight against piracy. Television 
piracy has been a concern. Although the denunciation of television piracy 
has been more intense due to the interests of certain media entities which 
have had the financial opportunity and the necessary means to denounce 
it, statistically the greatest violation of copyright has occurred in the field 
of literary and scientific works, and in the field of musical works. If 
previously the legislation of the communist regime did not give a legal 
protection to the works of foreign authors, the current legislation does not 
make any distinction between subjects with Albanian citizenship and 
those with foreign citizenship in terms of protecting their intellectual 
property. The only difference is in terms of the duration of the protection 
of economic rights of foreign authors, if the legislation of their country of 
origin provides a shorter duration of protection of these rights compared 
to Albanian legislation. Albania's accession to the European Union 
obliges the Albanian state, like any EU member state or aspirant to join, 
to approximate its legislation with the acquis communautaire. Such an 
obligation has been legally sanctioned since the ratification of the 
Stabilization and Association Agreement between Albania and the 
European Union, as the first step of Albania's efforts to join the EU. For 
this reason, Albania was forced to change the law in force for the 
protection of copyright and the adoption of a new law in 2016, namely 
law no. 35/2016 "On copyright and other copyright related to it”. This 
law achieved a complete regulation of the legal framework on copyright, 
better protection of these rights, detailed regulation of their collective and 
individual administration, etc. Compared to the law of 2005, the new law 
no. 35/2016 is not only more voluminous but has in some aspects 
conceptual innovations of copyright and better systematic treatment in 
their protection. The purpose of this paper is to identify the innovations 
brought by the reform of copyright legislation and the degree of its 
approximation to copyright in European Union countries. 
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2. Historical development of copyright in Albania 

 

The development of copyright in Albania is characterized by four main 
periods through which it has passed. For the first time, Albanian law 
regulates legal-civil relations with the object of intellectual creativity in 
the Civil Code of 1929. Incorporated in several articles of the civil code, 
copyright was considered as one of the objects of the right of possession. 
Thus, copyright was regulated by the same articles of the civil code that 
regulated the legal-civil relationship of ownership, or as it was called in 
the Civil Code of 1929 "the right of possession". In addition to material 
items, the object of this legal-civil relationship were also intangible 
items. Copyright was defined in the Civil Code of 1929 as the copyright 
and the right inventors to their works and inventions.32 

The second period of copyright development is that after the Second 
World War and the installation of the communist regime in Albania. The 
civil law of that period is characterized by a fragmentation of civil law 
into several separate laws. The codification of civil law took place later in 
1981. Prior to this codification, copyright was regulated in Article 58 of 
the General Part of the Civil Code, which was a special law, which 
sanctioned the protection of copyright as one of the personal non-
economic rights.33 The regulation in only one article of copyright in this 
period made it necessary to adopt bylaws in its implementation. 

The third period is that of the codification of Albanian civil law of the 
communist era. In the 1981 Civil Code, copyright is regulated in only 3 
articles, articles 315-318 which regulate the recognition and protection of 
copyright. Among the most important personal non-economic rights were 
copyright and the right of invention and rationalization. Adulthood was 
not required to be subject to copyright. Minors under the age of 14 could 
also be copyright holders. Copyright arose at the moment when 
intellectual creativity materialized somewhere in a certain form, whether 
orally or in the form of manuscript, sketch, figure, etc. in order to be 
perceptible to the public. Unlike previous legislation, the 1981 Civil 
Code distinguished between original works and derived works. 
According to him, the derived works were adaptations, translations, 

 
32Tutulani-Semini, E drejta e autorit në Shqipëri (2009) 23. 
33Ahmeti, Çështje teorike dhe praktike të veprave të prejardhura në të drejtën e autorit 
(2017) 40. 
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screenings, as well as any transformation of literary works, music, etc. 
Persons who merely provided technical assistance in the realization of an 
intellectual creation were not called co-authors. The 1981 Civil Code did 
not provide the same protection to Albanian and foreign citizens 
regarding copyright. Foreign nationals enjoyed the protection of their 
copyright only in cases when Albania had previously signed an 
agreement on mutual protection of copyright with the country whose 
citizenship was the author of the work.34 

The fourth period begins in 1992 and onwards, a period that brought 
about a new regulation of copyright based on a free-market economy and 
the right to private property. The new legislation of this period ensured a 
better protection of copyright economic rights and liberalized private 
autonomy in the contractual relations of the author with third parties.35 
As a result of technological changes, the object of copyright was 
expanded with works related to information technology, such as 
computer programs36, etc. 

In 2005, the law "On copyright and other neighboring related rights" was 
approved, which brought more regulation and protection to this institute. 
In the framework of the approximation of legislation with that of the EU 
in 2016, a new law on copyright and related rights was adopted. This law 
applies to natural, legal, local, or foreign persons who exercise creative, 
commercial, production or any other activity of evaluation, use, use or 
alienation of literary, artistic or scientific works in the territory of the 
Republic of Albania. 

 

3. Subjects of copyright 

Like any legal-civil relationship, that of copyright has as its elements the 
subjects, the object, and the content of this relationship. The subject of 
copyright is the author of intellectual creativity. Author is any natural 
person or a group of natural persons, who creates a literary, artistic, 
scientific work, original intellectual product, materialized, regardless of 
the form and manner of expression. 

 
34Tutulani-Semini, E drejta e autorit në Shqipëri, 25. 
35Ahmeti, Çështje teorike dhe praktike të veprave të prejardhura në të drejtën e autorit, 
45. 
36Computer-Implemented Inventions, September 2013, EPO, 9. 
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In the logic of law there is no age limit to have this quality, therefore the 
perpetrator can be any natural person with legal capacity, regardless of 
whether he has the capacity to act. Even adult natural persons who have 
been deprived or restricted of their ability to act may be the authors of 
their intellectual creativity.37 

Legal entities may not be authors of literary, artistic, or scientific works. 
But it is accepted from practice that in special cases, in the capacity of 
only economic copyright holder can also be a legal entity. For example, 
for audio-visual works, the author is the cinematic house. Exceptionally, 
there is talk of cases of creativity due to the employment relationship. If a 
legal entity (film company) contracts the staff individually for the 
purpose of producing a film, where the content of the contract expresses 
the fact of retention of authorship for the legal entity, against the 
individual payment for each of the staff, this can be taken as a “sale” of 
the copyright in advance, on behalf of the legal entity. However, even in 
this case it is only a matter of transferring economic rights and not 
personal non-economic rights which continue to remain with the specific 
authors of the audio-visual work, such as the director, screenwriter, etc. 

The legal relationship that is created between the author and his work is 
called authorship. The moment of birth of authorship is the moment of 
creation of the work. With the creation of the work, the right of 
authorship arises, regardless of the age of the author. No further action is 
required. 

When a work is created by the intellectual contribution of two or more 
natural persons, they will be called co-authors. Copyright in a work, 
which is the result of joint creative efforts of two or more authors, 
belongs to them jointly, regardless of whether the work constitutes an 
indivisible whole or is a union of independent parts. For the 
administration of copyright on the joint work and the respective 
remuneration law no. 35/2016 refers to the provisions of the Civil Code 
on co-ownership. 

Each of the co-authors may use his part of the joint work, except when by 
agreement between the co-authors the independent use of the parts 
created by each of them is expressly prohibited, or when the independent 
use of the creations of each of the co-authors harms the overall use of the 
joint work. A person who has provided only material, technical or 

 
37Tutulani-Semini, E drejta e autorit në Shqipëri, 28. 
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organizational assistance and has not contributed with a minimum of 
intellectual creativity in the realization of the work will not be considered 
as a co-author.38 

Any author whose name appears on a work is presumed to be the author 
of the work, until proven otherwise. If the work appears in anonymous 
form or under a pseudonym, in a way that makes it impossible to identify 
the author, the copyright holder will be the publisher. When the identity 
of the author is revealed and he proves before the judicial authorities the 
authorship of his work, then the copyright passes completely from the 
publisher or the performer to the author of the work.39 

Summaries are also protected by copyright. Those persons who have 
created a collection are the holders of copyright and enjoy these rights as 
if they were the authors of this collection. The law gives these persons 
the right to put their name or title and request their mention in any public 
use of these summaries. The authors of the works, which are included in 
the summary, have the right to an equal distribution of the reward that 
will be received from the use of the summary, unless otherwise provided 
by contract or by law. The authors of those works, which are included in 
the collection, retain the exclusive rights to their works to be used 
independently of the collection. 

Authors enjoy copyright over their works, for the sole fact of the 
realization of creation. No registration of the work or other formalities is 
required for the existence and enforcement of copyright. Authors may 
voluntarily register their works in a special register, which is maintained 
by the Copyright Directorate. Voluntary registration of works in the 
register of the Copyright Directorate has legal effect until proven 
otherwise by a court decision. 

 

4. Object of copyright 

The object of copyright is any original intellectual creation in the field of 
literature, art, and science, which carries individual characteristics, 
regardless of the manner or form of their expression. From the definition 
that the law gives to intellectual creativity, 3 elements must be met for a 
creativity to be considered as a work in the sense of law: 

 
38 Idem, 34. 
39Tutulani-Semini, E drejta e autorit në Shqipëri, 30; article 16 of law no.35 / 2016. 
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1. The work must be an original creation, which means that in its 
content it must be a new work, not created before and from the set of 
elements distinguishable from previous works even by the same 
author. 

2. The work should be an intellectual creation, with a minimum of 
creative value.40 

3. The work must contain individual characteristics, regardless of the 
manner or form of expression, objective, and importance. 

All the above conditions or elements must be met cumulatively. The 
absence of even one of the elements does not classify creation as a work 
in the sense of law, hence an intellectual creation. 

An original work is a creation which has not existed before, or even if it 
has existed before, is presented in a new form with new elements, which 
make it distinguish from the previous creation. In the line of original 
works that fall within the scope of copyright, the law has included: 

a) creations of speech, expressed through literary and journalistic 
writings, lectures, religious sermons, speeches, any other oral or 
written creations, and computer programs; 

b) dramatic and dramatic-musical creations; 

c) musical compositions, with or without lyrics; 

d) choreographic creations and pantomimes; 

e) audiovisual creations, which include cinematographic creations and 
other audiovisual creations created in similar ways to 
cinematographic creations, radio works; 

f) creations of visual art in the field of painting, sculpture and graphics, 
monumental decorative arts; 

g) architectural creations; 

h) photographic creations and any other creation expressed by any 
process like the photographic one. 

The originality of an intellectual creation should not be confused with the 
terminology used to distinguish between original works and derived 
works. Derived works are intellectual creations, which are realized based 

 
40Tutulani-Semini, E drejta e autorit në Shqipëri, 59. 
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on one or several works that have existed before. Such are translations, 
adaptations, musical arrangements or otherwise known as music mixes, 
illustrations, documentaries, websites with static or interactive data, as 
well as other changes of intellectual creations.41 These works that derived 
from a previous original work are considered as creations independent of 
the copyright of the original work on which they are based. 

Copyright subjects may create works derived from a previous original 
work only with the written authorization or contract of the author of the 
original work.42 Authors of derived works fully enjoy the copyright over 
their derived works. The copyright of the derived works does not infringe 
the copyright of the original works. Translations of official texts in the 
field of legislation, administration and judicial decisions must be 
protected, unless they are intended to officially inform the public. 

Not protected by copyright are: 

a) ideas, theories, concepts, discoveries and inventions in a creative 
work, regardless of the way of receiving, explaining or expressing; 

b) inventions, legal, administrative and judicial acts, as well as other 
official creations and their collections, presented in order to be 
officially informed to the public; 

c) official symbols of the state, organizations and public authorities; 

d) means of payment; 

e) news and press information, which has a simple informational 
character; 

f) simple data and facts.43 

Copyright protects the form of expression and not the idea itself. For 
example, anyone can write about love. This right does not defend the idea 
of love but the form of expression from a creator to an artistic work.44 

Folk literary and artistic creations in their original form are not protected 
by copyright. However, the law provides that their communication to the 

 
41 See also Tyler T. Ochoa, Copyright, Derivative Works and Fixation: Is Galoob a 
Mirage, or Does the Form(GEN) of the Alleged Derivative Work Matter?, in Santa 
Clara High Technology Law Journal, Volume 20, issue 4, Article 5 (2004) 999 onwards. 
42 See article 9 of law no. 35/2016. 
43 Article 12 of law no. 35/2016. 
44Dega, Pronësia intelektuale (2014) 23. 
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public may be made against the payment of a fee. The award will be used 
for cultural and artistic promotion and stimulation of a non-profit nature 
in the respective artistic and cultural fields. 

 

5. Types of copyright 

Copyright is divided into two types of rights: the personal non-economic 
copyrights of the author, ensuring respect for his intellectual and personal 
qualities at work (otherwise known as moral rights) and the economic 
copyrights of the author in relation to his economic interests. 

Copyright is divided into personal non-economic rights and economic 
rights due to the distinctive characteristics that these two types of rights 
have from each other. Personal non-economic copyrights are inextricably 
linked to the author, when he is alive, but also after his death. The author 
may not waive his own non-economic copyrights. Personal non-
economic copyrights are not transferable, licensed and are never 
extinguished. After the death of the author, the exercise of personal non-
economic copyrights passes by inheritance in accordance with civil 
legislation.45 

While economic copyrights can be transferred, licensed, or alienated. 
Economic copyrights are extinguished after the expiration of a certain 
period. They do not last indefinitely. The author may waive his economic 
copyrights. After the death of the author his economic copyrights pass to 
his heirs in accordance with civil law. 

There are only four personal non-economic copyrights: the right to make 
the work public, the right to recognize and mention authorship, the right 
to honor, personality and reputation, and the right to withdraw permission 
to use the work. 

While the economic copyrights are more numerous in number. The law 
makes a distinction between “economic copyrights” which are four, and 
“other economic copyrights” which are a greater number. Other 
economic copyrights have the same characteristics as economic 
copyrights, apart from any right, which may deviate from the general 
characteristics of economic copyrights mentioned above. 

 
45 See article 24 para 6 and 7 of law no. 35/2016. 
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With the right to make the work public - as a personal non-property 
copyright - the author decides for himself about the time and place, as 
well as the way in which he wants to make his work known to the public 
for the first time. Prior to the publication of the work, any information 
about its content may be given to the public only with the consent of the 
author.46 

With the right to recognize and mention authorship, the author is given 
the right to be recognized and mentioned as the author of the work. This 
right exists independently of the economic copyright, even after the 
transfer of the economic copyrights. Users of a work are obliged to write 
and mention the name of the author in any copy or use of the work, 
unless the author declares in writing that he waives the right to mention 
the authorship. The author or his heirs enjoy the non-economic personal 
copyright to claim the co-authorship of an author in a work, as well as to 
oppose the co-authorship unjustly established by others. The author has 
the right to decide in whose name his work will be presented to the 
public, as well as the right to remain anonymous or under the pseudonym 
chosen by him.47 

Through the right of honor, personality and reputation, the author has the 
right to oppose any distortion, change, alienation, or other denigrating 
actions that do not respect the integrity of the work, through which his 
honor, personality and reputation are violated even after the transfer of 
his economic copyrights.48 

By the “right to withdraw the license for the use of the work”, the author 
has the right to withdraw the license for the use of the work and to 
prohibit its continuous use, based on good reasons like the protection of 
reputation, honor or other circumstances. In this case, the author is 
obliged to pay all damages caused to the lawful holder of the 
authorization, because of the exercise of this right.49 But if, after 
exercising the “right to withdraw the license for the use of the work”, 
within a period of 10 years, the author seeks to allow the use of the same 
work or a work substantially similar to it, he is obliged to offer in 
advance the possibility of renewing the contract of use to the entity that 
had the right to use the work before exercising this right. 

 
46 Article 21 of law no. 35/2016. 
47 Article 22 of law no. 35/2016. 
48 Article 23 of law no. 35/2016. 
49 See article 24 of law no. 35/2016. 
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Exclusive economic copyrights are the right of reproduction of the work, 
the right of distribution of the work, the right of public communication of 
the work and the right to make derived works. 

The right of reproduction is the exclusive economic copyright of the 
author to authorize or prohibit the making of one or more copies of a 
work, whether in whole or in part, directly or indirectly, temporarily, or 
permanently, in any form and means, including audio or video recording, 
as well as for the temporary or permanent storage of the work in an 
electronic environment.50 

The right of distribution is the exclusive economic copyright of the 
author to allow the making available to the public, originals, or copies of 
works, through sale or other alienation of the work, as well as importing, 
exporting, distributing copies of works produced with his consent.51 

The author has the exclusive right to allow or prohibit the communication 
of his work in public, in any form, with public present or absent, via 
waves, cable or satellite broadcasting, etc. 

The right to make derivative works means the exclusive right of the 
author to make his own or allow others to make any adaptations to the 
work, to translate, publish in a summary, to make musical arrangements, 
as well as any other transformation that can be done to his existing work. 
The author can transfer this right to other persons through a contract for 
the transfer of economic rights. This happens more often in the case of 
translations.52 

Among other economic copyright of the author is the right of 
remuneration for the reproduction of the works of the author for private 
use. The author, whose works, due to nature, may be reproduced without 
authorization, through photocopying, audio recording, video or through 
any other form for private use has the right to a reasonable remuneration 
from the sale of technical materials, which enable reproduction. The 
remuneration will not be paid by the person using the reproduced work 
for private use, but by the manufacturers of the visual and audio 
recording equipment, the manufacturers of the photocopiers, the 
manufacturers of the blank tape, which enables the same copy as the 
original and importers of such equipment, except when small quantities 

 
50 Article 26 of law no. 35/2016. 
51 Article 27 of law no. 35/2016. 
52 See article 30 of law no. 35/2016. 
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intended for private and non-commercial use are imported, being part of 
personal luggage.53 In addition to this remuneration, the author is entitled 
to a reasonable remuneration from a natural or legal person, who 
provides paid photocopying services. 

Another economic copyright of the author is the right of remuneration in 
the case of public lending of his work. Public lending is the making 
available for use of a work for a limited period and not for material 
benefits, through institutions that allow public access and that, for this 
purpose, perform this activity as a public service. Authors have the 
exclusive right to allow or prohibit public lending of works. In return, the 
authors enjoy the right to receive a fair remuneration for the public 
lending of their work. The work can be given in public lending only after 
6 months from the first distribution of the work. This rule does not apply 
to the use of the original or copies of works in the National Library, 
educational or academic institutions, as well as in public libraries with 
free admission.54 

The right of resale is a right that have only authors of an original work of 
art. Following the first transfer of ownership of an original work of art, 
the author personally or, after his death, the heirs, have the inalienable 
right, which cannot be removed even in advance, to receive the award, 
based on the price received of the sale for each act of resale of the work. 
The author of the work does not have the right of reward if the seller is an 
art gallery that has acquired the right of ownership over the work directly 
from the author, not more than three years before it was resold, and the 
resale price does not exceed the equivalent value in ALL of 10 000 
euros.55 All these conditions must be met cumulatively, so that the author 
of the work does not have the right to compensation for the act of resale. 

Another economic copyright holder is the right of access. The author has 
the right to ask the owner or possessor of the original work or its copy to 
allow access, to make copies of the work. 

The right to prohibit public exposure of the work is the copyright of an 
undisclosed work of visual art, applied art or an undisclosed photographic 

 
53 Article 31 of law no. 35/2016. 
54 Article 32 of law no. 35/2016. 
55 See article 33 of law no. 35/2016. 
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work, to prohibit the owner of the original work from exhibiting it to the 
public.56 

Somewhat more specific is the copyright to the photographic works. 
According to the copyright of photographic works, the transfer of 
ownership of the negative or any similar embodiment of a photographic 
work, based on which copies can be made, brings the transfer of 
economic copyrights over the work, except the right of resale.57 The 
individual portrayed in a photographic work commissioned by him 
performs any action that is covered by economic copyrights even without 
the authorization of the author of the photograph, unless otherwise 
provided in the written contract. 

The copyright of works of applied arts and works of architecture protects 
the external form of objects, expressed by features, such as: lines, 
contours, shapes, textures, etc. The protection covers two- and three-
dimensional objects. The protection of copyright for architectural works 
extends to buildings and similar architectural constructions, as well as to 
their projects. The right to adapt the work of applied arts or the work of 
architecture does not include those types of changes that do not result in a 
change in the external form of the work.58 

The personal non-economic copyrights of the authors are protected 
without any time limit. After the death of the author, the exercise of these 
rights is taken over by the legal heirs. While economic copyrights are 
protected throughout the life of the author and up to 70 years after his 
death, regardless of the date when the work was lawfully made public. 
After the death of the author, the economic copyrights pass to the heirs of 
the author, according to civil legislation. These deadlines start from 
January 1 of the year following the author's death. While the economic 
copyrights over a co-authored literary work are protected until the death 
of the last co-author and up to 70 years after his death.59 

The economic copyrights of anonymous or under pseudonymous works 
are protected for up to 70 years. The deadline is calculated from January 
1 of the year following the lawful release of the work to the public. The 

 
56 Article 37 of law no. 35/2016. 
57 See article 38 of law no. 35/2016. 
58 Article 39 of law no. 35/2016. 
59 See article 41 of law no. 35/2016. 
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economic copyrights of summaries are protected for up to 70 years from 
making the work legally available to the public. 

Upon expiration of the term of protection of economic copyrights, the 
work is considered a work in the public domain60 and may have free use 
for the public, which are subject to respect for the personal non-economic 
copyrights of the authors. 

 

6. The approximation of the Albanian copyright legislation with the 
acquis communautaire: Legal framework innovations 
 

The new law no. 35/2016 "On copyright and other copyright related to it" 
brought a series of changes that reformed the current copyright 
legislation in Albania and approximated it with the legislation of EU 
member states and the acquis communautaire. 

Through this law was strengthened the legal protection given to the 
economic copyrights of reproduction, distribution of works to the public, 
rent and lending, rights of adaptation of the work and the right of 
communication to the public in accordance with EU legislation. The 
rights of resale of the work of visual arts, the right of private use of the 
work, the right of public lending, the copyright of works of applied arts 
and works of architecture, etc. have also been harmonized with the acquis 
communautaire. The law also defines legal presumptions in case the 
contract does not provide for certain contractual rights and obligations 
between the parties, such as the territory in which the contract will be 
applied, the term of its validity, the value of the reward of the author in 
case of transfer of economic copyrights, etc. Compared to the previous 
legislation, law no. 35/2016 has extended the restrictions of copyrights in 
favor to public interest, this in proportion to the legitimate interests of the 
author. 

