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BUXHETI DHE FINANCIMI I PROGRAMIT TË RIMËKËMBJES 

EKONOMIKE NË PERIUDHËN E PANDEMISË COVID 19 NË 

REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

Prof. ass.dr. Agim Berisha 

Kolegji Biznesi, Fakulteti Ekonomik                                                                                            

agim.berisha74@hotmail.com 

 

Abstrakti 

Punimi trajton çështje lidhur me buxhetin dhe financimin e programit të rimëkëmbjes 

ekonomike në Republikën e Kosovës. Rëndësia e punimit konsiston në trajtimin e çështjeve që 

kanë të bëjnë me buxhetin dhe financimin e programit të rimëkëmbjes ekonomike në 

Republikën e Kosovës. Qëllimi kryesor i këtij punimi konsiston në analizën e ecurisë së të 

hyrave dhe shpenzimeve buxhetore si dhe financimin e programit të rimëkëmbjes ekonomike 

në periudhën e pandemisë Covid19 në Kosovë. Për arritjen e objektivave përdoren kryesisht 

metoda e analizës, tabelore dhe grafike veçmas, metoda krahasuese, duke analizuar në 

dinamikë çështjen që lidhen me buxhetin e shtetit dhe financimin e programit të rimëkëmbjes 

ekonomike në Republikën e Kosovës. Përmes këtij studimi rezultatet dhe rekomandimet e 

dhëna  konsiderojmë të merren në konsideratë nga politikëbërësit në Republikën e Kosovës.                              

Fjalët kyçe: Buxheti, të hyrat publike, shpenzimet publike, borxhi publik.  

Hyrje 

Buxheti paraqet instrumentin kryesor të financimit publik. Të gjitha të ardhurat që mblidhen 

me anë të instrumenteve financiare të ndryshme (tatimet, taksat, dogana, hua publike etj.) 

përdoren për të financuar shpenzimet publike. Në Republikën e Kosovës, financat publike 

funksionojnë bazuar në Kushtetutë dhe Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë si dhe akte tjera ligjore. Në kuadër të politikave qeveritare, çështje mjaftë e 

rëndësishme konsiderohet padyshim buxheti në kuadër të kësaj edhe financimi i programit të 

rimëkëmbjes ekonomike. Në këtë punim objektivat kryesore konsistojnë në:  

➢ Analizën e ecurisë së të hyrave dhe shpenzimeve publike në Republikën e Kosovës 

viteve të fundit. 

➢ Analizën e financimit të programit të rimëkëmbjes ekonomike.          

Metodologjia e përdorur  

Për finalizimin e këtij punimi, materiali i paraqitur ka mbështetje si vijon: 

a) Literaturë vendëse dhe të huaj, si dhe raporte e publikime nga Ministria e Financave, 

ku trajtohen çështje të buxhetit të shtetit dhe financimi i programit të rimëkëmbjes 

ekonomike.  

b) Është përdorur burimi statistikor vendas, metoda e analizës dhe sintezës, tabelore dhe 

grafike veçmas, metoda krahasuese, etj. 
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Rishikimi i literaturës  

Buxheti i Kosovës 

Krahas zhvillimit të sistemit të financave publike është zhvilluar edhe sistemi buxhetor. 

Menjëherë pas luftës, filloi të ndërtohet sistemi buxhetor i Kosovës, nën  administrimin e 

Shtyllës IV të UNMIK-ut dhe asistencës teknike dhe financiare të Bankës Botërore. Që nga 

shtatori i vitit 1999 filloi të vendoset sistemi tatimor dhe të vilen të ardhura buxhetore.  

Në Republikën e Kosovës, financat publike aktualisht funksionojnë bazuar në Kushtetutë dhe 

Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë si dhe akte tjera ligjore. Neni 

120 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në kapitullin mbi financat publike, përshkruan 

këto kompetenca:  

1) Shpenzimet publike dhe mbledhja e të ardhurave publike duhet të bazohen në parimet 

e llogaridhënies, efektshmërisë, efikasitetit dhe transparencës. 

2) Administrimi i politikës fiskale në të gjitha nivelet e qeverisë do të jetë në pajtim me 

kushtet për inflacion të ulët dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe për krijimin e 

vendeve të punës. 

3) Huat publike rregullohen me ligj dhe duhet të jenë në pajtim më stabilitetin ekonomik 

dhe qëndrueshmërinë fiskale. 

Përveç tjerash, neni 65 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ndër të tjera Kuvendit të 

Kosovës i jep kompetenca për miratimin e buxhetit të shtetit.  

Të hyrat dhe shpenzimet buxhetore 

Shteti si njësi ekonomike siguron flukse hyrëse monetare nëpërmjet instrumenteve të tatimeve, 

taksave apo fitimeve të ndërmarrjeve ekonomike ku ai është pronar dhe i shpenzojnë ato si 

flukse dalëse për të realizuar misionet e tij në dobi të shoqërisë në tërësi dhe individit në 

veqanti.1 Burimet nëpërmjet të cilave, qeveria siguron paratë për ofrimin e të mirave publike, 

quhen të hyra publike. Të hyrat konsistojnë kryesisht në të hyra nga tatimet dhe taksat, si dhe 

fitimet e kompanive shtetërore.2 Mund të themi se kryesisht të ardhurat e qeverisë sigurohen 

nga taksat dhe tatimet mbi aktivitetet e individëve apo të bizneseve private. Në shtetet moderne 