The new law on copyright has introduced a new beneficiary scheme and 
well-defined criteria for the benefit of the author of a work when he 
transfers his economic rights through a contract. Thus e.g., the 
determination of the remuneration for the author should depend on the 
type and purpose of the work, financial success, type and volume of the 

 
60 See also Boyle, “The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind. 
Caravan”(2008) 29-30. 
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work, duration of use and the existence of an agreement between the 
authors' associations and user associations, which determines the amount 
of a fair remuneration, as well as other elements considered in 
establishing a fair remuneration. Also, if in the contract between the 
parties there is a significant disproportion between the remuneration of 
the author of the work and the income of the other party, over which the 
economic copyrights over the work have been transferred, the author 
enjoys the right to request a review of the contract or change of the 
contract for the increase the remuneration. 

The new law also provides for a new scheme of obtaining a reasonable 
reward for the author if the work is reproduced for private use. The 
author has the right to request reasonable remuneration from the 
importers of machinery and other equipment where the work is fixed as 
well as from the manufacturers of these machines if they are produced 
within the territory of the Republic of Albania. 

The novelty in the new law is the introduction of the institute of dispute 
resolution through mediation and arbitration, despite the provisions made 
in the civil code in relation to these institutes. Dispute resolution through 
mediation or arbitration ensures judicial economy, professionalism, and 
dispute resolution within a reasonable time.61 

The new law has revised the chapter on administrative measures by 
expanding the range of these measures and increasing the circle of 
entities that can be administratively sanctioned. Thus, now not only the 
legal entity that infringes copyright and causes economic damage but also 
the company administrator and any other natural person who is aware or 
should have been aware of counterfeiting, illegal reproduction, and other 
activities without the authorization of the holder of the copyrights for 
economic and financial purposes is subject to administrative measures. 

Innovation in the new law no. 35/2016 on copyright are the creation of 
new state bodies to guarantee copyright and related rights, such as the 
Directorate for Copyright and the National Council of Copyright. The 
functions of the Copyright Directorate are to coordinate policies related 
to the administration and protection of copyright, to provide specialized 
opinion in this field and to increase the efficiency of its cooperation with 
the inspectorate and the public in cases of infringement of the rights. This 

 
61Ahmeti, Çështje teorike dhe praktike të veprave të prejardhura në të drejtën e autorit, 
175. 
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directorate has been given competencies for the supervision of collective 
copyright administration agencies and extended cooperation with other 
actors and tax authorities. This directorate is hierarchically subordinated 
to the Ministry responsible for copyright and oriented towards public 
awareness of copyright and education campaigns and public education 
activities.62 

The National Copyright Council is another new body that approves 
royalties for authors. Through this council, conflicts between user 
entities, authors and agencies are put to an end. In addition to approving 
tariffs when collective copyright administration agencies and 
representatives of the user association do not agree, the council approves 
the methodology for determining them. 

Law no. 35/2016 provides for a liberalization of the market in terms of 
the establishment of agencies for collective administration of copyright. 
The criteria for the establishment of these agencies are well defined in the 
new law. It also provides for increased transparency in the activity of 
collective copyright administration agencies during the use of the license 
granted by the Ministry of Culture. The new law creates new 
accountability bodies within the agencies for handling complaints in 
accordance with the directive 26/2014 / EU and transparency in the 
distribution of rewards, statutory changes, forms of submission of 
balance sheets to tax authorities and administrative investigation. This 
law defines legal criteria for collective management agencies that require 
a license and provides for continuous monitoring by the Directorate of 
Copyright for the fulfillment and implementation of the new law in the 
Albanian market. There is also an improvement in the representation of 
authors by collective copyright administration agencies in the framework 
of international cooperation with sister collective agencies in those 
countries where the author's work is used. 

 

7. Conclusions 

The new copyright legislation brought a fundamental reform of the law in 
this area by introducing new institutes for conflict resolution as well as 
creating new bodies for a better control in the protection of copyright. 
The liberalization of the market in terms of the establishment of agencies 

 
62 Idem, 175. 
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for the collective administration of copyright as well as the establishment 
of the Directorate for Copyright and the National Council for Copyright 
brought an increase of transparency in the transfer of copyright and its 
administration. Also, the new scheme of obtaining a reasonable 
remuneration for the author if the work is reproduced for private use 
brought a strengthening of copyright, as well as greater transparency and 
accountability regarding the payment of a reasonable remuneration and 
the determination of the entities obliged to pay it. The new law provides 
for a series of legal presumptions in case of non-provision of these 
contractual obligations. Also, the restrictions of copyright were extended 
in favor of the public interest, this in proportion to the legitimate interests 
of the author. A novelty in the new law was the unification with the 
acquis communautaire of the rights of resale of the work of visual arts, of 
the right of private use of the work, of the right of public lending, of the 
copyright on the works of applied arts and works of architecture. With 
the reform of copyright legislation based on EU directives, Albania has 
substantially approximated its legislation with the acquis communautaire. 
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Abstract 

Studimi ka si qëllim të analizojë rëndësinë që ka komunikimi publik i 
individit, me daljet e tij publike para shoqërisë masive. Ai konsiston në 
faktin se, të shfaqurit në publik është një përgjegjësi e të gjithë atyre që 
komunikojnë me komunitetin, pasi ky i fundit i sheh si lidera të opinionit 
publik dhe në një farë mënyre i imiton ata. Përgjegjësia e personazheve 
publike lidhet me transmetimin kulturor dhe formues të tij drejt publikut. 

Pyetja kërkimore: A ka përgjegjësi personazhi publik për mënyrën se si 
komunikon me publikun e tij?   

Për t’iu përgjigjur kësaj pyetje, studimi do të thellohet në komunikimin 
joverbal si dhe mënyrat që përdor individi për të qenë i pëlqyer nga 
publiku.  

Hipoteza e këtij studimi është: Personazhi publik pavarësisht fushës së 
ekspertizës, për të cilën është ekspert ka mbi vete një detyrë shumë të 
rëndësishme për sa i përket të shfaqurit në publik, pasi ky lider i opinionit 
publik transmeton vlera kulturore dhe kthehet në një model për publikun 
masiv. Ashtu si fjalët, edhe komunikimi joverbal i personazhit publik ka 
një rëndësi të veçantë në urën e komunikimit mes tij edhe shoqërisë, të 
cilës i drejtohet.  

Në varësi të pëlqimit dhe të tërheqjes ndaj një fushe të caktuar, publiku  i 
kushton rëndësi të njëjtë personazhit publik si në komunikim verbal ashtu 
dhe në atë joverbal .   
 

Fjalët kyçe:  komunikim, personazh publik, etikë, shoqëri masive 
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1. HYRJE 

Komunikimi në publik është një përgjegjësi e madhe për të gjithë ata që 
dalin në televizione, revista dhe gazeta. Përgjegjësia lidhet me faktin se 
ata hyjnë në të përditshmen e njerëzve të thjeshtë në orare të ndryshme 
dhe me ose pa dashje ndikojnë në zgjedhjet e tyre.  

Metodologjia e përdorur në këtë studim është: analiza shqyrtuese e 
rolit që kanë personazhet publikë në komunikimin me audiencën.  

Në marrëdhënie me kamerën, apo audiencën, ai është gjithnjë në 
përpjekje të vazhdueshme për të qëndruar sa më i qetë, duke dhënë 
imazhin e një njeriu të pastresuar edhe pse në të vetëdijshmen e tij e 
ndjen se do të jenë objekt komentesh sapo të përballet me syrin e 
publikut.   

Objekti i studimit në këtë punim ndikimi që ka personazhi publik në 
shoqërinë masive dhe se si komunikimi i tij verbal dhe joverbal ndikon 
tek kjo e fundit.  

Personazhi publik, qoftë politikan, artist, drejtues emisioni, këngëtar etj, 
ka mbi vete një detyrë shumë të rëndësishme për sa i përket të shfaqurit 
në publik, pasi dihet se në një farë mënyre do të imitohet nga njerëzit e 
thjeshtë për pamjen dhe mënyrën e komunikimit të tij. Kjo kategori 
njerëzish ka audiencën e saj të përzgjedhur, në bazë të interesave të secilit 
nga ndjekësit, pasi dihet që publiku nuk është homogjen. Politikani ka 
ndjekës të ndryshëm nga prezantuesja e një shfaqjeje argëtuese, apo nga 
këngëtari.  

 

2. Veshja e duhur 

Personazhet publikë e kanë të domosdoshme konsultimin paraprak me 
këshillues të veshjes, në mënyrë që të gjendet e duhura, por kjo nuk do të 
thotë që nuk ka nga ata që e zgjedhin vetë pa qenë e nevojshme mendimi 
i tjetërkujt.  

Ekzistojnë disa kode të përgjithshme, të cilat i kanë të memorizuara që 
para daljes në syrin e kamerës. Për shembull, ata e dinë mirë se veshja e 
mirë është gjysma e punës, për sa i përket mesazhit që përçohet tek 
ndjekësi televiziv. Paraqitja e tyre e jashtme është gjithnjë e kuruar, për të 
evituar kështu pakënaqësitë e para që vijnë nga kontakti i parë më 
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publikun. Nuk ka ndonjë kod strikt, të paracaktuar për sa i përket veshjes, 
por nisur nga profesioni dhe qëllimi për të cilin po dalin para publikut, 
ata kanë disa rregulla kryesore që tashmë përdoren nga të gjithë. 
Përgjithësisht politikanët dhe biznesmenët kanë kodin e tyre të të veshurit 
formal me kostum, kurse artistët nuk e kanë domosdoshmërish të 
detyrueshme. Këta ta fundit mund të shfaqen me stil veshjeje ndryshe nga 
ai formali dhe mund të priten shumë mirë nga publiku. Kur ndodh e 
kundërta, pra kur politikanët shfaqen para kamerave me stil jozyrtar, 
menjëherë ka reagime, sikurse është shembulli i këpucëve sportive dhe 
çitjaneve që vesh së fundmi kryeministri i Shqipërisë në takime 
qeveritare kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Ajo që ka më shumë rëndësi për paraqitjen në daljen para kamerave është 
që të jesh i veshur pak më mirë se në jetën e përditshme. Në ditët e sotme 
nuk ka shumë rëndësi gjatësia e fustanit dhe hapja e dekoltesë, kur flasim 
për jetën televizive, e megjithatë në varësi të emisionit dhe qëllimit të tij 
zgjidhet dhe veshja që i përshtatet më së miri. E rëndësishme është që 
stili dhe imazhi që kërkon të përcjellësh tek publiku të jetë në përshtatje 
me karakterin tënd dhe me qëllimin e daljes në publik. “Logjika fshihet jo 
vetëm tek fjalët, por edhe në komunikimin joverbal: gjeste, mimikë, gjuhë 
e trupit, të cilat jo vetëm mund ta plotësojnë gjuhën e folur, por shpesh 
bëhen vetë bartës të logjikës së saj” (Knap, M. L & Hall, J. A, 2005).  

 Ashtu si në jetën e përditshme, ku secili nga ne ka të krijuar një stil 
individual të paraqitjes, edhe në daljet në publik është thuajse e njëjta gjë. 
Ndërtimi i imazhit të personazhit publik është pjesë e stilit të tij 
individual. Sygjerohet që çdo personazh publik të mos dalë shumë jashtë 
stilit që ka krijuar tashmë për publikun, pasi rrezikon të mos pritet me sy 
të mirë nga publiku i tij. Mund të ndodhë edhe e kundërta; të pritet mirë 
nga publiku, por gjithsesi në të gjitha rastet nuk do t’i shpëtojë syrit të 
opinionit publik dhe nuk do të shpëtojë pa u komentuar; qoftë për mirë, 
qoftë edhe për keq. Megjithëse në realitetin e sotëm, ajo që është mirë për 
ty, nuk mund të jetë domosdoshmërish edhe për mua, por me një 
dakortësi të brendshme, të gjithë ata që e njohin botën televizive, e kanë 
të qartë në një farë mënyre se çfarë pret të shohë audienca e tyre.  

Publiku e ka vëmendjen tepër të mprehtë për paraqitjen e personazheve 
publikë, edhe pse duket se më shumë rëndësi i kushton komunikimit 
verbal të tij, se sa atij joverbalit. Por kur flitet për cilësitë e ndonjë 
personazhi të caktuar, në portale (aty ku feedback-u është i 
menjëhershëm) shihen komente të panumërta për arrogancën, 
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mendjemadhësinë apo ekstravagancën e ndonjë personazhi që dashje apo 
pa dashje ka dalë nga rregullat e veshjes së profesionit që ushtron. 
Pavarësisht bindjeve dhe ideve që ka dhënë për një qëllim të caktuar, 
edhe pse të duhurat ose jo, nuk janë të pakta rastet kur publiku është 
marrë më shumë me cilësitë e këtij personazhi, vetëm duke u nisur nga 
ajo që ka zgjedhur të veshë para publikut. “…politikanët përpiqen të na 
bëjnë të kuptojmë idetë dhe çështjet. Ne përgjigjemi duke ndryshuar 
opinionet tona nganjëherë pa dëshirë dhe nganjëherë me dëshirë.” 
(Bergstrom, Bo ,2012, 126).  

Idetë që krijon publiku kur personazhi del jashtë stilit të tij të zakonshëm 
janë të shumta: duket sikur ndonjë dekolte shumë e hapur, nuk e ka marrë 
seriozisht temën për të cilën po flet personazhi; duket se minifundi është 
përdorur thjesht për të tërhequr vëmendjen nga padija rreth temës për të 
cilën është ftuar të flasë; duket se xhinset e grisura janë përdorur që ai të 
duket edhe më i ri dhe sa më pranë studentëve. Shembujt e përmendura 
janë pjesë e interpretimeve që publiku do të bëjë në çdo rast, pasi njeriu 
në qenien e tij e ka të stërvitur analizën e atij tjetrit për paraqitjen, prandaj 
në të gjitha rastet personazhet televizivë janë të parapërgatitur se nga një 
pjesë e publikut do të pëlqehen dhe nga pjesa tjetër do të bëhen objekt 
qortimesh. Idealja që të na duan të gjithë për shijet e paraqitjes në 
televizion duket gati e pamundur, pasi vetë shoqëria njerëzore është e 
përbërë nga mosha, bindje dhe stile të ndryshme.  

Megjithatë publiku teleshikues e ka organizuar kohën e tij për t’iu 
përshtatur ritualit të komunikimit nëpërmjet televizionit, prandaj rritet 
edhe përgjegjësia e personazheve publikë për daljet në televizion. 
Personazhi publik futet kështu në shtëpinë e teleshikuesit, i cili pret të 
japë vëmendje ose jo në bazë të interesit që ka si dhe të tërhiqet ose jo 
nga mesazhi dhe mënyra e përcjelljes së tij. “Garat sportive, serialet 
televizivë, buletinet informative, duke u transmetuar në interval të 
rregullta, e organizojnë kohën e teleshikuesit, duke e bërë të marrë pjesë 
si në ritualet e lashta, në diçka kolektive që e tejkalon individin” 
(Ollivier, B, 2015, 112). E rëndësishme është që të qëndrojmë brenda 
formatit për dalje publike, të respektojmë temën, dhe teleshikuesin që 
kërkojmë të fokusohet tek ne. Syri i teleshikuesit që pëlqen stilin e 
personazhit publik kthehet për inerci në një imitues të tij, prandaj dhe 
përgjegjësia e njerëzve që dalin para kamerave është e madhe. Gjithsesi 
publiku e ka vëmendjen të mprehtë dhe arrin të kuptojë se ajo veshja 
televizive në një emision argëtues jo gjithnjë vishet në rrugë dhe për 
qëllime jo televizive. Për shembull, fustani i drejtueses së festivalit të 
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këngës, nuk mund të jetë veshje e zakonshme që mund të përdoret në 
punë, ose në një pasdite kafeje apo çaji. Kujt më shumë e kujt më pak i 
ka qëlluar që të shohë në rrugët e Tiranës, fustane televizive dhe fustane 
të natës që bëjnë xhiron e ditës. 

 

3. Dalja para syrit televiziv 

Qëndrimi dhe veshja e personazhit që ftohet të dalë para kamerave janë 
në varësi të ftesës për shfaqje televizive. Një shfaqje televizive kërkon 
stil jo të njëjtë me shfaqjen e programeve argëtuese. Gjithsesi për sa i 
përket qëndrimit, ekzistojnë mënyra të ndryshme për t’i bërë ballë stresit 
që përçon kamera. Pavarësisht tipologjisë së emisionit televiziv është 
shumë e rëndësishme që individi të japë përshtypjen e një njeriu të çlirët, 
i cili ndodhet në një formë të rehatshme bashkëbisedimi. Shpërqendrimet 
duhet të jenë të minimalizuara në zero, për aq kohë sa sjellin vetëm 
situata të pakëndshme gjatë intervistimit apo të folurës para kamerave. 
Publiku kërkon të shohë tek ti një njeri kompetent të fushës për të cilën je 
ftuar të flasësh. Sikurse para një publiku të gjerë, edhe para kamerës 
kërkohet që të kesh nën kontroll të gjitha lëvizjet dhe gjestet e tua, në 
mënyrë që ato të jenë në harmoni me të folurën dhe të paekzagjeruara. 
Interesi i teleshikuesit mund të jetë i vogël për atë për të cilën je ftuar të 
flasësh, gjithsesi ndodh që pavarësisht komunikimit verbal, ai mund të 
tërhiqet edhe vetëm nga stili individual i paraqitjes dhe mënyrës se si 
shprehesh. Një lëvizje e tepërt e pakontrolluar, apo një tik nervor nga 
emocionet, mund ta tërheqë vëmendjen e teleshikuesit, i cili nuk i jep më 
rëndësi asaj që po thua, por defektit që buron nga stresi para kameras. 
“Ndonëse gjuha është mjaft e rëndësishme në përçimin e një informacioni 
specifik, komunikimi joverbal reflekton shpesh mesazhe relacionale rreth 
asaj që ndjejmë në të vërtetë në lidhje me dikë” (Martin, J; Nakayama, 
2010, 186). E njëjta gjë ndodh edhe në rastin kur sado gjëra të 
parëndësishme të thuash, kur ke një paraqitje të jashtme tërheqëse, 
teleshikuesit i bie dëshira për të kuptuar çfarë po thua dhe fokusohet më 
shumë tek paraqitja jote. Kujdes! Kjo nuk do të thotë që ti të marrësh 
përsipër daljen para kamerave vetëm pse ke një veshje të bukur dhe një 
stil të veçantë në të folur, pavarësisht se nuk e njeh fushën ekspertizës për 
të cilën je ftuar në emision. Veprimet dhe gjestet me tepri teksa flet, 
mund të kthehen në makth për teleshikuesin, të cilit i duhet të të ndjekë 
nga njëri kënd në tjetrin. Intervistat apo bashkëbisedimet në televizion 
bëhen në dy mënyra: në këmbë ose ulur në kolltuk.  
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Nëse qëndron në këmbë, qëndro në një vend dhe mos lëviz majtas e 
djathtas. Lëvizja bëhet acaruese dhe mesazheve verbale të rëndësishme 
që thua, i bie vlera. Në këtë mënyrë rrezikon që të bëhesh i lodhshëm për 
teleshikuesin dhe pavarësisht se mund të të ndodhë vetëm njëherë, do të 
kujtohesh gjatë si njeriu i lodhshëm për t’u ndjekur. Individi që del para 
kameras përpiqet të ketë nën kontroll të gjithë psikikën e tij dhe të 
menaxhojë edhe situata që mund të dalin jashtë kontrollit për arsye të 
paparashikuara.  

Debatet televizive janë vendet ku kërkohet më së shumti kontrolli i stresit 
dhe nervave, kjo si pasojë e vetë tematikave që ata përmbajnë. Kujtojmë 
këtu rastin e shkopit të famshëm tregues të Blendi Fevziut, kur i drejtohet 
dikujt nga panelistët “Pusho! Pushooo!” dhe hedh shkopin me forcë, duke 
e përplasur fort në tokë. Gjesti i tij përveçse u ruajt në kujtesën e 
teleshikuesve, u bë dhe objekt i skeçeve të ndryshme gazmore. Prandaj ka 
shumë rëndësi kontrolli i emocioneve dhe ndjesive gjatë emisioneve para 
syrit të kamerës. Veprime të atypëratyshme mund të transmetohen si 
anormale dhe mund të jetojnë gjatë në memorien e teleshikuesit.  

Është fat i madh kur zëri ka timbrin e dëshiruar për veshin e teleshikuesit, 
por kur nuk ekziston një gjë të tillë, bëhen prova paraprake duke luajtur 
me uljet dhe ngritjet e tij deri sa të kuptosh se cila është mesatarja e duhur 
që mund të të bëjë të ndjekshëm dhe jobezdisës. Qëndrimi i hijshëm dhe 
paraqitja duhur tregon respekt ndaj teleshikuesit që ka zgjedhur të lërë 
mënjanë diçka tjetër për të të kushtuar vëmendje, prandaj ka edhe shumë 
rëndësi stili dhe imazhi që do të transmetosh tek ai. Veshja e duhur pa 
ekzagjerime, pa dukje të tepruara është arma e parë për të fituar 
ndjeshmërinë e publikut, prandaj zgjedhja e tyre bëhet me mençuri dhe 
duke respektuar vlerat dhe normat e shoqërisë për të cilën del dhe 
ligjëron para syrit të kamerave.  

Zhveshja e tepërt nuk të bën më elegante dhe më tërheqëse edhe në rastin 
e daljes para kamerave, përjashtohen këtu emisionet e modës dhe 
kërcimtaret shoqëruese të emisionit. Të bukurën e pëlqen gjithkush, por 
se sa bukur dukesh kur zhvishesh gjithkush është i aftë ta masë dhe ta 
kontrollojë vetë. Femra për nga natyra e saj i kushton shumë më shumë 
vëmendje se meshkujt paraqitjes para kamerave. Sigurisht që ato kanë 
disa rregulla të veçanta për dukjen në televizion. Në rast se je e ftuar në 
një emision me debat politik, apo në një intervistë zyrtare, kostumi do të 
ishte elementi që do të të zgjidhte shumë punë. Në të tilla raste nuk 
përjashtohen fustanet me ngjyra të hapura dhe me viza të lehta. Në 
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përgjithësi, në daljet në televizion është mirë të shmangen fustanet shumë 
të gjera, por kjo nuk do të thotë që të fokusohesh tek të ngushtat dhe të 
ekzagjeruarat në dekolte.  

Grimi para kamerës, si për femrat dhe për meshkujt nuk e dëmton 
imazhin tënd, madje në shumë raste ndihmon, por është mirë që të jetë 
tepër i lehtë. Tepria e shumë ngjyrave në veshjet e tua rrezikon të 
shkaktojë zhurmë në psikikën e teleshikuesit, ndaj është e këshillueshme 
që të mos luash shumë me ngjyrat në raste të daljeve para kamerës. 
Kravatat e meshkujve nevojiten të jenë të mirëzgjedhura, në mënyrë që të 
mos dëmtohet hijeshia e kostumit. Një kostumi të errët apo të hapur në 
ngjyrë i shkon shumë një kravatë me ngjyrë të fortë, por mos e tepro me 
dizenjot lodhëse. Copat me viza të theksuara shmangen në maksimum 
gjatë daljes në televizion, pasi ato bëhen tepër të lodhshme për 
teleshikuesin. Nuk ka gjë me të lodhshme për syrin se sa kravatat 
zhurmuese viza-viza. Qëllimi i daljes në televizion është që të rritet 
intensiteti i ndjekësve të tu, prandaj syri i tyre nuk ka arsye të lodhet me 
ngjyra acaruese si dhe me gjeste të tepruara. Gjithkush ka stilin 
individual të të folurit dhe të paraqitjes, por sigurisht të inkuadruar 
brenda kornizës së një paraqitjeje sa më dinjitoze. “Në intervistë, është e 
rëndësishme që gjithkush të ruajë stilin dhe fjalorin e tij”.(Collet, H, 
2004, 442). Shumë njerëz e kanë mënyrën e të folurit të shoqëruar me 
gjeste dhe shumë të tjerë me qëndrim statik dhe ky është thjesht stili i 
tyre. Në të dyja rastet është e rëndësishme që të mos humbasë vëmendja e 
publikut, por për sa i përket mënyrës së paraqitjes, gjithkush përpara 
daljes në publik e konsulton me veten dhe me njerëzit e besuar se çfarë 
do ta tërhiqte publikun dhe çfarë jo.   

 

4. PËRFUNDIME 

Personazhi publik e ka të qartë audiencën dhe në bazë të saj krijon dhe 
profilin me stilin individual, ku në të gjitha rastet ka gjasa të kthehet në 
një model dhe të përdoret nga shumë sy. Pikërisht këtu qëndron edhe 
përgjegjësia e secilit për të komunikuar atë që kjo audiencë realisht pret. 
Personazhi publik është i vetëdijshëm se gishti qortues apo lëvdues është 
gjithnjë i drejtuar drejt tij dhe për këtë arsye, ai është gjithnjë në alert për 
të qenë sa më i pëlqyer nga publiku.  

Ligji universal i komunikimit është se çdokush do të shfaqej ndryshe nga 
se do të ishte në rast se nuk do të ekzistonte tjetri përballë. Mesazhi në 
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vetvete përmban dy nivele:  informacionin që mesazhdhënësi do të 
shprehë dhe transformimin që pëson ai në mënyrë që të shfaqet sa më 
mirë në sytë e të tjerëve. Njeriu paraqitet në kushte të ndryshme në varësi 
të statusit të tij. Gjithkush merr një përcaktim individual për sa i përket 
paraqitjes, sjelljes dhe stilit individual në bazë të syrit të tjetrit.  Nuk 
mund të flasim për proces komunikimi në rast se nuk i shohim aktorët e 
këtij procesi si bashkëveprues, ku gjithsecili merr rolin e tij.   

Duke u mbështetur në rregullat e etikës, duke përqafuar normat dhe vlerat 
shoqërore, dhe duke u përshtatur me situatat e shumta që sjell vetë jeta, 
personazhi publik mundet të komunikojë dhe bashkëjetojë me 
komunitetin dhe mjedisin. Kur zgjedhja dhe mundësia për veshjen, 
sjelljen dhe këndvështrimet individuale vetëkontrollohen dhe 
administrohen, rritet respekti për veten, për të tjerët si dhe ushqehet 
ndjenja e të ndjerit rehat me gjithë mjedisin social.  
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Një nga aspiratat që gjendet, në agjendën e çdo lideri të shtetit Shqiptar, 
është padyshim integrimi i vendit tonë në Bashkimin Europian. Në këtë 
punim, theksi kryesor do të vendoset në një nga nevojat, kushtet dhe një 
nga detyrat kryesore që, Shqipëria ka, si një vend që aspiron të jetë pjesë 
e Bashkimit Europian, ajo e përafrimit të legjislacionit të saj të 
brendshëm me atë të Bashkimit Europian. Megjithatë, sfida kryesore e 
shtetit shqiptar, është më komplekse se vetëm përafrimi i legjislacioneve 
të shtetit Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian. 

Pyetja kërkimore: Sa vështirësi do të paraqesë, përafrimi i legjislacionit 
shqiptar me atë të Bashkimit Europian dhe në momentin, që ky proces do 
të përfundojë, a do të arrijë vendi ynë t’a implementojë zbatimin e saj në 
mënyrë efektive? 

Kjo pyetje e shtruar më sipër kërkon një studim të detajuar të 
legjislacionit në fuqi dhe procesit të përshtatshmërisë me atë të Bashkimit 
Europian, proces ky që tashmë ka filluar e është materializuar me akte 
ligjore e marrëveshje ndërkombëtare 

Hipoteza e këtij studimi është: Synimi që Shqipëria ka për t’u bërë pjesë 
e Bashkimit Europian është një synim serioz, i cili kërkon një riorganizim 
dhe një transformim të konsiderueshëm. Pavarësisht sfidave që ky synim 
paraqet, ai është një ndër hapat më pozitivë dhe që pritet të nxisë akoma 
më shumë konsolidimin e asaj çka quhet baza e sistemeve politike të 
shteteve të qytetëruara, konsolidimin e demokracisë së vendit tonë, 

Fjalët kyçe: legjislacion, Bashkimi Europian, Shqipëria, integrim, 
marrëveshje 
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1. Hyrje 

2. Përmbledhje e kërkesave të MSA-së dhe acquis të Bashkimit Evropian 

3. Situata aktuale në Shqipëri dhe arritjet kryesore 

4. Mangësitë e identifikuara dhe prioritetet 

5. Shembuj të vendeve të tjera gjatë përpjekjeve për reforma në drejtësi 
dhe zbatim të acquis communautaire gjatë procesit të integrimit në BE. 

6. Përfundime 

 

Hyrje 

BE-ja ka politika specifike në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave 
themelore. Këto politika synojnë ruajtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të 
Bashkimit Evropian si një zonë drejtësie, sigurie dhe lirie. Hedhja e 
bazave për pavarësinë dhe efikasitetin e gjyqësorit është e një rëndësie të 
madhe. Që ligji të sundojë dhe të respektohet, gjyqtarët duhet të kenë 
paanshmëri, integritet dhe një standard të lartë gjykimi. Për të arritur këtë 
qëllim nevojitet një përkushtim i fortë për të shmangur çdo ndikim të 
jashtëm, si dhe për t'u mundësuar burimeve ndërtim të mjaftueshëm 
financiar dhe kapacitetesh.  

Krijimi i garancive ligjore për të siguruar një gjykim të drejtë është 
gjithashtu i një rëndësie të veçantë. Kërcënim për stabilitetin e 
institucioneve demokratike dhe shtetit të së drejtës paraqet fenomeni i 
korrupsionit, prandaj kërkohet një efikasitet i lartë në luftën e tij kundër 
shteteve anëtare. Parandalimi i korrupsionit kërkon institucione shumë të 
besueshme dhe gjithashtu një kornizë të fortë ligjore. Shtetet anëtare 
duhet të sigurojnë respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të 
qytetarëve të BE-së, të garantuara nga acquis dhe Karta e të Drejtave 
Themelore. 

 

Metodologjia e përdorur në këtë studim është: analizimi dhe shqyrtimi 
i legjislacionit bazë të Bashkimit Europian si një nga parakushtet bazë, 
për integrimin në këtë union si dhe precedentë, të cilët bëhen bazë 
krahasimore-udhëzuese, për etapën në të cilën ndodhet aktualisht 
Shqipëria, si një shtet që aderon për të qenë pjesë e Unionit Europian. 
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Objekti i Studimit të këtij punimi është shqyrtimi se si hapat e 
ndërmarra nga ana e shtetit shqiptar deri në këtë moment janë në linjën e 
duhur me ato hapat që duhet të ndërmerren për përafrimin e legjislacionit 
shqiptar me strukturën ligjore të Bashkimit Europian, Acquis 
communautaire, si dhe një parashikim në lidhje me efektivitetin e 
implementimit të këtij kuadri ligjor, në kuadrin e brendshëm të shtetit 
shqiptar. 

 

2. Përmbledhje e kërkesave të MSA-së dhe acquis të Bashkimit 
Evropian 

Sipas Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Shqipëri, përafrimi i 
parimeve dhe acquis të BE-së është i detyrueshëm. Në veçanti, nenet 1, 2, 
13, 70 dhe 78 të MSA-së janë të një rëndësie thelbësore. Sipas nenit 78 të 
MSA-së- Rëndësi e veçantë duhet t'i kushtohet forcimit të shtetit ligjor 
dhe institucioneve në të gjitha nivelet në fushën e administratës në 
përgjithësi, si dhe zbatimit të ligjit dhe administrimit të drejtësisë. 
Gjithashtu, neni 78 i MSA-së përcakton se bashkëpunimi ndërmjet 
Shqipërisë dhe BE-së duhet të synojë forcimin dhe sigurimin e pavarësisë 
së gjyqësorit dhe rritjen e nivelit të efektivitetit të tij, përmirësimin e 
funksionimit të strukturave ligjzbatuese duke ofruar trajnime të 
përshtatshme dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. . 

Gjithashtu, përafrimi me acquis dhe standardet e BE-së është një nga 
kërkesat e shumta që një vend kandidat në BE duhet të përmbushë gjatë 
procesit të negociatave për anëtarësim në BE. 

Për sa i përket përafrimit të legjislacionit të BE-së në legjislacionin e 
brendshëm, duhet të theksojmë se acquis e transpozueshme ka 2 
divizione të cilat janë "hard acquis" (acquis që rrjedh nga aktet detyruese 
si traktatet, direktivat, rregulloret e BE-së, etj.) dhe "të buta acquis” 
(acquis që rrjedh nga standardet, parimet dhe rekomandimet e 
institucioneve të BE-së ose organizatave të tjera ndërkombëtare 
përkatëse). Analiza paraprake ka vlerësuar totalin e "acquis të fortë", e 
cila përbëhet nga 61 akte, ndërsa "acquis e butë" përbëhet nga 65 akte. 
 

3. Situata aktuale në Shqipëri dhe arritjet kryesore 

Komisioni Europian dha një raport për vitin 2021 dhe sipas tij Shqipëria 
ka arritur një nivel të caktuar përgatitjeje/përgatitet në mënyrë të 
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moderuar në kuadër të zbatimit të acquis të BE-së dhe standardeve 
europiane në këtë fushë. Reforma në drejtësi sipas këtij raporti 
konsiderohet një sukses shumë i rëndësishëm. Pas emërimit të gjyqtarëve 
të rinj, më në fund Gjykata Kushtetuese ka rifituar funksionalitetin e 
plotë. Gjykata e Lartë ka rritur nivelin e saj të efikasitetit pas emërimit të 
gjashtë gjyqtarëve të rinj. Edhe procesi i vetingut ka nisur të japë 
rezultate të prekshme. Ekipi ligjor vazhdon të forcohet duke siguruar një 
sistem drejtësie më efikas. Rezultate konkrete kemi edhe në luftën kundër 
korrupsionit. Normalisht nevojiten disa përpjekje më të mëdha dhe më të 
forta për të rritur sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve që vijnë nga 
korrupsioni dhe për të arritur rezultate konkrete në çështjet e nivelit të 
lartë. Ka pasur progres në shumicën e fushave për sa i përket të drejtave 
themelore, por zbatimi duhet të vazhdojë. Për sa i përket të drejtave 
pronësore, duhet bërë më shumë progres në regjistrimin e parë të pronave 
dhe në proceset e pronësisë kalimtare, në mënyrë transparente dhe 
gjithëpërfshirëse. 

 

4. Mangësitë e identifikuara dhe prioritetet 

Bazuar në standardet e përcaktuara në acquis të BE-së, objektivi i 
harmonizimit në fushën e drejtësisë është vendosur në formën e 
Rekomandimeve/Udhëzimeve dhe Opinioneve lidhur me Pavarësinë dhe 
Paanshmërinë, Përgjegjshmërinë, Profesionalizmin dhe Kompetencën, si 
dhe me cilësinë e Drejtësia dhe Efikasiteti. Analiza ligjore e kryer deri 
tani tregon se kuadri ligjor kombëtar në përgjithësi është në përputhje me 
acquis të BE-së. 

Kuadri strategjik i Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021 - 2025 ka 
si vizion një sistem drejtësie të pavarur, të përgjegjshëm, të aksesueshëm, 
transparent dhe efikas që mbron të drejtat e njeriut dhe i shërben 
shoqërisë sipas standardeve evropiane brenda objektivave të përcaktuara 
nga kuadri kombëtar i politikave për këtë fushë. Nëpërmjet katër 
Qëllimeve synohet të zbatohet ky vizion. 

1) Profesionalizmi dhe funksionaliteti i plotë i institucioneve drejtuese të 
sistemit të drejtësisë në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore 
dhe standardet e Bashkimit Evropian, duke garantuar pavarësi, 
efikasitet dhe llogaridhënie; 
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2) Forcimi i transparencës, efikasitetit të gjyqësorit dhe aksesit në drejtësi 
në përputhje me kërkesat kushtetuese, ligjore dhe standardet e 
Bashkimit Evropian; 

3) Sistemi i drejtësisë penale bazohet në parimet moderne të drejtësisë, të 
cilat garantojnë risocializimin, riintegrimin dhe rehabilitimin, si dhe 
respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut; 

4) Koordinimin, menaxhimin efikas dhe efektiv të sistemit të drejtësisë 
në të gjitha institucionet. 

Për sa i përket zbatimit të politikave kombëtare në këtë fushë, është 
thelbësore të vazhdohet konsolidimi i kapaciteteve të sistemit gjyqësor 
dhe institucioneve të qeverisjes, duke përfshirë forcimin e mëtejshëm të 
sistemit të edukimit ligjor dhe finalizimin dhe zbatimin e hartës së re 
gjyqësore. 

Në nivel normativ: 

1) Miratim dhe zbatimi Hartës së re gjyqësore. 

Në nivel zbatimi: 

Nevoja për politika vendimtare në mënyrë urgjente për ngritjen e një 
Sistemi të ri të Integruar për Menaxhimin e Çështjeve dhe për të 
garantuar ndëroperacionalitetin e tij në të gjithë sistemin e drejtësisë, në 
harmoni me metodologjinë e CEPEJ. 

Në nivelin institucional dhe administrativ: 

1) Konsolidimi i kapaciteteve të sistemit gjyqësor dhe institucioneve të 
drejtësisë; 

2) Nevoja për rekrutime shtesë të inspektorëve në Zyrën e Inspektorit të 
Lartë të Drejtësisë;  

3) Plotësimi i domosdoshëm i vakancave në disa Gjykata si ajo 
Kushtetuese dhe në Gjykatën e Lartë. 

Prioritetet 

1) Rritja dhe forcimi i kapaciteteve të KPK për të avancuar ritmet e 
punës; 

2) Subjektet kandidatë për gjykatat e apelit të juridiksionit të 
përgjithshëm duhen rivlerësuar; 
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3) Hartimi dhe miratimi nga KLP i disa akteve nënligjore ne lidhje me 
rregulloren  “Për komandimin e magjistratit në një institucion tjetër 
brenda sistemit të drejtësisë” dhe mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 
detyrë të prokurorit në Prokurorinë e Përgjithshme dhe në Prokuroritë 
pranë Gjykatave të Apelit të juridiksionit të përgjithshëm. 

4) Kodi i Etikës i Prokurorëve. 

5) Bashkëpunimi i KLP me Shkollën e Magjistraturës, dhe me 
institucionet e tjera të drejtësisë; 

6) Rritja e numrit të kandidatëve për prokurorë, duke ruajtur standardet 
dhe cilësinë e prurjeve në Shkollën e Magjistraturës, me qëllim 
plotësimin e këtyre vakancave dhe funksionimin e duhur të sistemit 
prokurorial në tërësi; 

7) Trajtimi i ankesave të depozituara pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë 
të Drejtësisë Brenda afatit ligjor;  

Përveç këtyre ka shume prioritete te tjera te lidhura me probleme teknike 
ne sistemin e drejtësisë. Probleme të lidhura me luftën ndaj korrupsionit 
dhe krimit të organizuar apo probleme me shkëputjen nga kasta e vjetër e 
mbetur në mentalitetin e një kohe , sot të pavlefshme. 

 

5. Shembuj të vendeve të tjera gjatë përpjekjeve për reforma në 
drejtësi dhe zbatim të acquis communautaire gjatë procesit të 
integrimit në BE 

Mund të bëjmë një krahasim me vende të tjera që kanë qenë në të njëjtën 
situatë si ne, por tani janë anëtarë të Bashkimit Evropian si Kroacia apo 
Polonia. Të dyja këto vende kanë qenë dikur në proces të zbatimit të 
acquis communautaire me legjislacionin e tyre i cili ashtu si ne erdhi nga 
një periudhë tranzicioni ndoshta pak më e shkurtër se e jona por në thelb 
problemet dhe proceset ishin të njëjta. Këto vende si ne kishin probleme 
me gjyqësorin, prokurorinë dhe sistemin e drejtësisë në përgjithësi. Ata 
kishin probleme me krimin e organizuar, trafikun e drogës dhe 
korrupsionin në sistemin e drejtësisë. Këto vende i luftuan këto dukuri 
negative dhe tani, përkatësisht pas 18 dhe 9 vitesh, sistemi i tyre i 
drejtësisë është i pastër, funksional dhe gëzon besimin e popullatës dhe 
besimin e homologëve evropianë. 

Këto dy vende gjatë procesit të zbatimit u përballën me vështirësitë me të 
cilat ne si vend po përballemi sot. Rritën burimet financiare por edhe 
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burimet njerëzore në sistemin e drejtësisë, zhvilluan procesin e vetingut, 
bënë reforma në drejtësi, hoqën kastën e vjetër e cila ishte e korruptuar 
dhe me ndihmën e homologëve të tyre europianë arritën ta bëjnë sistemin 
e tyre të drejtësisë më të ngjashëm me atë të demokracive perëndimore se 
të një diktature, relike të ish-lindjes. 

Për të folur në një kontekst më konkret, mund të analizojmë veprimet dhe 
vendimet e marra nga Kroacia gjatë zbatimit të acquis communautaire. 

Në dhjetor 2010, Parlamenti Kroat miratoi Strategjinë e Reformës në 
Drejtësi për periudhën 2011-2015 (OG 145/10). Strategjia ofron 
udhëzime të qarta për drejtimin e Reformës në Drejtësi dhe vendos një 
proces dhe strukturë të planifikimit dhe menaxhimit strategjik afatgjatë 
dhe të qëndrueshëm. 

Një hap i madh drejt krijimit të një mekanizmi të kontrollit legjislativ u 
bë më 9 shkurt 2011 kur Ministri i Drejtësisë miratoi Vendimin për 
themelimin e mekanizmit për Vlerësimi i ndikimit rregullator - objektivi 
është krijimi i një shqyrtimi sistematik të ligjit dhe akteve relevante për 
zbatimin e reformës në drejtësi. 

Si rezultat i një sërë masash gjithëpërfshirëse për zgjidhjen e problemit të 
gjykatave të mbingarkuara dhe rastet e pazgjidhura të paraqitura gjatë 
gjashtë viteve të fundit, numri i rasteve të pazgjidhura në kroatisht 
sistemi gjyqësor ra më shumë se 50 për qind (nga 1,640,182 çështje në 
2004 në 781,323 në fund të tremujori i parë i vitit 2011).Racionalizimi i 
rrjetit të gjykatave dhe avokatëve të shtetit është një tjetër nismë 
prioritare për përmirësimin e efikasitetit të gjyqësorit. Sipas një kuadri 
legjislativ që është miratuar, racionalizimi funksional i rrjetit të gjykatave 
në Republikën e Kroacisë e ka reduktuar në përgjithësi rrjetit me rreth 40 
për qind deri në fund të vitit 2010. Akademia e Gjyqësorit ka zhvilluar 
module që synojnë sistemin e drejtësisë administrative dhe të gjithë 
gjyqtarët e sapoemëruar do t'i nënshtrohen trajnimit profesional. 

 

Procesi aktual në Shqipëri 

Shqipëria ka arritur një nivel të konsiderueshëm, përshtatjeje dhe 
implementimi të acquis të BE-së në këtë fushë. Shteti jonë bëri përparime 
kur Prokuroria Speciale dhe Byroja Kombëtare e Hetimit filluan të jenë 
funksionale dhe Policia shtoi stafin e saj. Një pike e rëndësishme janë 
hetimet financiare të cilat duhet të zhvillohen më tej gjatë luftimit të 
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krimit të organizuar. Angazhimi i Shqipërisë ka pasur trende pozitive në 
rritje me të gjitha agjencitë e drejtësisë, ligjzbatuese dhe me interesin që 
ajo ka shprehur në lidhje me çështjet e brendshme të BE-së. Çështja e 
kërkesave të pabazuara për azil të paraqitura nga shtetas shqiptarë në 
shtetet anëtare të BE-së dhe vendet e lidhura me Shengenin kërkojnë 
përpjekje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme sepse tek e fundit, ky nuk 
është vetëm një problem i brendshëm për shtetet anëtare të BE-së, por 
është dhe një fenomen që e ka gjenezën në vendin e origjinës, të azil-
kërkuesve, por megjithatë kurba e zhvillimit në këtë sektor është mjaft 
pozitive dhe eficente duke e bërë përpjekjen e Shqipërisë, për t’a ulur 
këtë fenomen, të vlerësueshme nga ana e Unionit Europian. 

 

6. Përfundime 

Në përfundim të këtij studimi, një ndër konkluzionet më të rëndësishme, 
që doli në dritë dhe e ripërsëriti vetveten, duke e shoqëruar këtij studimi, 
në çdo fazë të tij, ishte fakti i pamohueshëm, që ligji i Bashkimit 
Europian, bën të mundur  që të gjithë qytetarët e këtij unioni të trajtohen 
në mënyrë të njëjtë, të barabartë dhe pa diskriminim të asnjë lloj që mund 
të lindi, në rastet kur kemi konfliktime midis legjislacioneve të ndryshme 
nacionale të zbatueshme në shtetet e ndryshme të Bashkimit Europian si 
dhe legjislacionit të Unionit. 

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit ishte hapi i parë vendimtar, që tregoi 
tashmë synimin pozitiv dhe objektivat e palëkundura të shtetit shqiptar, 
ku ky i fundit tashmë e kishte orientuar të gjithë të ardhmen e tij drejt 
perëndimit. Kjo marrëveshje u ndoq dhe u plotësua tashmë në mënyrë më 
specifike nga Planet Kombëtare të Integrimit Evropian, dokumente këto, 
që janë marrë nën shqyrtim, gjatë këtij studimi, të cilat ishin një pasqyrë 
më saktë dhe më detajiste e përpjekjes së bërë nga legjislatorët shqiptarët 
në përafrimin e legjislacionit të shtetit shqiptar me atë të Bashkimit 
Europian , duke treguar edhe një herë synimin konsistent që ka ky shtet, 
për të qenë një anëtar me të drejta të plota i Unionit Europian. 

Përafrimi i legjislacionit përfshin një sërë fushash të caktuara, të cilat jo 
të gjitha gjejnë zbatim dhe mund të përafrohen apo dhe raste kur 
legjislacioni ynë nacional bie në konflikt me atë të Bashkimit Europian, 
duke e kthyer në një sfidë të vërtetë, këtë proces kaq esencial për 
integrimin e vendit tonë, madje ka raste kur procesi ngel në stanjacion 
deri në gjetjen e zgjidhjeve për rastet kur normat konfliktohen. 
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Megjithatë, vlen për t’u përmendur fakti, që është kryer një punë 
kolosale, në drejtimin e përafrimit të legjislacioneve, punë kjo, e 
vlerësuar dhe nga organizma ndërkombëtare. Ka ende shumë fusha që 
duhet të përafrohen dhe shumë norma juridike që duhet të rishikohen, 
ristrukturohen apo shfuqizohen, por megjithatë trendi pozitiv është që 
normat e reja, që miratohen nga legjislatori shqiptar, kanë strukturë, 
brenda kuadrit të legjislacionit të Bashkimit Europian, trend ky, që 
shërben si lehtësi, për vazhdimësinë e mëtejshme të përafrimit të 
legjislacioneve 
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ABSTRAKT 

Si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim, politika fiskale ka 
një rol të rëndësishëm në zhvillimin e qëndrueshëm. Situata pandemike 
ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në financat publike, duke 
ndryshuar prioritetet e qeverive, duke rritur pabarazinë dhe mënyrën e të 
bërurit biznes në këto kushte. Pandemia Covid-19 shkaktoi në një krizë 
globale shëndetësore dhe përshpejtoi një rënie të theksuar të aktivitetit 
ekonomik si asnjëherë më parë. Gjatë dekadës së fundit, diskutimet për 
reformën e politikës fiskale janë larguar nga fokusi në lidhjen midis 
taksave dhe rritjes ekonomike drejt reformës tatimore që merr parasysh 
objektivat e barazisë dhe të rritjes ekonomike. Pas kësaj krize, shumë nga 
reformat fiskale të ndërmarra në Shqipëri për përdorimin e qëndrueshëm 
të burimeve dhe rritjen e qëndrueshme do të konsideroheshin një politikë 
e mirë, edhe në mungesë të suksesit të provuar. Politika fiskale gjatë dhe 
pas situatës së pandemisë ka ndryshuar duke zbatuar instrumente të 
ndryshëm mbështetës. Por, niveli i dobët i  qeverisjes çon në alokime jo 
eficiente buxhetore duke investuar në sektor më pak produktiv dhe 
shpenzimeve operative të lidhura me situatën pandemike, gjë që redukton 
cilësinë dhe produktivitetin e shpenzimeve publike. Niveli i korrupsionit 
në Shqipëri në këtë periudhë ka bërë që të varfrit të përfitojnë gjithnjë e 
më pak nga e mira publike, duke thelluar kështu varfërinë dhe pabarazinë 
në të ardhura. Qeverisja e mirë është thelbësore për të siguruar që 
shpenzimet më të larta për politika sociale të përkthehen në nivel më të 
mire jetese. Në Shqipëri ekziston sistemi i menaxhimit të shpenzimeve 
publike (PEM) dhe transparenca në operacionet e qeverisë jo vetëm për 
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menaxhim të mirë makroekonomik, por edhe për politikë fiskale 
transparente. Në këtë punim qëllimi është të provojë se qeverisja e mirë 
është thelbësore për promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm, duke rritur 
transparencën politikës fiskale dhe investimet eficiente edhe në një 
situatë të tillë krize. Ky studim bazohet në rishikimin e literaturës dhe 
raportet formale të organizatave të ndryshme kombëtare dhe 
ndërkombëtare. 

 

Fjalë Kyçe: Qeverisje, politikë fiskale, shpenzime publike, zhvillim i 
qëndrueshëm, taksa, korrupsion, qeverisje e mirë, situatë pandemike. 

 

 

ABSTRACT 

In both developed and developing countries, fiscal policy has an 
important role to play in assuring sustainable development. The 
pandemic situation has caused significant damages in public finances, by 
changing priorities of governments, rising inequality and doing 
businesses now days. The COVID-19 pandemic resulted in a global 
health crisis and precipitated a sharp decline in economic activity that is 
without precedent in recent history. Over the last decade, tax policy 
reform discussions have moved away from a focus on the link between 
taxation and economic growth towards tax reform that takes into account 
both equity and economic growth objectives.  After this crisis many of 
the fiscal reforms in Albania needed to rice sustainable resource use and 
sustainable development protection would be good policy, even in the 
absence of special considerations. Fiscal Policy during and after 
pandemic situation changed and different supporting instrument are 
implemented. But poor governance leads to inefficient budget allocations 
by investing in less productive sectors and pandemic operating costs, 
which reduces the quality and productivity of public spending. The level 
of corruption in Albania in this period results that poor people benefits a 
smaller share from public spending and, more generally, higher level of 
poverty and income inequality. Good governance is essential to ensure 
that higher social spending translates into better social outcomes. In 
Albania exists Public expenditure management (PEM) system and 
transparency in government operations not only for good macroeconomic 
management but also for transparent fiscal policy. In this paper the 
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objective is to prove that good governance is essential for promoting 
sustainable development by transparent fiscal policy and effective 
investments even in a pandemic crisis. This study is based in literature 
review and formal reports of different national and international 
organizations. 

 

Key Words: Governance, fiscal Policy, public expenditures, sustainable 
development, tax, corruption, good governance, pandemic. 

 

 

HYRJE 

Në ditët e sotme gjëja më e rëndësishme është shëndeti i njerëzve, pasojat 
e kësaj pandemie Covid-19 po ndikojnë ndjeshëm në jetën e njerëzve, 
ekonomi dhe politikë. Edhe pse me rritjen e numrit të të vaksinuarve dhe 
mutacioneve që pëson kjo sëmundje janë më pak të ndikueshme 
shëndetin e popullatës, ne e dimë se pasojat e saj ekonomike do të zgjasin 
shumë më gjatë. Vendimet e marra nga qeveria për t'u mbrojtur nga të 
përhapja e pandemisë kanë përkeqësuar një sërë treguesish 
makroekonomikë dhe financiarë, në veçanti rritja e nivelit të borxhit 
publik. Në tremujorin e fundit të vitit 2019, treguesit makroekonomikë 
janë përkeqësuar në mënyrë të konsiderueshme, dhe u thelluan më tej me 
riorientimin e shpenzimeve publike në sektorin shëndetësor. BE-ja dhe 
donatorët ndërkombëtarë miratuan një paketë grandesh, kredish dhe 
fonde për projekte zhvillimore në vlerë prej 1.15 miliardë euro nga 
donatorët konferencë e organizuar nga BE-ja në Bruksel në shkurt 2020, 
për procesin e rindërtimit. Gjithashtu vendet e zhvilluara ndihmuan 
vendet në zhvillim siç është edhe Shqipëria, gjatë pandemisë. 

Ndërkohë, situata ekonomike para vjeshtës së tremujorit të katërt 2019, 
ishte relativisht e qëndrueshme. Norma e rritjes së PBB-së në 3 vitet e 
fundit ishte mbi 3% dhe shkalla e papunësisë për herë të parë pas disa 
vitesh kishte filluar të binte, duke arritur në një 11,46% në 2019. 
Inflacioni vazhdoi të mbahej nën nivelin 2%, ndërsa borxh publik ra nën 
70% të PBB-së në 2017, për të arritur në 65.5% në 2019 (35.24% borxhi i 
brendshëm dhe 30.26% borxh i jashtëm). Por me pasojat e tërmetit dhe 
pandemisë të gjithë këta tregues pësuan një përkeqësim të ndjeshëm. 
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Ky punim fokusin e ka në ndikimin e pandemisë në treguesit kryesorë 
makroekonomikë të përmendur më sipër, përfshirja e stimujve fiskalë, si 
si dhe ndikimi në sektorët më të prekur nga situata Covid-19. Kriza e 
shkaktuar nga pandemia e koronavirusit ka diktuar domosdoshmërinë dhe 
rolin e politikës fiskale në zbutjen e efekteve të kësaj krize dhe 
përshpejtimin e rimëkëmbjes ekonomike. Kjo çështje është e rëndësishme 
për të gjitha ekonomitë pa përjashtim, duke pasur parasysh se paketat e 
ndihmës për popullsinë dhe ekonominë bazohen kryesisht në stimulin 
fiskal. Për këtë arsye është ngritur sërish çështja e efikasitetit të politikës 
fiskale ekspansioniste, duke marrë parasysh rrethanat specifike 
makroekonomike në të cilat ndodhen shumica e ekonomive botërore, 
rajonale dhe ajo vendase. Ky punim synon të analizojë strukturën 
optimale të politikës fiskale ekspansioniste, me theks të veçantë në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor, në kuadrin e zgjidhjes së pasojave 
aktuale makroekonomike të krizës.  

 

METODOLOGJIA 

Ky punim do të mbështetet në punime të ngjashme nga autorë vendas dhe 
të huaj, nga raportet periodike të institucioneve publike vendase dhe të 
huaja, lidhur me situatën ekonomike gjatë dhe mbas Covid-19.  Pandemia 
e Covid-19 mund të lidhet me detyrime kontingjente që përfshijnë 
detyrime morale si dhe me sigurimin e funksionimit të tregjeve dhe 
shoqërisë (p.sh. në lidhje me ekonominë ose shëndetin). Këto detyrime 
kontingjente për shkak të Covid-19 mund të shihen si rrezik i pastër 
negativ, pasi ato shkaktojnë kosto të cilat duhet të financohen. Në mënyrë 
të ngjashme, nëse ndodh një ngjarje fatkeqësie, qeveria mund të 
përllogarisë detyrime të qarta dhe të nënkuptuara, të cilat duhet t'i 
financojë nëpërmjet masave ex-ante ose ex-post, si devijimi i buxhetit ose 
marrja e kredive.  

Ngjarjet e fatkeqësive natyrore janë në thelb të rastësishme dhe nuk mund 
të parashikohen me siguri. Nëse ndodh një ngjarje e fatkeqësisë natyrore, 
ajo zakonisht shkakton humbje të mëdha në sektorin privat si dhe në 
sektorin publik. Secila prej subjekteve të prekura ka mjete të ndryshme 
për të financuar këto humbje, p.sh., duke përdorur kursime ose duke 
marrë hua.  Për më tepër, ka humbje që shkaktohen drejtpërdrejt nga vetë 
ngjarja e rrezikut natyror si dhe të ashtuquajturat humbje indirekte të cilat 
shkaktohen për shkak të efekteve vijuese siç janë ndërprerjet e biznesit. 
Në këtë punim do ta kufizojmë vëmendjen tonë në humbjet financiare për 
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të cilat qeveria supozohet të minimizojë nëpërmjet politikës fiskale. 
Duhet të theksohet se humbjet totale, të cilat përfshijnë humbje direkte 
dhe indirekte, zakonisht janë shumë më të larta, prandaj, analiza jonë 
duhet të përfaqësojë kufirin më të ulët të rrezikut fiskal. Për më tepër, 
koncepti i përgjegjësisë duhet të jepet më saktë në kuadrin e rrezikut 
fiskal brenda një kuadri detyrimi. 

Identifikimi i detyrimeve të qeverisë është një parakusht për të kuptuar 
rrezikun ndaj stabilitetit të saj fiskal dhe për arritjen e qëllimeve 
afatshkurtra dhe afatgjata. Qeveritë zakonisht planifikojnë dhe 
buxhetojnë për detyrime direkte, pra detyrime që manifestohen përmes 
shpenzimeve të caktuara dhe të përsëritura çdo vit. Këto detyrime mund 
të quhen të qarta, megjithatë, detyrimet e nënkuptuara, d.m.th. për shkak 
të detyrimeve morale ose pritshmërive publike, duhet të merren në 
konsideratë. Ndryshe nga detyrimet direkte, kostot që lidhen me humbjet 
nga fatkeqësitë hyjnë në bilanc si detyrime kontingjente, pra detyrime që 
lindin vetëm kur ndodh një ngjarje. Në rastin e ngjarjeve të fatkeqësive 
natyrore, mund të bëhet dallimi midis detyrimeve të qarta dhe të 
nënkuptuara. Detyrimet kontingjente eksplicite janë ato kosto që kanë të 
bëjnë me rindërtimin e infrastrukturës së shkatërruar nga ngjarjet për të 
cilat qeveria është shprehimisht përgjegjëse. Në të kundërt, detyrimet 
kontingjente të nënkuptuara të lidhura me katastrofat shoqërohen me 
sigurimin e lehtësimit financiar dhe sigurimin që komunitetet dhe 
ekonomitë e prekura të vazhdojnë të funksionojnë më mirë, zakonisht 
konsiderohen si një detyrim moral për qeveritë. 

 

RISHIKIM LITERATURE 

Pandemia goditi si vendet e zhvilluara ashtu edhe ato në zhvillim. 
Hulumtimi nga Baldwin dhe di Mauro (2020) shpjegon se SHBA, Kina, 
Japonia, Gjermania, Britania, Franca, dhe Italia janë të gjitha në listën e 
vendeve më të prekur nga sëmundja. Këto 6 shtete të mëdha përbëjnë 
60% të ofertës dhe kërkesës botërore (GDP), 65% të prodhimit botëror 
dhe 41% të eksporteve prodhuese botërore që do të thotë se ndikimi në 
ekonomia botërore dhe ekonomia e vendeve të tjera ka një rëndësi të 
madhe. Fernandes (2020) vlerëson se rritja e PBB-së mund të bjerë me 3-
5% në një skenar të butë, në varësi të vendit, me një kosto prej rreth 2-
2,5% të PBB-së globale rritje për çdo muaj shtesë mbylljeje. Ndërsa 
ekonomitë e orientuara nga shërbimi do të marrin goditjet më të mëdha, 
vende të tilla si Greqia, Portugalia dhe Spanja (që janë të varura kryesisht 
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nga turizmi) do të preken më shumë nga kjo krizë. Wren-Lewis (2020) 
sugjeron që COVID-19 vlerëson uljen e rritjes ekonomike, e ardhur si 
rezultat i uljes së ofertës së fuqisë punëtore, kostos më të lartë të 
prodhimit, inflacioni i përkohshëm dhe konsumi i reduktuar social. 

Një hulumtim i Blundell dhe Machin (2020) zbuloi se në MB bazuar në 
LSE-CEP dhe anketën e vetëpunësimit në Mbretërinë e Bashkuar maj 
2020, të vetëpunësuari janë goditur veçanërisht e vështirë nga kriza 
Covid-19, me afërsisht tre të katërtat duke raportuar më pak punë në prill 
2020 se zakonisht. Reduktimet më të mëdha në orët e vetëpunësimit dhe 
të moshuarit janë individët me të ardhura më të ulëta. Kjo është identike 
me rezultatet e (Adams-Prassl, Boneva, Golin & Rauh, 2020) të cilët 
zbulojnë se punëtorët në aranzhime alternative të punës, që përfshin 
shumë nga të vetëpunësuari, janë më të prekshëm ndaj krizës. Ky studim 
bazohet mbi të dhënat nga Britania e Madhe, SHBA dhe Gjermania. 
Gratë dhe punëtorët pa a diploma kolegji në SHBA dhe MB ka shumë më 
shumë gjasa që të kenë humbur tashmë punë, ndërkohë që individët më të 
rinj kanë më shumë gjasa të pësojnë rënie fitimet e tyre. Skenari i 
ardhshëm është i zymtë me shumë punëtorë që presin të humbasin punët 
e tyre gjatë muajve të ardhshëm. 

Letzing (2020) duke iu referuar vendeve si SHBA, MB, Kina, Australia, 
Kanadaja, dhe Malajzia kanë ulur tashmë normat e tyre bazë të interesit 
për të rritur lart ekonomisë, megjithatë, ekonomistët mendojnë se nuk do 
të jetë e mjaftueshme. Industria e turizmit është më e prekura, pasi ka 
ndalime udhëtimi dhe kufi mbylljet. Sipas UNMTO (2020) parashikohet 
një rënie prej 20% në 30% (300 deri në 450 miliardë dollarë amerikanë) 
në ardhje turistësh (në faturat ndërkombëtare të turizmit) në 2020. Ata 
parashikuan se këto shifra ka të ngjarë të rriten me përhapjen e 
koronavirusi. Në fakt, përhapja e koronavirusit është rritur ndjeshëm dhe 
vala e dytë e pandemisë po prek shumë më tepër turizmin dhe ekonominë 
e vendeve në mbarë botën, por veçanërisht të vendeve ku ky sektor ka një 
ndikim të madh. 

 

Treguesit makroekonomikë gjatë dhe pas pandemisë covid-19 

Treguesit makroekonomikë japin në rastin më të mirë, një pasqyrë shumë 
të përgjithshme të situatës. Nga njëra anë, është mirë të shohim këto 
tendenca pozitive makroekonomike, nga ana tjetër, ne e dimë se ka pasur 
ndikim të lartë në sigurimin e jetesës dhe se ka shumë njerëz që kanë 
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vuajtur këto kohë të vështira. Krizat dhe vështirësitë e fundit kanë treguar 
qëndrueshmërinë e sipërmarrjes në vendin tonë. Nëse marrim parasysh 
treguesit kryesorë ekonomikë, mund të shohim se ekonomia është 
rikuperuar ndjeshëm në vitin 2021 (deri në 7.2%). Ndërsa ndodhi situata 
pandemike pas tërmetit që goditi Shqipërinë në nëntor 2019 i cili 
shkaktoi shumë dëmtimet, norma e rritjes së PBB-së ra nga tremujori i 
katërt 2019, me një vlerë negative. Pritshmëritë për rritjen e PBB-së për 
vitin 2020 janë në nivelin - 12% në -14%. Një mekanizëm që duhet të 
përdoret nga Banka Qendrore në këto kushte, do të ishte ulja e normës së 
interesit, për të mbështetur biznesin aktivitetin dhe financat e individit. 
Por norma e interesit ishte shumë e ulët në 0.5% para fillimit të 
pandemisë, kështu që ky mekanizëm nuk mund të përdoret. Kështu që 
roli kryesor në përballimin e kësaj krize ishte i qeverisë nëpërmjet 
politikave fiskale stimuluese. Në fillimin e pandemisë, qeveria veproi 
shpejt dhe në mënyrë vendimtare për të mbështetur jetët dhe mjetet e 
jetesës, duke luajtur rol kyç për të ndihmuar ekonominë që të përballonte 
bllokimet fillestare.  

Sipas të dhënave të INSTAT, në fund të qershorit numri i personave të 
regjistruar të papunë arriti në 84 mijë e 718, duke shënuar një rritje të 
ndjeshme që kapi nivelin e viteve 2017-2018. Vetëm për periudhën Prill-
Qershor 2020, pikërisht në kohën e karantinës 17 mijë e 600 qytetar më 
shumë se në tremujorin e parë janë regjistruar si të papunë. Sipas shifrave 
të Ministrisë së Financave, tregu i punës, prej muajit Maj vijon të shfaqë 
shenja pozitive rritjeje, duke amortizuar ndikimin negativ që pati gjatë 
mbylljes së ekonomisë, për shkak të pandemisë, ndërsa janë rregjistruar 
plus  3,000 punësime të reja vetëm në javën e parë të muajit Gusht. Sipas 
të dhënave zyrtare, shkurtimet më të mëdha nga puna gjatë pandemisë 
janë aplikuar nga sektori i bareve dhe restoranteve ku raportohet rënie e 
indeksit të punësimit me 31.8%, e pasuar nga hotelet me -20.2% dhe 
fabrikat me -12.8%. Rënie të punësimit shënuan edhe disa linja të tjera 
shërbimesh të tilla si aktivitetet inxhinierike, me -2.5%, informacioni dhe 
komunikimi me -2.3%, tregtia dhe riparimi i automjeteve me -2.2% dhe 
agjencitë e udhëtimit me -2.1%. 

Sipas Organizatës Botërore të Punës, ILO. Më shumë se 84 mijë njerëz 
janë në kërkim të një pune në vendin tonë. Vetëm nga pandemia është 
trefishuar numri i qytetareve që regjistrohen për herë të parë si të papunë. 
Në tre muajt e karantinës u regjistruan 14 mijë e 867 persona për herë të 
parë si punëkërkues. Kjo është shifra më e lartë për të paktën 5 vitet e 
fundit.  
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Për çdo tregues të mirë makroekonomik publik ka forma dhe modele të 
ndryshme mbështetjesh të ofruara nga Politika Fiskale. Është e 
rëndësishme të kujtojmë se ka shumë për të bërë për të siguruar zhvillim 
të qëndrueshëm të ekonomisë. Parashikimi është shumë i vështirë, 
veçanërisht nëse bëhet fjalë për të ardhmen. E vetmja gjë që dimë me 
siguri për vitin 2022 është se nuk e dimë se si do të shkojë tashmë edhe 
me një krizë çmimesh të importuar nga lufta Rusi-Ukrainë. Nuk dihet 
ende se si do të funksionojë ekonomia, cilat do të jenë zhvillimet lidhur 
me furnizimet me lëndë të para, si do të ndikojnë tendencat e ndryshme 
në ekonominë globale dhe lokale, si do të evoluojë gjeopolitika, ose sa 
nga pasojat e ndryshimeve klimatike do të materializohen. Ndërsa askush 
nuk mund të parashikojë të ardhmen, dimë se ka rreziqe specifike që, 
nëse materializohen, do të kenë ndikim të rëndësishëm në ekonomi. Disa 
nga këto rreziqe mund të zbuten dhe disa rreziqe nuk mund të zbuten 
(pasi kostoja e masave për ti zbutur ato është më e madhe sesa përfitimi). 
Është e rëndësishme të përmendet se kur mendojmë për ekonominë, 
shpesh supozojmë se qeveria është përgjegjëse për të. Për shembull, nëse 
shqetësohemi për ndikimin e pandemisë në ekonomi, ne të gjithë kemi 
përgjegjësinë dhe fuqinë për të kontribuar në këtë, duke u vaksinuar dhe 
duke respektuar masat bazë të sigurisë. Nëse flasim për krizë çmimesh të 
gjithë mund të marrim masa për mos të abuzuar me situatën, duke mos ja 
faturuar të gjithë përgjegjësinë qeverisë. Ka rreziqe të tjera për 
ekonominë shqiptare, duke filluar nga ndryshimet klimatike te 
ndryshimet teknologjike, tendencat e tregjeve financiare globale, e deri te 
një listë shumë e gjatë e të tjerave. 

Kur mendojmë për rreziqet, është e rëndësishme të veprojmë sipas asaj 
që mundemi, për të qenë të përgatitur për t’u përballur me rreziqet kur ato 
materializohen. Qeveritë mund të risi konsolidimin fiskal dhe të bëjnë të 
mundur që çdo para të shpenzohet në mënyrë transparente dhe në 
drejtimin e duhur. Banka Botërore ka paralajmëruar qeverinë shqiptare 
për rreziqet e detyrimeve të paqarta të krijuara nga projektet e 
Partneritetit Publik-Privat (PPP). Ku, sipas raportit të fundit të 
monitorimit të PPP-ve të Qeverisë të publikuar në nëntor 2021, vlera 
kumulative e investimeve të kontratave PPP është rritur në 35% të PBB-
së në vitin 2020. Anketa e Ndërmarrjeve të Bankës Botërore zbulon se 
44.7% e bizneseve të anketuara në Shqipëri në 2019 pohojnë se 
konkurrojnë me bizneset e paregjistruara apo informale, me prodhimin 
firmat kanë më shumë gjasa të konkurrojnë kundër firmave të 
paregjistruara ose joformale sesa sektori i shërbimeve bizneset (53% 
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krahasuar me 41.8%). Në të vërtetë, 37.2% e të gjitha firmave shikojnë 
praktikat e konkurrentët informalë dhe të paregjistruar si një pengesë 
kryesore në operacionet e tyre. Konkurrenca në sektorin informal ka një 
ndikim negativ në performancën e sipërmarrjeve formale shqiptare, si 
dhe që kanë firmat e reja të paregjistruara një avantazh i padrejtë 
konkurrues për sa i përket performancës së ardhshme ndaj firmave në 
fillim të regjistruara për shkak të shmangies së kostove që lidhen me 
regjistrimin dhe legjitimitetin (Williams dhe Kosta, 2019, 2020a). 

Nuk ka vlerësime të drejtpërdrejta për përqindjen e bizneseve të 
regjistruara që deklarojnë vetëm një pjesë të punës dhe të ardhurave të 
tyre tek autoritetet shtetërore. Megjithatë, një element i domosdoshëm 
është të shqyrtohet madhësinë e ekonomisë informale si pjesë e 
Prodhimit të Brendshëm Bruto (GDP). Medina dhe Schneider (2018) 
vlerësojnë ekonominë e padeklaruar në Shqipëri si ekuivalente me 32.7% 
të PBB-së. Masa e punësimit të paregjistruar është se 39.7% e të 
punësuarve kanë raportuar se nuk kanë kontratë me shkrim me 
punëdhënësin e tyre dhe 30.3% pohojnë se nuk paguajnë sociale dhe 
shëndetësore përfitimet e sigurisë. Ky nivel i lartë i punësimit informal 
është përforcuar nga shqiptarët Inspektorati Shtetëror i Punës (2017) i cili 
në vitin 2017 ka inspektuar 7958 ndërmarrje dhe raporton se 1575 
punonjës nuk kishin kontratë të shkruar dhe 706 punonjës nuk ishin të 
siguruar. 

 

POLITIKA FISKALE QË NDOQI SHQIPËRIA 

Politika Fiskale në situata emergjencash ka një rol të rëndësishëm në 
zhvillimin e qëndrueshëm, sidomos në ekonomi të brishta si ajo e vendit 
tonë. Situatat e paparashikuara të tërmetit në vitin 2019 dhe pandemisë në 
vitin 2020 kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në financat publike, 
duke ndryshuar prioritetet e qeverisë. Nëse mbetemi në situatën 
pandemike, kjo e fundit shkaktoi në një krizë globale shëndetësore dhe 
përshpejtoi një rënie të theksuar të aktivitetit ekonomik si asnjëherë më 
parë. Gjatë dekadës së fundit, diskutimet për reformën e politikës fiskale 
janë larguar nga fokusi në lidhjen midis taksave dhe rritjes ekonomike 
drejt reformës tatimore që merr parasysh objektivat e barazisë dhe të 
rritjes ekonomike. Shumë nga reformat fiskale të ndërmarra në Shqipëri 
për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve dhe rritjen e qëndrueshme 
mbeten ende në situate testimi të efekteve që ato do të japin. Politika 
fiskale gjatë dhe pas situatës së pandemisë ka ndryshuar duke zbatuar 
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instrumente të ndryshëm mbështetës. Por, niveli i korrupsionit në vendin 
tone, gjatë kësaj periudhe ka bërë që të varfrit të përfitojnë gjithnjë e më 
pak nga e mira publike, duke thelluar kështu varfërinë dhe pabarazinë në 
të ardhura. Qeverisja e mirë është thelbësore për të siguruar që 
shpenzimet më të larta për politika sociale të përkthehen në nivel më të 
mirë jetese. Qeverisja e mirë është thelbësore për promovimin e 
zhvillimit të qëndrueshëm, duke rritur transparencën politikës fiskale dhe 
investimet eficiente edhe në një situatë të tillë krize. Sipas Paul Krugman, 
koluminist i rregullt në New York Times dhe fitues i çmimit Nobel për 
ekonomi, “në recesione tipike, prioritet i politikave monetare dhe fiskale 
është kthimi sa më shpejtë i njerëzve në punë. Por kjo është fatkeqësi 
natyrore dhe roli i Qeverisë është të ndihmojë familjet të mos futen në 
katastrofë ekonomike”. Ivan Krastev nga European Council on Foreign 
Relations në këndvështrimin e tij për ndikimet e mundshme të pandemisë 
COVID-19, thotë që kjo pandemi do të sforcojë idenë e kthimit të 
”Qeverisë të madhe”, përmes intervenimeve stimuluese në ekonomi. 
Pyetjet më të shpeshta gjatë vitit 2020, në kohën e pandemisë COVID-19, 
lidheshin fillimisht me  situatën shëndetësore të popullatës dhe numrin e 
vdekjeve, si dhe periudha kur ekonomia mund të rimëkëmbet. Asnjë 
libër, asnjë teori, asnjë praktikë, nuk na ka dhënë receta të gatshme se si ti 
përgjigjemi kësaj situate. Por, ajo që dihet deri tani, bazuar edhe në 
praktikën e Kinës, vetëm zgjidhja e problemit të shëndetit publik, pra 
vendosja në kontroll e virusit, mund të ndihmojë dhe të shpejtojë 
rimëkëmbjen ekonomike. Gjatë kohës, përveç emergjencës kishte nevojë 
edhe për politika që e të mundësonin që paratë të shpërndaheshin me 
efikasitet në xhepat e familjeve të prekura nga ky fenomen. Po ashtu 
duhet të pranojmë faktin që kjo nuk mjafton. Disa nga masat e nevojshme 
të ndërmarra në kuadër të daljes nga kjo krizë janë: ndihma direkt për 
qytetarët duke ju ofruar para të gatshme; Përkrahje për punëtorët për t’i 
siguruar që ka një kujdes për ta; Përkrahje të bizneseve me masa të 
politikës fiskale dhe monetare; Parandalimi i kolapsit të bizneseve, 
përmes ofrimit të mjeteve për likuiditet, përfshirë edhe mundësinë që 
qeveria të jetë konsumator fundor, për një pjesë të stokut të produkteve të 
tyre, me kushtin që kompanitë nuk i largojnë punëtorët nga puna; Për 
sektorët që mund të falimentojnë, u krijuan mekanizma stimulues që e 
bënë të mundshme rimëkëmbjen e tyre, përmes një kornize të qartë të 
mbështetjes financiare, përfshirë kufizimin e dividendëve dhe bonuseve.  
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Konkluzione 

Ndikimi i pandemisë në aspektin ekonomik ishte fillimisht ulja e nivelit 
të prodhimi përmes ndërprerjes së punës, rënies së kërkesës dhe 
problemet e shkaktuara nga furnitorët e kompanisë.  Pas kësaj situate 
pritshmëritë për rritjen e PBB-së për vitin 2020 ishin në nivelin - 12% në 
-14%. Banka Qendrore në këto kushte do të duhej të ulte e normës së 
interesit, për të mbështetur biznesin aktivitetin dhe financat e individit. 
Por, norma e interesit ishte shumë e ulët në 0.5% para fillimit të 
pandemisë, kështu që ky mekanizëm nuk mund të përdoret. Mbeti nën 
përgjegjësinë e qeverisë dhe politikës fiskale menaxhimi i situatës. 

Ashtu siç pritet në situata krize dhe paniku, ka pasur tendencë për rritje 
inflacioni në fillim të pandemisë. Një nga kategoritë që është prekur nga 
kjo krizë janë të vetëpunësuarit të cilët kryesisht në Shqipëri 
korrespondojnë me bizneset mikro dhe të vogla, që do të thotë kryesisht 
biznese familjare. Ashtu siç pritej niveli i papunësisë është rritur në 
11.9% gjatë kësaj krize. Kjo pandemi shkaktoi një efekt të madh negativ 
në turizëm, pasi turizmi ka një peshë të rëndësishme në zhvillimin 
ekonomik të vendit tonë. Në fakt, me kufizimet në lëvizjen e qytetarëve 
pothuajse në të gjithë vendet ky sektor po vazhdon të përjetojë vështirësi 
të mëdha. 

 

Rekomandime 

Nevoja për të identifikuar sektorët e prekur më rëndë nga pandemia dhe 
orientimi i një pakete ndihme direkt këtyre bizneseve. Bizneseve të vogla 
me një numër të kufizuar punonjësish, duke qenë se kanë nevojë për 
mbështetje për të mbijetuar në treg, u vendos të përjashtohen për një 
periudhë afatmesme nga detyrime tatimore përveç sigurimeve shoqërore 
dhe shëndetësore.  Ndërmjetësimi i Shtetit si Garant në marrëdhëniet 
kontraktuale midis këtyre bizneseve dhe bankave për të lehtësuar 
procesin e kreditimit.  Ofrimi i konsulencës juridike dhe ekonomike nga 
zyra shtetërore për të gjithë sipërmarrësit e rinj. E vetmja gjë që dimë me 
siguri për vitin 2022 është se nuk e dimë se si do të shkojë tashmë edhe 
me një krizë çmimesh të importuar nga lufta Rusi-Ukrainë. Nuk dihet 
ende se si do të funksionojë ekonomia, cilat do të jenë zhvillimet lidhur 
me furnizimet me lëndë të para, si do të ndikojnë tendencat e ndryshme 
në ekonominë globale dhe lokale, si do të evoluojë gjeopolitika, ose sa 
nga pasojat e ndryshimeve klimatike do të materializohen. Ndërsa askush 
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nuk mund të parashikojë të ardhmen, dimë se ka rreziqe specifike që, 
nëse materializohen, do të kenë ndikim të rëndësishëm në ekonomi. Në 
ditët e sotme ekonomia informale konsiderohet një goditje në 
konkurrencën e tregut. Nëse politikat dhe strategjitë e një shteti, të 
ndërmarra në kuadër të rritjes ekonomike, nuk sjellin ulje të papunësisë 
dhe shpërndarje efikase të të ardhurave, atëherë nuk do të ketë ulje të 
informalitetit. 
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Abstrakt 

Kalimi nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi tregu për vendet e 
Ballkanit perëndimor, në dekadën e parë 1990-2000, u shoqërua me 
trazira të mëdha socio-ekonomike. Për t’u ardhur në ndihmë këtyre 
vendeve, Bashkimi Europian (BE) ka ndërmarrë një sërë programesh dhe 
instrumentesh financiarë të quajtur ndryshe edhe Instrumentet e Pre-
aderimit (IPA I, IPA II dhe IPA III). Megjithatë, integrimi në BE mbetet 
akoma një sfidë për qeveritë e këtyre vendeve. Sot, pandemia Covid-19 
ka impaktuar gjithashtu ekonominë e këtyre vendeve. Në këtë kontekst, 
aplikimi i një kapitalizmi rikardian që mundëson krijimin e një tregu të 
përbashkët, nga qeveritë e këtyre vendeve, ku secili do të fokusohej atje 
ku ka avantazhe konkurruese, do të ishte jo vetëm një mundësi për rritjen 
ekonomike, por edhe një hap i madh në rrugën drejt integrimit në BE. 
Aplikimi i kësaj teorie kërkon një mjedis socio-ekonomik të përafërt si 
nga ana e politikës monetare dhe fiskale ashtu edhe nga ajo e fuqisë 
blerëse dhe kostove për njësi të faktorit punë, në mënyrë që diferencimi 
të krijohet nga faktorë gjeografikë, natyrorë dhe klimatikë. Për analizën e 
këtij mjedisi, ne jemi mbështetur në një analizë krahasuese të treguesve 
socio-ekonomikë për këta vende. Rezultatet tregojnë se diferencimet 
midis treguesve fiskalë, monetarë dhe kostos së faktorit punë, janë shumë 
të vogla. Ky mjedis mundëson aplikimin e një kapitalizmi rikardian i cili 
do të nxiste rritjen ekonomike dhe përshpejtimin e integrimit të vendeve 
të Ballkanit Perëndimor në BE. 

Fjalët kyçe: Instrumentet e pre-aderimit, Covid-19, Kapitalizmi 
rikardian, Ekonomia ndërkombëtare 

mailto:valter.hoxha@umsh.edu.al
mailto:florjan.hoxha@umsh.edu.al
mailto:florjan.hoxha@umsh.edu.al
mailto:florjan.hoxha@umsh.edu.al
mailto:florjan.hoxha@umsh.edu.al
mailto:sulo.haderi@umsh.edu.al


 84 

Abstract 

 

The transition from a centralized economy to a market economy for the 
countries of the Western Balkans, in the first decade of 1990-2000, was 
accompanied by major socio-economic disorder. To help these countries, 
the European Union (EU) has launched a series of financial programs and 
instruments, also known as the Instrument for Pre-Accession (IPA I, IPA 
II and IPA III). However, integration into the EU remains a challenge for 
the governments of these countries. Today, the Covid-19 pandemic has 
also impacted the economy by, at the same time, raising the 
unemployment rate of these countries. In this context, the application of a 
Ricardian capitalism that enables the creation of a common market, by 
the governments of these countries, where everyone would focus there 
where are competitive advantages, would be not only an opportunity for 
economic growth, but also a big step on the road to EU integration. The 
application of this theory requires an approximate socio-economic 
environment in terms of monetary and fiscal policy, and that of 
purchasing power and unit labor costs, so that differentiation may be 
created by geographical, natural and climatic factors. For the analysis of 
this environment, we have relied on a comparative analysis of socio-
economic indicators for these countries. The results show that the 
differences between fiscal, monetary and labor factor cost indicators are 
very small. This environment enables the application of a Ricardian 
capitalism which would stimulate economic growth and accelerate the 
integration of the Western Balkan countries into the EU. 

 

Key-words: Pre-accession instruments; Covid-19; Ricardian capitalism; 
International economics 
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I. Konteksti i kërkimit dhe problematika 

 

Kalimi nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi tregu për vendet e 
Ballkanit perëndimor, në dekadën e parë 1990-2000, u shoqërua me një 
“shock” ekonomik dhe trazira të mëdha sociale (Zeneli, 2014). Interesat 
ekonomike dhe financiare prodhuan në Shqipëri piramidat atëherë që në 
vendet e Ish-Jugosllavisë, ato prodhuan luftërat për territore (Civici, 
2020; European Commission, 2009). Në dekadën e dytë, BE-ja vendosi 
që këta vende të përgatiteshin për t’u bërë anëtarë me të drejta të plota të 
familjes europiane. Për realizimin e këtij qëllimi, deri më sot, BE-ja është 
bazuar në një sërë programesh dhe instrumentesh financiare të destinuara 
për vendet kandidate dhe vendet potenciale kandidate si PHARE, 
PHARE CBC, ISPA63, SAPARD dhe CARDS. E thënë ndryshe këto 
quhen edhe Instrumentat e Pre-aderimit (IPA I, IPA II dhe IPA III).  

Struktura e IPA i konsistonte në “Mbështetjen dhe ndërtimin e 
institucioneve” si dhe “Bashkëpunimin ndërkufitar” për vendet e 
Ballkanit Perëndimor dhe, tre komponentët e tjerë : “Zhvillimi Rajonal”, 
“Zhvillimi i Burimeve Njerëzore” dhe “Zhvillimi rural” do të zbatoheshin 
vetëm për vendet kandidate. Periudha në të cilën u implementua ishte 
2007-2013, dhe shuma e akorduar për të realizuar këto objektiva ishte 
gjithsej 11.5 miliardë euro64, ku gjysmat ishin destinuar për Ballkanin 
perëndimor. Ndërsa për IPA II, e cila u implementua përgjatë periudhës 
2014-2021, buxheti i alokuar për këta vende ishte 11.7 miliardë euro ku 
për Shqipërinë shuma e destinuar ishte 639.5 milionë euro. Në 
vazhdimësi të dy të parave, në  Samitin e Tiranës që u zhvillua në 7 tetor 
2020, Komisioneri për Zgjerim, Oliver Varhely shpalosi edhe buxhetin e 
IPA III që do të implementohet për periudhën 2021-2027 (COM, 2020). 
Në këtë samit, ai u shpreh se “bashkëpunimi mes vendeve të Ballkanit 
perëndimor do të sjellë një plan prej 30 miliardë eurosh investime, plan i 
cili do të financohet nga BE-ja”. Kriza sanitare e Covid-19, që filloi në 
2020, ishte një goditje e rëndë për ekonominë e vendeve të Ballkanit 
Perëndimor (Banka Botërore, 2021). Pra, problemi i rritjes ekonomike, ai 
i zhvillimit të qëndrueshëm si dhe integrimi në BE për këta vende, mbetet 
akoma një sfidë.  

                                                            
63https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/ 
64https://ambtirana.esteri.it/resource/2012/01/12418_f_IlPartenariatoIstituzionaleneiBalc
aniOccidentali.pdf 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/
https://ambtirana.esteri.it/resource/2012/01/12418_f_IlPartenariatoIstituzionaleneiBalcaniOccidentali.pdf
https://ambtirana.esteri.it/resource/2012/01/12418_f_IlPartenariatoIstituzionaleneiBalcaniOccidentali.pdf
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II. Kuadri teorik 

 

Teoria e ekonomisë ndërkombëtare na tregon se kur një vend gjendet në 
një periudhë recesioni apo kur ekonomia e këtij vendi ka konkurrencë të 
ulët dhe ku burimet janë të pashfrytëzuara, më e mira është të aplikohet 
një kapitalizëm Rikardian (Claude, 1991). Ky kapitalizëm konsiston në 
hipotezën që të gjithë vendet, edhe ata që janë më pak konkurrues, nëse 
plotësohen disa kushte teorike, kanë interes të hyjnë në tregtinë 
ndërkombëtare, duke u specializuar në sektorët e prodhimit ku ata kanë 
avantazh relativ më të lartë ose nëse kanë disavantazh relativ më të ulët  
se pasojat e mos bërjes tregti  (Hervé, 2010). David Ricardo tregon se 
specializimi i bazuar në avantazhin krahasues mundëson njëkohësisht një 
rritje prodhimi të produkteve që vendet zgjedhin të prodhojnë (Lassudrie-
Duchêne & Ünal-Kesenci, 2002; Vicard, 2017). Kjo teori aplikohet edhe 
brenda një vendi ku rajone të ndryshme futen në konkurrencë dhe 
specializohen atje ku kanë avantazhe krahasuese më të favorshme. 
Shembull të aplikimit të kapitalizmit Rikardian kemi vendet e Europës 
Perëndimore menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, ku deri në vitin 
1970, kemi një rritje të madhe ekonomike. Rast tjetër kemi Kinën e cila 
gjithashtu këta 30 vitet e fundit ka aplikuar një kapitalizëm Rikardian 
duke përdorur faktorin punë dhe burimet natyrore si avantazh krahasues 
me vendet e botës së zhvilluar. Në këtë kontekst, ne hipotezojmë që secili 
vend i Ballkanit perëndimor ka një avantazh krahasues përsa i përket 
disponimit në burime natyrore (tokë bujqësore/banor, burime ujore, 
burime nëntokësore), pozicionit gjeografik dhe klimës. Hipoteza e 
kërkimit tonë u fokusua tek mjedisi socio-ekonomik si një emërues i 
përbashkët i tyre. Pra, ne mendojmë që vendet e Ballkanit perëndimor 
disponojnë një mjedis socio-ekonomik të përshtatshëm për aplikimin e 
kapitalizmit rikardian, si një mundësi rritjeje ekonomike dhe përshpejtimi 
të integrimit ekonomik rajonal në BE.    

 

III. Qasja metodologjike 

Për verifikimin e hipotezës së kërkimit, ne kemi përdorur metodë 
krahasuese midis për indikatorëve ekonomikë dhe fiskalë për të gjashtë 
vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe pse analizat e serive kohore të 
lidhjes midis aktiviteteve ekonomike dhe fenomeneve shkakësore dhe 
rastësore nuk mund të japin realitet të plotë, metoda krahasuese dhe 
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historike mbetet një prej instrumenteve më të mirë që përdoret në 
shkencat sociale për të arritur tek dija shkencore (Waentig, 2014). Ajo  
është përdorur në ekonomi zakonisht për të kryer jo vetëm diagnostikime 
por edhe parashikime për të ardhmen (Dumazedier & Laplante, 1969). 
Ajo përdoret shpesh në shkencën e menaxhimit në përmirësimin e 
teknikave të trajtimit të të dhënave të aktivitetit ekonomik (Curchod, 
2003). Në rastin tonë, kjo metodë është përdorur në kontekstin e 
krahasimit të indikatorëve socio-ekonomikë midis vendeve të Ballkanit 
perëndimor, në mënyrë që të verifikojmë hipotezën tonë. Indikatorët e 
analizuar janë niveli i taksave ose mjedisi fiskal, kostoja e punës e 
shprehur në nivel page minimale dhe Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) 
për banor si shprehje e nivelit të jetesës dhe e barazisë së fuqisë blerëse. 
Gjithashtu performanca e një vendi çdo vit matet nga Forumi Ekonomik 
Botëror. Ky indeks vlerëson të gjithë faktorët që përcaktojnë nivelin e 
produktivitetit të një ekonomie, dhe që konsiderohet si përcaktuesi më i 
rëndësishëm i rritjes ekonomike afatgjatë. Ai vlerësohet nga rezultatet e 
përgjithshme të Indeksit të Konkurrencës Globale (IKG), i  cili përbëhet 
nga 12 shtylla. Për secilin nga komponentët e tij vlerësohet një “pikë 
progresi” nga një shkallë 0 deri në 100, ku 100 përfaqëson “kufirin”, 
optimal. Të dhënat e analizuara janë marrë nga Trading economics, zyrat 
statistikore dhe Bankat Qendrore të këtyre vendeve.  

 

IV. Gjetjet kryesore 

Figura 1 tregon mjedisin fiskal në përgjithësi për të gjashtë vendet e 
Ballkanit perëndimor. Dihet që një mjedis fiskal i favorshëm i bën firmat 
dhe faktorët e prodhimit të zhvendosen nga një vend në tjetrin. Ashtu siç 
mund të analizohet, në këta vende, kemi gati një politikë të njëjtë fiskale 
qoftë tek Taksimi Mbi Aktivitetin (TAB), qoftë mbi Taksën e Vlerës së 
Shtuar (TVSH), qoftë edhe tek Taksa e të Ardhurave Personale (TAP). 
Vetëm Serbia dhe Shqipëria e kanë TAB më të lartë (15%). Duke pasur 
një politikë fiskale gati të njëjtë, biznesi nuk do të ndjehet i defavorizuar 
dhe do të jetë në një konkurrencë të pastër dhe çmimi do të bazohet 
vetëm në kostot e produktivitetit.  



Figura 1. Krahasimi i tatim-taksave (TAB, TAP dhe TVSH, në %), për 
vitin 2021, në vendet e Ballkanit perëndimor 

 
Burimi: (përpunuar nga autorët; të dhënat ngaTrading economics, 2021) 

 

Ndërsa figura 2 analizon treguesin e konkurrencës për të gjashtë vendet e 
Ballkanit perëndimor. Ky tregues luhatet nga 55 në 61 atëherë që vendet 
e zhvilluara si SHBA dhe vendet e Europës perëndimore e kanë mbi 80. 
Kosova, Serbia dhe Mali i zi e kanë këtë tregues më të lartë dhe për 
rrjedhojë kanë performancë më të mirë. 

 

Figura 2. Krahasimi i treguesit të konkurrencës për vitin 2021, në vendet 
e Ballkanit perëndimor 

Burimi: (përpunuar nga autorët; të dhënat nga Trading economics, 2021) 
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Duke u bazuar tek të dhënat statistikore të Bankave Qendrore të këtyre 
vendeve dhe të zyrave statistikore siç është ekuivalenti i INSTAT-it në 
vendin tonë, mund të themi gjithashtu se fuqia blerëse ndryshon shumë 
pak. Mjafton të shikojmë se PBB-ja për banor ka një variacion të ulët 
ndërmjet vendeve, nga ku del në pah vetëm Mali i Zi me 8500 dollarë 
dhe Serbia me 7200 dollarë (Figura 3). Por edhe tek ky indikator, kritikat 
janë të shumta sepse duhet parë se si është rishpërndarja e të ardhurave. 

 

Figura 3. Krahasimi i pagës bruto në dollarë amerikanë për vitin 
2021, në vendet e Ballkanit perëndimor 

 
Burimi: (përpunuar nga autorët; të dhënat nga Trading economics, 2021) 

 

V. Konkluzion 

 

Në përfundim, mund të themi se indikatorë kryesorë socio-ekonomikë si 
ata fiskalë, kapaciteti i fuqisë punëtore, të ardhurat nga puna apo indeksi i 
konkurrencës së përgjithshme në nivel vendi, tregojnë një mjedis të 
përshtatshëm për aplikimin e kapitalizmit rikardian, si një mundësi rritje 
ekonomike dhe përshpejtimi të integrimit ekonomik rajonal në BE. Duke 
parë faktorët diferencues natyrorë dhe gjeografikë, në secilin vend, 
Shqipëria dhe Mali i Zi, mund të fokusohen tek sektori i turizmit dhe 
shfrytëzimi i burimeve natyrore, sidomos burimet që shfrytëzohen në 
sektorin e energjetikës. Ndërsa përsa i përket Serbisë, Maqedonisë së 
Veriut, Kosovës dhe Bosnje-Hercegovinës, avantazhi krahasues mund të 
jetë në sektorët e prodhimit bujqësor dhe industrial. IPA III, për vendet e 
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Ballkanit perëndimor, në aspektin ekonomik dhe social, është një plan 
mjaft i rëndësishëm sepse do të kontribuojë në një rritje të qëndrueshme 
ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës. Ndërsa në aspektin gjeo-
politik, padyshim qëllimi i është ruajtja e paqes në rajon. Nëse do të 
kishim përsëri një konflikt dhe/ose do të ndërpritej tregtia, të gjithë do të 
humbisnin.   
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Abstrakt 

Çfarë janë kriptovalutat? 

Kriptomonedha, është një para virtuale ose digjitale që merr formën e 
argumenteve ose "monedhave". Ndërsa disa kriptovaluta kanë hyrë në 
botën fizike me karta krediti ose projekte të tjera, shumica e tyre mbeten 
krejtësisht të paprekshme. 

"Kripto" në kriptovalutat i referohet kriptografisë së komplikuar që lejon 
krijimin dhe përpunimin e monedhave digjitale dhe transaksionet e tyre 
nëpër sisteme të decentralizuara. Krahas kësaj veçorie të rëndësishme 
"kripto" të këtyre monedhave është një angazhim i përbashkët për 
decentralizimin; kriptovalutat zakonisht zhvillohen si kod nga ekipe që 
ndërtojnë mekanizma për emetim (shpesh, edhe pse jo gjithmonë, përmes 
një procesi të quajtur mining) dhe kontrolle të tjera. Kriptomonedhat janë 
krijuar pothuajse gjithmonë për të qenë të lira nga manipulimi dhe 
kontrolli i qeverisë - megjithëse, ndërsa ato janë bërë më të njohura, ky 
aspekt themelor i industrisë është vënë nën kritika. 

Llojet e kriptove 

Kriptomonedhat synohen të përdoren për pagesa, duke transmetuar vlerë 
(të ngjashme me paratë digjitale) përmes një rrjeti të decentralizuar 
përdoruesish. Shumë altcoin (d.m.th., jo bitcoin ose nganjëherë eter) 
klasifikohen në këtë mënyrë dhe ndonjëherë mund të quhen shenja 
vlerash. Ekzistojnë gjithashtu argumente të bazuara në blockchain që 
synohen të shërbejnë për një qëllim të ndryshëm nga ai i parave. Shenjat 
e tjera kanë një rast ose funksion të veçantë përdorimi. Shembujt 
përfshijnë shenjat Storj, të cilat i lejojnë njerëzit të ndajnë skedarë përmes 
një rrjeti të decentralizuar, ose Namecoin, i cili ofron shërbim të 

mailto:gretaangjeli@umsh.edu.al
mailto:avdylidrita@yahoo.com


  93 

decentralizuar të sistemit të emrave të domenit (DNS) për adresat e 
internetit. Këto njihen si shenja të shërbimeve. 

Pse janë të rëndësishme kriptovalutat? 

Si platforma të decentralizuara, kriptovalutat e bazuara në blockchain 
lejojnë individët të përfshihen në transaksione financiare nga kolegët ose 
të lidhin kontrata. Në të dyja rastet, nuk ka nevojë për ndonjë ndërmjetës 
të besuar të palës së tretë, si një bankë, autoritet monetar, gjykatë ose 
gjyqtar. Kjo ka potencialin të prishë rendin ekzistues financiar dhe të 
demokratizojë financat. Madhësia e hapësirës së kriptomonedhës është 
rritur në mënyrë eksponenciale në dekadën e fundit, me inovacione të 
reja dhe një kapitalizim kolektiv tregu prej më shumë se 2.5 trilion 
dollarë. 

Çfarë është Bitcoin? 

Bitcoin është një monedhë digjitale e decentralizuar e krijuar në janar 
2009. Ai ndjek idetë e përcaktuara në një letër të bardhë nga misterioz 
dhe pseudonim Satoshi Nakamoto. Identiteti i personit ose personave që 
krijuan teknologjinë është ende një mister. Bitcoin ofron premtimin e 
tarifave më të ulëta të transaksioneve sesa mekanizmat tradicionalë të 
pagesave në internet, dhe ndryshe nga monedhat e emetuara nga qeveria, 
ai operohet nga një autoritet i decentralizuar. 

Bitcoin njihet si një lloj kriptomonedhe sepse përdor kriptografinë për ta 
mbajtur atë të sigurt. Nuk ka bitcoin fizikë, vetëm bilanc të mbajtur në 
një libër publik në të cilin të gjithë kanë akses transparent (megjithëse 
çdo rekord është i koduar). Të gjitha transaksionet e Bitcoin verifikohen 
nga një sasi masive e fuqisë llogaritëse përmes një procesi të njohur si 
"mining". Bitcoin nuk lëshohet apo mbështetet nga ndonjë bankë apo 
qeveri, dhe as një bitcoin individual nuk është i vlefshëm si mall. 
Pavarësisht se nuk është kurs ligjor në shumicën e pjesëve të botës, 
Bitcoin është shumë popullor dhe ka shkaktuar lëshimin e qindra 
kriptomonedhave të tjera, të referuara kolektivisht si altcoins. Bitcoin 
zakonisht shkurtohet si BTC kur tregtohet. 

Pse është i vlefshëm Bitcoin? 

Çmimi i Bitcoin është rritur në mënyrë eksponenciale në pak më shumë 
se një dekadë, nga më pak se 1 dollarë në 2011 në më shumë se 68,000 
dollarë që nga nëntori 2021. Vlera e tij rrjedh nga disa burime, duke 
përfshirë mungesën relative, kërkesën e tregut dhe koston marxhinale të 
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prodhimit. Kështu, edhe pse është i paprekshëm, Bitcoin ka një vlerësim 
të lartë, me një kapital total tregu prej 1.11 trilion dollarë që nga nëntori 
2021. 

Pse Bitcoin është ende kriptomonedha më e rëndësishme? 

Pavarësisht mijëra konkurrentëve që janë shfaqur, Bitcoin - 
kriptomonedha origjinale - mbetet lojtari dominues për sa i përket 
përdorimit dhe vlerës ekonomike. Çdo monedhë (BTC) vlente afërsisht 
47,000 dollarë që nga dhjetori 2021, me një kapitalizim tregu prej më 
shumë se 886 miliardë dollarë. 

Investimi në kriptomonedha dhe oferta të tjera fillestare të monedhave 
("ICO") është shumë i rrezikshëm dhe spekulativ, dhe ky artikull nuk 
është një rekomandim nga Investopedia ose shkrimtari për të investuar në 
kriptomonedha ose ICO të tjera. Meqenëse situata e çdo individi është 
unike, duhet gjithmonë të konsultohet një profesionist i kualifikuar 
përpara se të merrni ndonjë vendim financiar. Investopedia nuk jep asnjë 
përfaqësim ose garanci për saktësinë ose afatin kohor të informacionit të 
përmbajtur këtu. 

Po Legjislacioni Shqiptar si e ka te rregulluar këtë proces? 

 

Fjalë kyçe: bitcoin, kriptomonedhë, lojtar dominues, treg, platforma të 
decentralizuara. 

 

 

Bitcoins and albanian financiar legislation, in education 

 

What Are Cryptocurrencies? 

Cryptocurrency, is a virtual or digital money that takes the form of tokens 
or “coins.” While some cryptocurrencies have ventured into the physical 
world with credit cards or other projects, the large majority remain 
entirely intangible. 

The “crypto” in cryptocurrencies refers to complicated cryptography that 
allows for the creation and processing of digital currencies and their 
transactions across decentralized systems. Alongside this important 
“crypto” feature of these currencies is a common commitment to 
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decentralization; cryptocurrencies are typically developed as code by 
teams who build in mechanisms for issuance (often, although not always, 
through a process called mining) and other controls.Cryptocurrencies are 
almost always designed to be free from government manipulation and 
control—although, as they have grown more popular, this foundational 
aspect of the industry has come under fire. 

Types of Crypto 

Cryptocurrencies are intended to be used for payments, transmitting 
value (akin to digital money) across a decentralized network of users. 
Many altcoins (i.e., not bitcoin or sometimes ether) are classified in this 
way and may sometimes be called value tokens.There are also 
blockchain-based tokens that are meant to serve a different purpose from 
that of money.Other tokens have a particular use case or function. 
Examples include Storj tokens, which allow people to share files across a 
decentralized network, or Namecoin, which provides decentralized 
Domain Name System (DNS) service for Internet addresses. These are 
known as utility tokens. 

Why Are Cryptocurrencies Important? 

As decentralized platforms, blockchain-based cryptocurrencies allow 
individuals to engage in peer-to-peer financial transactions or enter into 
contracts. In either case, there is no need for some trusted third-party 
intermediary such as a bank, monetary authority, court, or judge. This has 
the potential to disrupt the existing financial order and democratize 
finance. The size of the cryptocurrency space has grown exponentially in 
the past decade, with new innovations and a collective market 
capitalization of more than $2.5 trillion. 

What Is Bitcoin? 

Bitcoin is a decentralized digital currency created in January 2009. It 
follows the ideas set out in a white paper by the mysterious and 
pseudonymous Satoshi Nakamoto. The identity of the person or persons 
who created the technology is still a mystery. Bitcoin offers the promise 
of lower transaction fees than traditional online payment mechanisms do, 
and unlike government-issued currencies, it is operated by a 
decentralized authority. 

Bitcoin is known as a type of cryptocurrency because it uses 
cryptography to keep it secure. There are no physical bitcoins, only 
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balances kept on a public ledger that everyone has transparent access to 
(although each record is encrypted). All Bitcoin transactions are verified 
by a massive amount of computing power via a process known as 
"mining." Bitcoin is not issued or backed by any banks or governments, 
nor is an individual bitcoin valuable as a commodity. Despite it not being 
legal tender in most parts of the world, Bitcoin is very popular and has 
triggered the launch of hundreds of other cryptocurrencies, collectively 
referred to as altcoins. Bitcoin is commonly abbreviated as BTC when 
traded. 

Why Is Bitcoin Valuable? 

Bitcoin's price has risen exponentially in just over a decade, from less 
than $1 in 2011 to more than $68,000 as of November 2021. Its value is 
derived from several sources, including its relative scarcity, market 
demand, and marginal cost of production. Thus, even though it is 
intangible, Bitcoin commands a high valuation, with a total market cap of 
$1.11 trillion as of November 2021. 

Why Is Bitcoin Still the Most Important Cryptocurrency? 

Despite thousands of competitors that have sprung up, Bitcoin—the 
original cryptocurrency—remains the dominant player in terms of usage 
and economic value. Each coin (BTC) was worth roughly $47,000 as of 
December 2021, with a market capitalization of more than $886 billion. 

Investing in cryptocurrencies and other Initial Coin Offerings (“ICOs”) is 
highly risky and speculative, and this article is not a recommendation by 
Investopedia or the writer to invest in cryptocurrencies or other ICOs. 
Since each individual's situation is unique, a qualified professional should 
always be consulted before making any financial decisions. Investopedia 
makes no representations or warranties as to the accuracy or timeliness of 
the information contained herein. 

 

Key-word: bitcoin, cryptocurrency, dominant player, market, 
decentralized platforms, protection 



Cryptocurrency, bitcoins and their legitimacy in Albanian 
Financial  non-banking markets 

 

What are cryptocurrencies?  

Cryptocurrencies are peer-to-peer currency exchanges. They do not exist 
physically. So we can not touch a cryptocurrency, hold it in our hands, or 
pull it out of our wallet. But this does not mean that they can not have 
monetary value, as we believe you have noticed how quickly and 
drastically the prices of virtual foreign exchange have risen in recent 
months. 

 

How many cryptocurrencies currently exist? 

This number varies all the time, but according to statista.com, in 
November of this year in the virtual market there were about 8000 
different virtual currencies which could be bought by investors. It is 
worth noting that the market entry barrier is quite low in 
cryptocurrencies. This means that if you have the time, money, and team 
of people who know how to program, you have the opportunity to 
develop your own cryptocurrency. It is very likely that new 
cryptocurrencies will continue to enter this industry over time. 

 

Cryptocurrencies have experienced a steady increase in value in recent years 
and we believe there is a lot of potential for it to become the new "normal" of 
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payments. However, with all these factors mentioned, it remains to be seen. 
Who are the 10 most popular cryptocurrencies in the world. 
 

How should cryptocurrencies be valued? 

No one knows the answer to this, because it depends on several different 
factors such as: 

● How quickly technology will be incorporated into large businesses; 

● When traders will start accepting cryptocurrencies as a form of 
payment;  

● Whether governments around the world will accept 
cryptocurrencies, or outlaw them altogether; 

Cryptocurrencies have experienced a steady increase in value in recent 
years and we believe there is a lot of potential for it to become the new 
"normal" of payments. However, with all these factors mentioned, it 
remains to be seen.  
 

Who are the 10 most popular cryptocurrencies in the world? 
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The above infographic shows that Bitcoin is not the only one in the world 
of cryptocurrencies, however it is the only one with a market value of 
898 billion dollars. The closest follower is Ethereum with a total market 
value of $ 444 billion. Third place goes to Binance Coin with $ 87 billion 
followed by Tether in fourth place with $ 78 billion. 

 

BITCOINS 

BITCOINS Bitcoin (BTC) is the most popular digital currency in the 
world, which was created in January 2009. Bitcoins is associated with 
Satoshi Nagamoto, one of the people in the group that first issued the 
bitcoin-related letter in 2008 and worked on the software - the original 
bitcoin that was released in 2009.  

The importance of this currency lies in the fact that it provides lower 
transaction costs than traditional online payment mechanisms and unlike 
currencies issued by the government, it is used in a decentralized 
authority. All transactions made with bitcoins are verified by a large 
computer power and they are not issued by any bank or backed by any 
government.  

The bitcoin system is a collection of computers known as 'miners'. Each 
user executes the bitcoin code and stores the transaction block. A "block 
chain" can be thought of as a collection of blocks where each block 
contains a collection of transactions. Bitcoin operates using public and 
private keys which are long strings of letters and numbers linked through 
mathematical algorithms.  

The public key which is compared to a bank account serves as an address 
which can be published and where others can send bitcoins. The private 
key, which plays the same role as an ATM PIN, must be secret and used 
only to authorize bitcoin transfers. These keys should not be confused 
with a bitcoin wallet which is a physical or digital device that facilitates 
bitcoin trading and allows users to track the ownership of currencies. 

Bitcoin is one of the first digital currencies to use "Peer to peer" 
technology to facilitate instant payments. As of November 2021 there are 
approximately 19 million bitcoins. The currency is issued at a rate that 
matches the commodity network in order to maintain price stability. The 
centralized bitcoins system determines the release rate according to an 
algorithm.  
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When it comes to investing in bitcoins, many think that digital currency 
is the future as it provides a much faster payment system with lower 
transaction rates across the globe. Although not backed by any 
government or central bank, bitcoins can be exchanged for traditional 
currencies. One of the main reasons for the rise of digital currencies like 
bitcoins is that they can act as an alternative to national currencies and 
traditional valuable commodities like gold or silver.  

However the lack of guaranteed value or digital nature means that buying 
and using bitcoins carries some risks. Even today, after a decade, digital 
currencies are still in a development phase. Bitcoins and other virtual 
currencies are rivals of government currency and can be used for tax 
evasion, money laundering or illegal activities. As a result governments 
can restrict or ban the use of bitcoins as they have done in some parts of 
the world.  

Today bitcoins are the investment with the greatest potential. In Albania, 
as in many countries, the production of virtual currencies oriented more 
on the bitcoins platform has started. Some businesses with production in 
this field have registered their activity in the National Business Center by 
registering their activity in the field of cryptocurrencies. But even though 
the law allows it, it is more than necessary to complete the bylaws in 
order for the market to be licensed and this activity to be monitored. 
Licensing is necessary for two aspects: the first concerns the taxation of 
enterprises and the risk of money laundering. Currently in our country we 
are working on completing bylaws and are expected to be approved by 
the Council of Ministers. 

 

Albania has regulated by law the cryptocurrency market. The 
Albanian Financial Supervision Authority(AFSA) and  National 
Agency for Information Society (AKSHI) will be the two responsible 
institutions which will monitor the market.  

The law "On financial markets based on distributed registry 
technology" has been published in the Official Journal, which 
legitimizes cryptocurrencies. 

The law legalizing cryptocurrencies entered into force on September 1, 
2020. Albania thus becomes one of the few European countries that 
legalizes and regulates the legal framework for virtual currencies. 
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The law aims to regulate, ban in case of abuse and take penalties in 
connection with virtual activities and related services, emphasizing that 
regulation is an option that is being embraced in many countries, as an 
alternative.  

The package of regulations and DCMs(Decisions by the Council of 
Ministers), which have already been completed in their entirety, also 
contains some new terms. The DLT stock market includes foreign 
exchange licenses that are in three categories and require an initial capital 
of 20 to ALL 90 million as a guarantee in the bank. 

The second important term is the portfolio custodian for the third parties. 
This person can manage the money of people who want to invest in 
cryptocurrencies, like the Forex stock exchange type. This activity 
requires a license from the Bank of Albania.  

The third term is the digital currency agent. This person will be the 
liaison between the authorities and the businesses involved in the market. 
He will supervise according to regulations approved by the state.  

The opening of the cryptocurrency exchange in Albania is approved. 
Virtual currency has been a buzzword on many occasions in the year to 
come. Seeing the growth of the cryptocurrency market, the Albanian 
government a few days ago decided to approve the procedures for 
licensing entities that will act as digital exchanges in the country. This 
means that investments in cryptocurrencies will no longer be made only 
by international markets, but by the Albanian financial system.  

"Decentralized Exchange" DLT "is an exchange that uses" DLT 
"technology, where the private key to access the digital token (s) and / or 
virtual currencies, which are subject to transactions on this exchange, is 
held by the users of the exchange" is specified . The regulations specify 
that there are three types of licenses;  

• category "A" license, where only digital service land, digital asset land 
and digital payment land can be traded; 

 • category "B" license, where in addition to the activity allowed for 
category "A", can also be traded before FIAT and virtual currency;  

• category "C" license, where in addition to the activity allowed for 
categories "A" and "B" ", can also be traded, digital land of securities. 



 

 

Using Bitcoin According to Experts: Advantages and Disadvantages 

Advantages.  

Cryptocurrencies offer many of the advantages that consumers today seek 
to have a currency; among which we mention decentralization, 
transparency and flexibility. Expanding the discussion of everything that 
blockchain can achieve across multiple industries doubles this point. 
Some of the advantages of cryptocurrencies.  

1. The system is very fast, and easy to use. Cryptocurrencies make it 
easier to transfer funds directly between two entities, eliminating the third 
party intermediary that could be a bank entity or simply a credit card. 
Bitcoin takes a maximum of 10 minutes to validate a transaction. For 
Ethereum it is about 10 seconds.  

2. Transactions are very cheap, or almost free, in relation to other 
monetary transactions such as PayPal, Payoneer, etc. Fund transfers are 
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carried out with minimal processing fees, allowing users to avoid the 
high fees charged by banks and financial institutions for transfers. 

3. The system is completely secure. Money transfer is ensured by the use 
of public keys, private keys and various forms of incentive systems, such 
as Proof of Employment or Proof of Shares. In modern cryptocurrency 
systems, the user's "portfolio" or account address has a public key, while 
the private key is recognized only by the owner and used to sign 
transactions.  

4. User data is completely secure. Transactions are completely 
anonymous, it can not be determined by which company or economic 
entity the transaction was performed and who will be the beneficiary. 
Participants use only the sender and recipient's network address. No 
identities of the respective participants are published in the joint book.  

5. There are no limits for transactions. In this system you can perform 
large transactions without restriction. The user can send the currency at 
any time from one side of the world to the other side of it. This means 
that there are no time limits, the system is 24 to 24 hours non-stop.  

6. Cryptocurrencies are not related to Central Banks. Their exchange rate 
is flexible, dynamic, determined by supply-demand. There are no 
government or banking regulations affecting independent currencies. The 
only thing the government can do, the Central Bank, is to stop the 
"conversion of cryptocurrencies into normal currencies" such as dollars, 
euros, yuan, yen, rubles, etc. Banks and Governments can not stop any 
transaction made from secret currencies. 

7. In this system there is no inflation because the number of monetary 
assets is limited. Their number can not be increased as it happens in 
today's real banking system anywhere in the world. In the case of bitcoin 
there are 21 million units. Once all this quantity is put to use it can no 
longer be produced, so there is no chance of inflation occurring.  

8. Central banks lose part of their role in the economy. Thus the target for 
achieving and maintaining the price level falls, not to mention that today 
this target has fallen. Cryptocurrencies perform the function of money as 
a medium of exchange and payment best and this is proven. 9. 
Transactions are non-refundable. This is both an advantage and a 
disadvantage. It is an advantage because the chances of fraudulent 
transactions are very low or we can say that it is almost impossible to 
execute.  
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Disadvantages. 

Cryptocurrencies face criticism for a number of reasons, including their 
use for illegal activities, exchange rate volatility, and infrastructure 
vulnerabilities. Let’s mention some disadvantages.  

1. If you lose your wallet, there is no way to get it back to its previous 
state. Payment if made can not be canceled or is non-refundable. If you 
mistakenly pay someone using cryptocurrencies, then there is no way to 
return the transaction.  

2. A volatile exchange rate is a disadvantage for cryptocurrencies, 
especially for bitcoin. Bitcoin started trading in 2010 with an exchange 
rate of $ 0.003 USD. From the beginning, bitcoin went through several 
ups and downs. Its value almost reached about 17,900 US dollars (since 
December 2017) further dropping to 9221.01 USD in April 2018. Today 
the exchange rate is 1BTC=$8951.93. Often the lack of a stable exchange 
rate causes this cryptocurrency ecosystem to be characterized as a bubble. 
A significant concern, but it can be overcome by linking their value 
directly to tangible and intangible assets.  

3. Not all websites accept these digital currencies.  

4. Not all countries agree to use these cryptocurrencies. Basically, there 
are only two countries which are using cryptocurrencies in preliminary 
mode: Switzerland and Singapore. Slowly and steadily it is consolidating 
its position in the world economy and we can see it starting from bitcoin.  

5. Illegal transactions are carried out. The semi-anonymous nature of 
cryptocurrency transactions makes them suitable for a host of illegal 
activities, such as money laundering and tax evasion. However, 
cryptocurrency advocates often highly value their anonymity, citing 
privacy benefits as protection for investigator blockers or activists living 
under dictatorial governments. Some cryptocurrencies are more private 
than others. Bitcoin is a relatively poor choice for conducting illegal 
business online, as Bitcoin's Blockchain technical analysis has helped 
authorities arrest and prosecute criminals. However, there are more 
privacy-oriented currencies, such as Dash, Monero, or ZCash, which are 
much harder to find.  

6. Low competition with other systems. The number of digital currencies 
and other adaptations is growing rapidly, it is still small compared to the 
number. of transactions that the payment giant, VISA, processes every 
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day. Moreover, the speed of a transaction is another important feature 
with which cryptocurrencies cannot compete on the same level with 
players like VISA and Mastercard until the infrastructure that provides 
these technologies is massively scaled. Such an evolution is complex and 
difficult to do without problems. However, some solutions have been 
proposed.  

7. Incomplete internet security. As a digital technology, cryptocurrencies 
are subject to cyber security breaches and can fall into the hands of 
hackers. There is evidence of these hacks, with many ICOs violated, 
costing investors hundreds of millions of dollars. Mitigating this intrusion 
will require ongoing maintenance of the security infrastructure, more 
players dealing with it directly, and using multiple internet security 
measures that go beyond those used in traditional banking industries.  

8. The lack of Regulations. Even if the technology is perfected, and saved 
from all the problems listed above, until the technology is approved by 
the governments of different countries and is regulated, there will be 
increased risk of investing in this technology. Other concerns with 
technology are mainly of a logistical nature. For example, changing 
protocols, which becomes necessary when the technique is being 
improved. This can take a long time and interrupt the normal course of 
operations. 

9. Is not material. There is concern that cryptocurrencies like Bitcoin, etc. 
are not located in any material commodity. However, some research has 
identified that the cost of producing a Bitcoin, which requires an 
increasing amount of energy, is directly related to its market price. In 
addition to those mentioned above there may be other advantages and 
disadvantages.  

Advantages and disadvantages, acceptance from different countries of the 
world and the economic situation of the Albanian economy are the 
conditions that enable the use of cryptocurrencies in Albania. These 
conditions do not favor the introduction of cryptocurrencies. It is 
dangerous for the economy if its circulation and recognition in relation to 
real currencies is officially accepted. This can be done when most 
countries in the world recognize it. We do not have to hurry. No one 
prevents anyone from playing with their money, but let them not forget 
that not everyone is the owner of the money, he is just the user of it.  
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Even in Albania, the paradigm of the financial system based on 
distributed registry technology has divided people in two extreme 
directions; in their embrace and in skeptics.  

"Most information technology people are in favor of this currency, I'm 
against it. Based on what the fathers of economics say. Warren Buffett 
says investing in cryptocurrencies is like gambling. Because we have an 
asset. that does not produce. 

Bitcoin cryptocurrency philosophy is based on trust. Reading and 
thinking that its value will increase, I rush to buy, the moment I buy, the 
value rises again. Seeing that the value is growing, people will buy again. I 
saw that value increase and keep buying. This will get to a point that it will 
be a bubble that will explode.In my opinion, we might have a second Sude 
or Xhaferr, not in Albania now, but globally. Bill Gates was recently asked 
about cryptocurrencies and Bitcoin; his answer was very simple; if you have 
as much money as Elon Musk, you can invest. If you don't, please stay away 
", said Besmir Semanaj, an Information Security Engineer. 

The expert in the field of economics Selami Xhepa thinks that being a 
reality, this market should be regulated. "Here we have two problems; the 
first problem is the recognition of the currency, i.e. the Albanian law, but 
also of other countries to legally recognize the new type of currency, we 
are talking about a new monetary system, not just a currency. And 
secondly the regulation "As the trade of products in other segments of the 
financial markets is regulated", said Selami Xhepa, UET (European 
University of Tirana), Economics Expert. 

"Blockchain technology has great advantages in terms of the medical 
industry, mortgages and all the data in the education system, but with 
some questions when it comes to using virtual currencies for reasons and 
recognizing the risks that are crucially related to money laundering, but 
also with the great volatility that these currencies have, with the financial 
uncertainty offered by untrained investors, so that they do not have the 
right information ", said Pajtim Melani, Economic Expert.  

Italian entrepreneur Gabriele Andreoli, who with his company is 
positioned in America and Europe, and now in Albania is in love with the 
new financial system. His favorite currency is not bitcoin, but Ethereum, 
because through it you can also produce other currencies. He considers 
this new financial system a miracle, but advises caution as long as the 
internet is not secure. Because for those who do not know, the moment 
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they will exchange bitcoin again with physical money, they can be 
charged with excess taxes.  

"With cryptocurrencies the beautiful thing is, you can move assets 
anywhere. And now something is evolving with blockchain, with bitcoin 
something is evolving, that you can move not only virtual currencies but 
also assets. I think that's great. It's a way more and more people are 
interested in understanding what this is. There are good and bad things. 
There are people who say I have 10 thousand euros. Let me try it. They 
do not understand that there is danger not only because of the market, but 
it is dangerous because you use an instrument like a computer that is not 
100% secure "said Gabriele Andreoli, Entrepreneur. 
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Abstrakt 

Ky punim ofron një analizë kritiko-alternative të metodave dhe treguesve 
kryesorë për vlerësimin e kapitalit njerezor në universitete, institucione 
kërkimore dhe në aktivitete ku shërbimet e ofruara dallojnë cilësisht nga 
niveli i burimeve njerëzore. Në mënyrë të vecantë studimi është ndalur në 
vlerësimin e kapitalit njerezor në institucionet e arsimit të lartë në 
Shqipëri, pasi ky faktor është shumë i rëndësishëm në aktivitetin dhe 
performancën e tyre. 

Qëllimi i studimit është të paraqesë fillimisht metodikën e vlerësimit të 
kapitalit human të një institucioni me përdorimin e treguesve konkretë. 
Më pas analiza shtrihet në nivel institucioni dhe bën vlerësimin e 
elementëve të kapitalit njerezor të institucionit përmes treguesve të 
përgjithshëm. Pavarësisht nga debati teorik i raportit të treguesve të 
vlerësimit të kapitalit njerezor me efektivitetin ekonomik të institucionit 
pranohet se në subjekte të vecanta efektiviteti ekonomik i tyre eshtë 
tërësisht i varur nga efektiviteti dhe vlera e kapitalit njerezor.   

Në nivelin metodologjik, në këtë punim alternohen momente deduktive, 
të lidhura me vlerësimin e literaturës dhe analizës kritike të metodave e 
teknikave për vlerësimin e kapitalit njerezor, me momentet induktive për 
shqyrtimin e një rasti konkret të analizuar me një qasje tërësisht praktike.  

 

Fjalë kyc: Kapitali njerezor, Kapitali human, Produktiviteti, Treguesit e 
vlerësimit të kapitalit njerëzor, Sistemet e vlerësimit të kapitalit njerezor. 
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1. Hyrje 

“Kapitali njerezor” është një aset specifik i një organizate dhe kjo bën që 
vlera e tij të jetë vështirësisht e matshme në formë monetare, për pasojë 
vështirësisht e krahasueshme. Prapa emrit “kapital njerezor” mund të ketë 
elementë dhe veprimtari specifike, të analizuara dhe vlerësuara në 
mënyra thellësisht të ndryshme, kryesisht në varësi nga natyra e 
aktivitetit të organizatës. Përvoja nga studime dhe botime të 2-3 dekadave 
të fundit tregon se në disa raste lidhja e elementëve ka rezultuar totalisht 
teorike, në disa raste të tjera të trajtohet në bazë të thjeshtëzimeve që 
ndonjëherë nuk janë plotësisht bindëse. Metodat që tentojnë një vlerësim 
monetar të “kapitalit njerezor” përmes formulave pak a shumë të 
artikuluara, në shumë raste nuk shpjegojnë bindshëm lidhjen midis 
variablave të vlerës së tij dhe vlerës kontabile të organizatës.  

Ajo që evidentohet plotësisht në të gjitha studimet është lidhja midis 
vlerës së kapitalit human dhe konkurencialitetit të subjektit ekonomik, 
ose e thënë ndryshe nivelit të efektivitetit të shërbimit të ofruar nga 
subjekti me vlerë më të lartë të kapitalit njerëzor. Me fjalë të tjera, vlera 
kontabile e “kapitalit njerezor” është e krahasueshme në veprimtari 
homogjene dhe krahasimi mund të realizohet në të gjitha ato raste kur 
organizatat pranojnë dhe ndjekin të njëjtin protokoll vlerësimi. Nga ky 
këndvështrim, metodika e paraqitur në punim mund të jetë e aplikueshme 
në të gjitha ato organizata që janë të ngjashme në aspektin e rolit të 
kapitalit njerëzor në vecanti dhe atij njerezor në tërësi. Aktivitetet që 
fokusohen tek mësimdhënia, mësimnxënia dhe puna kërkimore janë ndër 
kryesoret që përfshihen në këtë grupim. 

 

2. Objekti i kerkimit dhe qellimi i studimit  

Pozicionimi në treg i një biznesi eshtë një aktivitet i matshëm për të 
gjitha ato organizata të cilat mbështeten kryesisht në elementët ekonomik 
të materializuar në tregues numerik. Në këtë aspekt vlerësimi i tyre 
realizohet përgjithësisht me një procedurë që mbështetet në një analizë të 
pastër bilanci, ku elementët jashtë bilancit janë të matshme me format 
klasike. Kur konceptin e pozicionimit në treg të një biznesi e shtrijmë 
edhe në organizatat e shërbimeve, vlerësimi i tyre fillon të vështirësohet 
jo vetëm për faktin se kapitali njerezor luan një rol të rëndësishëm, por 
edhe për faktin se kjo pjesë e kapitalit është vështirësisht e matshme dhe 
e konvertueshme në vlerë monetare. Jo vetëm kaq, por e shtrirë në një 
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grup njerëzish si kapital human, kjo vlerë shpesh herë nuk mblidhet por 
shumëfishohet sipas një sistemi multiplikatorial, që shpesh merr forma të 
pakuptueshme dhe të papritura. Prandaj akoma më shumë veshtirësohet 
ky vlerësim nëse analizojmë lëvizjen e vlerave të kapitalit njerëzor 
brenda një shoqërie. Kush nuk ka venë re se si një lojtar i një ekipi 
futbolli ka mundur të ndryshoje vlerë gjatë një kampionati, dhe bashke 
me të, të ndryshoje vlerë dhe shoqëria që përfaqëson skuadrën e tij! Nuk 
janë të pakta rastet kur një lojtar që është blerë me një cmim të caktuar, 
pas një viti si pasojë e një kampionati entuziast, ai dhe ekipi i tij ka arritur 
një vlerë të shumëfishuar.  

Universitetet janë shumë të ndjeshme ndaj vlerës së kapitalit njerezor për 
vlerësimin e tyre ekonomik dhe pozicionimin e tyre në treg. Vlerësimi i 
kapitalit human në një universitet është një element shumë i rëndësishëm, 
krahas vlerësimit të elementëve materiale dhe infrastrukturore, sic janë 
godinat, infrastruktura mësimore, programet, emri në treg (marka), etj.  
Kjo për faktin se ndër elementët e tjerë të vlerësuar, kapitali njerezor 
mund të sjellë shumëfishimin vleror pikerisht me anë të procesit të 
sinergjisë. Rrjedhimisht, të vlerësosh kapitalin njerezor të një universiteti 
nuk përfaqëson një proces vetëm ekonomik, por mbi të gjitha një proces 
stimulimi të aftësisë njerëzore, për të shtuar vlerë që shndërrohet në vlerë 
përdorimi të materializuar në programe më të mira, në studentë më të 
mirë dhe si përfundim në rezultate ekonomike më të mira. 

Qëllimi i këtij studimi është të paraqesë metoda dhe instrumenta të 
vlerësimit të kapitalit njerëzor në institucione të arsimit të lartë, të cilat 
kontribuojnë në performancën institucionale.   

Objektivat kryesore të punimit janë: 

-të bëjë një prezantim teorik të konceptit të kapitalit njerezor dhe 
përbërësve të tij, pasi në këtë fushë mungon literatura në gjuhen shqipe, 

-të paraqesë një metodë të vlerësimit të elementëve të IC me tregues 
konkretë në një universitet,  

- të tregojë lidhjen ndërmjet rritjes së kapitalit njerezor me performancën 
e organizatës.  

Organizimi i punimit është bërë në funksion të realizimit të objektivave, 
duke filluar me rishikimin e literaturës (në vijim), vazhdon me paraqitjen 
metodologjike të modelit të vlerësimit të IC dhe mbyllet me shembullin e 
aplikimit të metodës në një rast konkret sic është UMSH.  
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2.1. Rishikim i literaturës  

Kapitali njerëzor /human është pjesë e konceptit të gjerë të kapitalit 
njerezor, të cilit doktrina ekonomike i ka kushtuar një vëmendje të 
vecantë dhe njëkohësisht është bërë objekt studimi i shumë disiplinave, 
sidomos gjatë shekullit XX.  

Në botimet më të hershme të ekonomistëve “most influential” të shek. 
18-19 i kushtohet vëmendje e vecantë raportit që ka “kapitali human” me 
rendimentin/ produktivitetin e punës (Smith, 1776), (Marshall, 1890). Për 
këta studjues kapitali human është i lidhur në radhe të parë me vlerën e 
punës dhe vlera e punës në kushte të caktuara ekonomike është baze për 
cmimin e fuqisë puntore. Rritja e rendimentit të punës është elementi 
kryesor i rritjes së vlerës së punës dhe për pasojë edhe i cmimit të fuqisë 
punëtore. 

Që në fillimin e viteve ’60 Gary Becker, një ndër pionierët e trajtimit të 
këtij koncepti, propozon sisteme dhe ngre hipoteza për lidhjen 
funksionale të vlerës së “kapitalit human” me strukturat e pagave. Ai 
shpjegon si duhet të shpërndahen investimet në raportin e tyre material 
(makineri paisje) dhe njerëzor, që lidhet me personelin. Investimi në një 
raport të ekuilibruar ndërmjet “kapitalit human” (njeriut) dhe atij 
funksional (makinerive dhe paisjeve) është celësi i rritjes së fitimeve të 
një shoqërie. (Becker, 1964) 

Simon, në veprën “Administrative Behavior", e përshkruan kompaninë si 
një entitet (sistem) i përbërë nga komponente materiale, persona dhe 
raporte sociale. Të tre keto elementë mbi bazën e një modeli ekonomik në 
një shoqëri shprehin gatishmërinë për të bashkëpunuar dhe për të arritur 
qëllime të caktuara (Simon, 1979). Bashkëveprimi dhe raportet ndërmjet 
këtyre elementëve janë trajtuar në literaturë nën termin “kapital 
njerezor”. Termi ka filluar të përdoret kryesisht në studimet e ekonomisë 
politike në vitet ’60 në kuadrin e kërkimeve për të matur kontributin/ 
rolin e veprimtarive arsimore, creative dhe innovative mbi produktivitetin 
e njeriut, në procesin e krijimit të vlerës (Giuliani, 2017). 

Koncepti dhe metodat e vlerësimit të kapitalit njerezor janë zhvilluar 
gjatë tre dekadave të fundit duke u vendosur në qendër të interesit të 
biznesit dhe të organizatave të natyrave të tjera.  
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Edvinsson dhe Malone propozuan dhe zhvilluan një nga modelet më të 
famshme të analizës së “kapitalit njerezor” bazuar në përvojën e tyre në 
kompaninë Skandia (Edvinsson, 1997; Edvinsson & Malone, 1997). 
Sipas modelit Skandia Navigator “kapitali njerezor” është “zotërimi i 
njohurive, përvojes së aplikuar, teknologjisë organizative, marrëdhënieve 
me klientët dhe aftësive profesionale që i jep kompanisë Skandia AFS një 
avantazh konkurrues në treg” (Edvinsson e Malone, 1997). Pra ai 
përfaqësohet dhe mund të vlerësohet nga tërësia e burimeve imateriale/ jo 
të prekshme që sigurojnë suksesin e një organizate në treg. Modeli u 
zbatua në një rast studimi konkret dhe konsideronte si pjesë të kapitalit 
njerezor (IC) dy grupime: kapitalin human dhe kapitalin strukturor. Ky i 
fundit përfshin kapitalin tregëtar dhe atë organizativ (proceset, 
inovacioni, pronësia njerezore dhe asetet jo të prekshme). 

Më tej ishte punimi i Stewart, që vuri në dukje se sa i rëndesishem është 
menaxhimi i duhur i kapitalit njerezor për suksesin e kompanisë dhe 
hodhi bazat e përcaktimit të natyrës së elementëve që e përbejnë atë 
(Stewart, 1997). Ai u pranua gjerësisht edhe për faktin se u mbeshtet në 
një masë të madhe rastesh, jo në një rast të vetëm studimi. Sipas Stewart, 
IC përbëhet nga kapitali human, ai strukturor dhe kapitali relational. Këto 
studime duket se shërbyen si bazë për analizat dhe vezhgimet e mëpasme 
mbi IC, të cilat u shtrinë në disa vende europiane. Në nivel ndërkombëtar 
disa projekte të EU (RICARDIS, 2006) e konsideruan kapitalin njerezor 
si një element kyc në potencialin e organizates për fitime në të ardhmen. 
Studimet teorike dhe empirike kanë treguar se është kombinimi unik i 
elementëve të ndryshëm të kapitalit njerezor dhe investimeve të 
prekshme që përcakton avantazhin konkurrues të një kompanie. 

Kapitali njerezor është përkufizuar si kombinimi i burimeve dhe 
aktiviteteve njerëzore, organizative dhe relacionale (MERITUM, 2002), 
që përkon me përcaktimin e bërë nga Stewart. Ai është si rrënjët e një 
peme që e lejojnë pemën të rritet aktualisht dhe në të ardhmen 
(RICARDIS, 2006). 

Duke ndjekur këtë vijë logjike koncepti i kapitalit njerëzor, si pjesë 
përbërëse e kapitalit njerezor, u lidh teorikisht me treguesin e konceptit të 
“stokut të kapitalit njerëzor”. Në fillim të viteve 2000, OECD e 
konsideroi kapitalin human si një nga faktorët kryesorë që përcakton 
potencialin e zhvillimit të një vendi dhe u kryen studime për matjen dhe 
menaxhimin e ketij treguesi (OECD, 2010). Metodat dhe qasjet për 
matjen e kapitalit human kryesisht janë zhvilluar në nivel vendi, duke e 
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trajtuar stokun e kapitalit human si një koncept makroekonomik 
(UNECE, 2016). Megjithë rëndësinë që ka stoku i kapitalit human në 
nivel ekonomie/ vendi, studimi ynë është përqëndruar në konceptin e 
“kapitalit njerezor” në nivel mikroekonomik, pra si element i pasurisë së 
një organizate apo subjekti ekonomik.  

Përkufizimi i konceptit të “kapitalit njerezor” edhe në ditët e sotme 
mbetet i debatuar dhe në mjaft raste i pa unifikuar, pavarësisht se 
ekzistojnë përkufizime të ngjashme (Petty dhe Guthrie, 2000a; Catasús 
dhe Chaminade, 2007; Guthrie et al., 2012a). Ne do të pranojmë si 
koncept të “kapitalit njerezor” tërësinë e dijeve, aftësive dhe 
eksperiencave që posedon një shoqëri në aspektin e burimeve njerëzore, 
që përbejnë një faktor të rëndësishëm të procesit të rritjes së vlerës së saj 
(Giuliani, 2014). Kapitali human (HC), ai strukturor (SC) dhe kapitali 
relacional (RC) janë komponentët përberës të IC që në kombinimin e tyre 
ndikojnë në ose përcaktojnë performancen e organizatave (Sardo e 
Serrasqueiro, 2017).  

Krahas konceptit teorik të “kapitalit njerezor” object diskutimi në 
literaturën e specializuar janë qasja dhe metodikat konkrete të vlerësimit 
të tij (Lev e Zambon, 2003; Andriessen, 2004b; Sveiby, 2004; Marasca e 
Giuliani, 2009; Giuliani 2017). Në këtë aspect dallojnë dy qasje kryesore: 
1- matja dhe vlerësimi i kapitalit njerezor sipas qasjes holistikedhe 2- 
trajtimi i tyre me një qasje analitike.  

Konceptimi holistik bazohet në kombinimin te kapitali njerezor të tre 
pjesëve: kapitalit human, strukturor dhe relacional (Pike e Roos, 2000), 
që është në të njëjtën linjë me atë të propozuar nga Stewart (1997). Në 
këtë model kapitali njerezor analizohet në aspektin e stokut, flukseve dhe 
të kontributit në procesin e krijimit të vlerës, për të dhenë një kuptim sa 
më të plotë të kapitalit njerezor të kompanisë (Giuliani, 2017). Vlerësimi 
i kapitalit njerezor bazohet në procedura dhe sisteme që synojnë ta 
vlerësojnë konceptin në tërësinë e tij, në formë direkte, duke analizuar 
cdo element funksional dhe faktorët që ndikojnë në këto elementë. Kjo 
qasje (dhe metodat që mbështeten në të) mundohet të përfshijë në 
vlerësim gjithë perimetrin e një biznesi, duke krijuar lidhje edhe me 
treguesit klasikë ekonomik të tij (psh bilancin). Në këtë konceptim 
kapitali njerezor nuk shumon rezultatin e arritur por e shumëfishon atë, 
sepse ndikimi i faktorëve nuk mblidhet aritmetikisht por shumëfishohet.  

Sipas qasjes analitike, kapitali njerezor vlerësohet në mënyrë indirekte, si 
rezultante e elementëve dhe faktorëve që përcaktojnë masën e ndikimit të 
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tij. Kjo qasje krijon një vizion më të plotë të komponentëve të vetë 
konceptit, që lejon të masësh shkallën e ndikimit të ketyre faktorëve në të 
ardhurat suplementare të krijuara nga shoqëria. 

Përgjithësisht, trajtimet e konceptit të “kapitalit njerezor” si vlerë e një 
shoqërie kanë në thelb një nga dy këndvështrimet bazë, që sipas disa 
autorëve përfshihen në disiplinat e “accountant e non accountant”. Në 
fakt, qasja tipike e studiuesve të disiplinave të kontabilitetit dhe finances 
synon përqëndrimin në konceptet e vlerës dhe kostos së aktiveve jo-
materiale, përmes shprehjes së tyre në formë monetare. Sipas Sveiby 
(2004) ky është një nga variablat për klasifikimin e metodave të matjes 
dhe/ ose vlerësimit të IC (tipi i vlerësimit monetar ose jo-monetar, 
përmes indekseve). Në disiplinat e tjera si ato të menaxhimit strategjik, 
operacional, të burimeve njerëzore, etj, koncepti i "kapitalit njerezor" ka 
përfaqësuar pikën e takimit të studiuesve të disiplinave të ndryshme të 
interesuara për përdorimin sa më efektiv të aseteve të pa materializuara të 
korporatave si aftësia njerëzore, dija dhe eksperienca. Në këtë grupim të 
fundit përfshihet edhe modeli Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan e 
Norton, 1996 a, b), i cili, megjithese nuk u ideua për të matur kapitalin 
njerezor, shpesh është përdorur si një mjet menaxhimi dhe matjeje të 
aseteve jo materiale (Sveiby, 2004). Ky instrument lindi nga nevoja për të 
patur matës të rinj që kishin aftësi të përfaqësojnë faktorët e prekshëm 
dhe jo të prekshëm për të mbështetur vendimet strategjike, ndryshe nga 
modelet e mëparshme kontabel të kostos historike (Giuliani, 2017). 

Përvec konceptimit holistic dhe analitik të përmendur me lart, ka edhe një 
numër të madh metodash dhe teknikash të matjes dhe vlerësimit të 
kapitalit njerezor, të hartuara dhe përdorura kryesisht në funksion të 
nevojave të organizatave të vecanta që janë berë më pas raste studimi te 
dobishme. Sveiby (2004) i ndan metodat e vlerësimit në tre kategori: 
Direct Intellectual Capital Methods (DIC) që synojnë të matin direct IC, 
në vlerë monetare, ose me tregues të ponderuar; Market Capitalization 
Methods (MCM), që bazohen te vlera e tregut dhe vlera kontabel e 
organizatës (prej nga del vlera e IC si difference); Return on Assets 
Method (ROA) që bazohet në rezultatet/ performancen e organizatës në 
treg. Metodat e përdorura për vlerësimin e IC në shërbimet profesionale 
dhe firmat high-tech (Sveiby, 1996 & revised 2001, 2018), në sektorin 
bankar (Capuano, 2010), aktivitetet e pasurive të paluajtshme (Cricelli et 
al., 2014) kanë të përbashkët faktin se kanë dhënë konkluzione numerike 
si edhe elementë të krahasueshme për vlerën e kapitalit njerezor në 
organizata të vecanta që kanë marrë në studim.  
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Universitetet, si organizata që bazë të burimeve të tyre kanë njohuritë dhe 
që duhet ti menaxhojnë ato në menyrë efektive, janë berë pjesë e 
politikave (EU, 2003 dhe 2005), studimeve dhe zhvillimit të metodave 
për matjen e IC (Leitner, 2005; Fazlagic, 2005; Bratianu, 2009, etc.). 
Veltri et al. (2012) japin një model për të kombinuar aspektet e matjes 
dhe menaxhimit, duke zhvilluar një index të IC përmes një teknike që 
mund të japë një matje numerike gjithëpërfshirëse të IC së një institucioni 
(dhe të përbërësve të saj) duke lejuar në të njëjtën kohe ndjekjen e 
faktorëve përcaktues të krijimit të vlerës së IC.  

Punimi ynë mbështetet në metodat që kombinojnë treguesit e natyrës 
financiare dhe menaxheriale për të bërë vlerësimin e kapitalit njerezor në 
kontekstin e mjedisit universitar shqiptar.  

 

3. Metoda e vlerësimit të kapitalit njerezor  

Natyra specifike e kapitalit njerezor dhe sistemet e vlerësimit të 
elementëve përbërës të tij që përdoren në institucionet arsimore shqiptare 
e vështirësojnë përcaktimin e një indeksi gjithëpërfshirës të IC. Metodika 
e propozuar nga ana jonë mbështetet në përcaktimin e elementëve 
përbërës të IC dhe jep tregues numerikë për vlerësimin e tyre në formë 
direkte ose indirekte. Vlerësimi i përgjithshëm bëhet në formën e 
ndikimit që rritja e kapitalit njerezor sjell në aktivitetin e një organizate.  

Bazuar në trajtimin e mësipërm teorik dhe studimet e mëparshme është 
bërë një përmbledhje e elementëve të tre pjesëve përbërëse të IC dhe 
mënyrës së interpretimit të tyre për tí vlerësuar nëpërmjet treguesve. Kjo 
është baza konceptuale për ndertimin e metodës së vlerësimit në kuadër 
institucioni arsimor (Tabela 1). 



Tabela 1. Baza konceptuale për vlerësimin e kapitalit njerëzor 

Emërtimi Kapitali Human 
(HC) 

Kapitali 
Organizacional / 
Strukturor (SC) 

Kapitali Relacional 
(RC) 

 

Përshkrimi HC i referohet 
vlerës jo të 
matshme që 
qëndron në 
kompetencat e 
individëve. 
Përfshin njohuritë 
që burimet 
njerëzore 
(pedagogët, 
kërkuesit, studentët 
PhD dhe stafi 
administrativ) 
mund të marrin me 
vete nëse largohen 
nga institucioni.  

SC i referohet 
burimeve që gjenden 
në vetë organizatën.  

Përfshin njohuritë që 
mbeten brenda 
institucionit në fund 
të ditës së punës.  

 

RC i referohet 
burimeve jo të 
prekshme që kanë 
aftësi të gjenerojnë 
vlerë që buron nga 
marrëdhëniet e 
brendshme dhe të 
jashtme të 
organizatës. 

Përfshin të gjitha 
burimet që lidhen 
me raportet e 
institucionit me palët 
e interesuara.  

Shembuj Ekspertiza, 
njohuritë dhe 
eksperienca e 
kërkuesve, 
profesorëve, stafit 
teknik e 
administrativ dhe 
kompetencat e 
studentëve. 

Parimet e drejtimit, 
praktikat 
organizative, 
procedurat, sistemet, 
kultura, bazat e të 
dhënave, botimet, 
pronësia njerezore, 
projektet kërkimore, 
infrastruktura 
kërkimore, proceset 
dhe rutina kërkimore 
dhe edukative në 
universitet. 

Marrëdhëniet me 
“klientët”, 
marrëdhëniet me 
“furnitorët”, 
aktivitetet dhe 
marrëdhëniet mes 
universitetit dhe 
partnerëve 
jo‐akademikë: 
firma, OJF, 
autoritete publike, 
pushtet local dhe 
shoqëria në tërësi. 

 

*Përpunuar nga autorët.  
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Metoda e vlerësimit e përshtatur për zbatim në UMSH niset nga rezultatet 
që mund të arrihen në cdo element të produktit të punës njerezore. Për 
këtë është ndërtuar një sistem që vlerëson produktin e punës inlelektuale 
duke marrë parasysh këto elemente: 

1. Elementë të punës mësimore që përmbledh gjithe aktivitetet e 
pedagogut në procesin e mësimdhenies dhe të mësimnxënies për 
studentët, që praktikisht janë “klientët” e institucionit. Kjo 
kontribuon direct në rritjen e kapitalit human përmes shtimit të 
njohurive tek punonjësit dhe studentët dhe indirect të RC. 

2. Elementë të punës administrative të stafit për realizimin e detyrave 
të mirëfunksionimit të institucionit dhe prezencës së tij në treg, që 
kontribuon në rritjen e kapitalit strukturor dhe atij relacional. 

3. Elementë të punës shkencore të pedagogut që përmbledh të gjitha 
kategoritë e punës shkencore nga informacionet e tjeshta shkencore 
deri tek botimet e të gjitha formave, me kontribut direct në HC dhe 
indirect në dy grupet e tjera. 

4. Elementë të punës me projekte të aplikuara, të fituara dhe të 
zbatuara nën logon e institucionit ose në bashkepunimin e tij me 
institucione të tjera, të cilat ndikojnë direct në SC dhe RC. 

5. Çdo punë tjetër që antarët e institucionit realizojnë në funksion të tij 
në organizata të tjera publike apo private që kontribuon në të 
ardhurat, imazhin dhe marrëdhëniet e institucionit. 

Duke matur këta elementë sipas të gjitha llojeve të aktiviteteve 
mundësohet shprehja e tyre në kohë pune, e për rrjedhojë edhe në vlerë. 
Njëkohësisht mund të ndërtohen politika të rritjes së vlerës së cdo 
punonjësi duke investuar në ato drejtime ku ai mund të japë më shumë, 
mund të përmirësohet dhe mund të përdoret më me efektivitet nga 
institucioni. Në këtë mënyrë ka një lidhje reciproke midis evoluimit të 
vlerës individuale të punonjësit dhe rritjes së vlerës kontabile të 
institucionit. Me këtë mënyrë mund të realizohet një vlerësim shumë afër 
sistemit Direct Intellectual Capital Methods (DIC) për institucionin. 



4. Rezultate dhe diskutime  

1. Ndryshimi i strukturës së kapitalit njerëzor dhe efekti në vlerën e 
kapitalit njerëzor  

Në vlerësimin e kapitalit njerëzor të një ekipi pedagogësh e rëndësishme 
është struktura e tij në aspektin e rritjes së nivelit të kualifikimit, e 
shprehur kjo në tituj dhe grada shkencore. Universitetet në vecanti 
ndërtojnë raporte të caktuara midis punonjësve që mbajnë gradën ose 
titullin shkencor MSc, Dr, Prof.Asc, dhe Prof. Sa më e madhe të jetë 
përqindja e atyre që kanë grada dhe tituj shkencore më të larta në staf aq 
më e lartë është vlera e kapitalit njerëzor. Nga ana tjetër të gjithë 
universitetet janë të interesuara që të optimizojnë këtë strukturë jo vetëm 
për plotësimin e kërkesave ligjore për nivelet e studimit, por edhe në 
aspektin e kostove funksionale. Në këtë këndvështrim ka një lidhje të 
ngushtë midis të ardhurave që siguron një institucion universitar nga 
aktiviteti i tij, nevojave për të plotësuar produktet e ofruara sipas 
programeve mësimore dhe plotësimin e detyrimeve ligjore për nivelet e 
studimeve. Përgjithësisht shihet një tendencë që sa më shumë rritet pjesa 
e tregut universitar nga institucionet private, aq më shumë rritet pjesa e 
personelit të tyre me nivel më të lartë të titujve dhe gradave. Për UMSH 
këto raporte janë të dukshme në grafikët e mëposhtëm (grafiku 1 dhe 2). 

Grafiku 1. Rritja e numrit të studentëve dhe pedagogëve përgjatë viteve 
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Grafiku 2 pasqyron rritjen në vlerë absolute dhe përmirësimin e 
strukturës së stafit akademik në aspektin e kualifikimit shkencor përgjatë 
viteve në UMSH. Vërehet se rritja e numrit të studentëve është shoqëruar 
me ndryshime në strukturën e pedagogëve në drejtim të rritjes së shkallës 
së kualifikimit të tyre. Në aspektin e potencialeve të zhvillimit të mësimit 
dhe punës shkencore ky ndryshim strukturor tregon rolin e kapitalit 
njerëzor në rritjen e pjesës së tregut dhe të të ardhurave. 

 

Grafiku 2. Struktura e stafit akademik përgjatë viteve 

 

 

2. Rritja e vlerës së kapitalit njerëzor  

Një element i rëndësishëm që evidenton vlerën e kapitalit njerëzor është 
dhe vlerësimi i punës së tij nëpërmjet pagës. Është një element që lidhet 
direkt me një vlerësim “nga tregu” dhe që përfaqëson elementin më të 
prekshëm të vlerës së kapitalit njerëzor. Në përcaktimin e nivelit të 
pagave përvec faktorëve klasik që lidhen me zhvillimin e tregut, kërkesën 
dhe ofertën në treg, nivelin e inflacionit, etj, ka dhe faktorë sektoriale të 
lidhura me degë të caktuara të ekonomisë. Pra ka një rritje që është në 
shumë raste ligjore, por ka dhe një rritje që shoqëria, për shkak të 
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rezultateve të arritura, ja mundëson stafit të vet. Kjo në shumicën e 
rasteve përfaqëson rritjen reale të vlerës së kapitalit njerëzor. 

Rritja e vlerës së kapitalit njerëzor në institucion mund të analizohet duke 
parë më nga afër dy tregues direkt të matjes së tij, fondin e pagave si 
element i një vlerësimi tërësor dhe pagën mesatare të një pedagogu si 
vlerësim më indirekt i vlerës shtesë të kapitalit njerëzor (grafiku 3). 

Ajo që evidentohet nga grafiku është se rritja e fondit të pagave është më 
e madhe se rritja e pagës mesatare. Kjo shpjegohet me rritjen e numrit të 
pedagogëve vit pas viti. Fakti që krahas rritjes së fondit të pagave kemi 
dhe rritjen e pagës mesatare do të thotë që vlera individuale e cdo 
pedagogu është rritur dhe kjo lidhet me rritjen në strukturën e kapitalit 
njerëzor. Analiza e këtyre dy elementëve lejon dhe një analizë të 
strukturës së faktorëve që ndikojnë në vlerën e kapitalit njerëzor. 

 

Grafiku 3. Raporti ndërmjet fondit të pagave dhe pagës mesatare në vite 

 

 

3. Ndryshimi i vlerës së kapitalit njerëzor sjell përmirësimin edhe të 
produkteve universitare.  

Një rritje e kapitalit njerëzor në universitete realizon diversifikimin, 
komplementimin dhe rritjen e gamës së produktit universitar. Kjo duket 
edhe në analizat e zhvillimit apo ristrukturimit të programeve të UMSH, 
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me një rritje nga 24 programe & profile në të dy ciklet e studimit në 
2015-2016 në 34 gjatë 2020-2021. 

Nga ana tjetër, të gjitha ndryshimet e kapitalit njerëzor pasqyrohen në 
fund të fundit në rritjen e të ardhurave. Si një tregues relativ të rritjes po 
ndërtojmë lidhjen e rritjes së kapitalit njerëzor në raport me të ardhurat e 
institucionit. Përvec momenteve të investimit në kapital njerëzor, në të 
gjithë periudhat e tjera ndryshimi i të ardhurave për njësi ka qenë më i 
madh se rritja e kapitalit njerëzor. 

 

Grafiku 4. Ndryshimi i vlerës së shoqërisë dhe kapitalit njerëzor 

 

 

5. Konkluzione 

1. Vlerësimi i kapitalit njerëzor të një universiteti është ndër faktorët 
kryesorë që kontribuojnë në rritjen sasiore dhe cilësore të aktiviteteve 
të tij. Përmes rastit konkret të analizuar në këtë studim evidentohen 
këto konkluzione: 

 Rritja e kapitalit njerëzor është elementi kryesor i rritjes së produktit 
universitar si në sasinë e programeve ashtu dhe në shumëllojshmërinë 
e tyre. 
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 Kapitali njerëzor është i lidhur me të ardhurat e një institucioni dhe në 
rastin e UMSH ai është një nga faktorët kryesorë që kanë cuar në një 
rritje konstante të të ardhurave. 

 Kapitali njerëzor është elementi kryesor në vlerësimin e pozicionit 
ekonomik të një institucioni në treg. 

2. Në UMSH të gjitha aktivitetet që krijohen dhe realizohen nga burimet 
njerëzore individuale janë të vlerësueshëm dhe evidentojnë gjendjen 
reale të zhvillimit të kapitali njerëzor.  

3. Sistemi i vlerësimit të kapitalit njerëzor nuk është thjesht një element 
kontrolli por mbi të gjitha një element i rëndësishëm stimulimi për 
rritjen e mëtejshme të tij. Nga viti 2015 deri në vitin 2021 investimet 
e institucionit për rritjen e kapitalit njerëzor kanë qenë mesatarisht 
+7% në vit dhe kanë qenë investime që nuk lidhen me pagën por me 
shpenzime të tjera për stafin si pjesëmarrje në konferenca dhe 
kongrese ndërkombëtare, pjesëmarrje në trajnime të ndryshme dhe 
financime për botime librash dhe artikujsh shkencorë.  

4. Kërkimi shkencor prodhon njohuri origjinale të cilat përfaqësojnë një 
avancim në gjendjen e njohurive të konsoliduara. Produkte të tjera 
kërkimore të tilla si patentat, programet kompjuterike, bazat e të 
dhënave etj. mund të rrjedhin më pas nga kërkimi shkencor dhe 
zakonisht shoqërohen me botime ose materializohen në "objekte" të 
ndjeshme ndaj vëzhgimit të jashtëm. 

Mbështetja e institucioneve të arsimit të lartë në metodat dhe 
instrumentat e vlerësimit të kapitalit njerëzor do të mund të kontribuojë 
në performancën dhe konkurrencialitetin e tyre në tregun universitar.  
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