pjesa kryesore e të hyrave publike përbëhet nga ato tatimore. Në këtë kuadër, në shtetet 

bashkëkohore pavarësisht në shtetet e zhvilluara apo shtetet në zhvillim lidhur me tatimet duhet 

theksuar se; tatimet janë burimi kryesor dhe më i rëndësishëm i mbledhjes së të hyrave publike 

të cilat shërbejnë për plotësimin e shpenzimeve publike brenda vitit fiskal. Nga ky 

këndëvështrim, duke qenë se tatimet paraqesin një prej burimeve kryesore të të hyrave të 

përgjithshme buxhetore, padyshim se tatimet janë të hyra të domosdoshme dhe të përhershme 

të shtetit. Tatimet mbesin burimi kryesor i të hyrave buxhetore të shteteve bashkëkohore. Vend 

qendrorë në sistemin e të hyrave shtetërore në vendet në zhvillim kanë tatimet, madje tatimet 

indirekte.3 Një nga arsyet që tatimet indirekte, në vendet në zhvillim janë forma kryesore e të 

hyrave buxhetore mbetet se procedura e caktimit, pagimit dhe e kontrollit të pagimit të këtyre 

tatimeve është më e thjeshtë.  

 
1 Drini Salko, Bazat e Financës, Tiranë, 2010, fq, 4. 

2Gentiana Sharku, Brikena Leka, Entleva Bajrami, Financa, Tiranë, 2013, fq, 372. 

3 Bozhidar Jelçiq, Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare, Prishtinë, 1985, fq, 66. 
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Vendet transitore me nivel të ulët zhvillimor në strukturën e të hyrave buxhetore kryesisht 

varen nga të hyrat kufitare.  

Një situatë e tillë e ka përcjellë edhe Kosovën që nga periudha e pasluftës, ku vërehet 

pjesëmarrja më e madhe e të hyrave kufitare në mbushjen e buxhetit të shtetit, kundrejt të 

hyrave të brendshme.4 Të hyrat e brendshme janë tatimet të cilat mblidhen nga tatimpaguesit 

brenda territorit të Kosovës.5 Në strukturën e të hyrave buxhetore, pjesëmarrja e mbledhjes së 

të hyrave të brendshme edhe përkundër trendëve pozitive, akoma është e ulët në krahasim me 

të hyrat kufitare.  

Të hyrat buxhetore në Kosovë përbëhen kryesisht nga të hyrat tatimore, duke përfshirë të hyrat 

nga tatimet indirekte  dhe të hyrat nga tatimet direkte. Në kuadër të tatimeve indirekte 

përfshihen: TVSh-ja e brendshme dhe TVSh-ja në importe, akciza dhe dogana, ndërsa në 

kuadër të tatimeve direkte përfshihen: Tatimi në të ardhurat e korporatave, tatimi në të ardhurat 

personale. Përveç kësaj të hyrat buxhetore përfshijnë të hyrat e mbledhura në kufi (të hyrat 

kufitare) dhe të hyrat e mbledhura brenda vendit (të hyrat e brendshme). Burimi kryesor në 

kuadër të të ardhurave tatimore për të hyrat buxhetore e zë Tatimi mbi Vlerën e shtuar (TVSh-

ja). Në Republikën e Kosovës grumbullimi i mjeteve buxhetore realizohet nga dy institucionet 

të cilat janë të autorizuara të bëjnë administrimin mjeteve, Dogana e Kosovës dhe Administrata 

Tatimore e Kosovës (ATK).  

Shpenzimet buxhetore 

Shpenzimet publike paraqesin shpenzimin e mjeteve financiare për plotësimin e nevojave 

publike të cilat janë krijuar me mbledhjen e të hyrave publike. Shpenzimet publike janë të 

lidhura ngushtë me të hyrat publike dhe varen nga to, pasi pikërisht të hyrat publike janë burim 

i financimit të shërbimeve publike. Shpenzimet që kryen shteti për përmbushjen e objektivave 

dhe funksioneve të tij, njihen edhe si të dala publike.6  

Në kuadër të politikave qeveritare, çështje mjaftë e rëndësishme konsiderohet çështja e 

shpenzimeve qeveritare. Për ruajtjen e qëndrueshmërisë fiskale duhet kushtuar vëmendje, sa 

shpenzimet e ngarkojnë buxhetin dhe ku orientohet shpenzimi i tyre. Në këtë aspekt veçmas 

mbetet e rëndësishme mënyra e shpenzimit të mjeteve buxhetore dhe orientimi i shpenzimeve 

qeveritare për qëllime produktive dhe projekte investive. 

 

 

 

 

 
4 Agim Berisha, Buxheti dhe ecuria e të hyrave buxhetore në Kosovë, Buletini shkencor Nr.2/Vëllimi 2, 2014, Universiteti 

,,Ismail Qemali” Vlorë, fq, 31. 

5 Po aty, fq, 32. 

6 Gentiana Sharku, Brikena Leka, Entleva Bajrami, Financa, Tiranë, 2013, fq, 372. 
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Tabela 1: Struktura e të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore 

-në milionë euro 

Përshkrimi 2019 2020 2021 Proj. 2022 Proj. 2023 Proj. 

1.Gjithsej të hyrat buxhetore 1,888.2 1,788.5 1,887.9 2,002.0 2,097.8 

1.1.Të hyrat tatimore 1,662.0 1,565.2 1,677.6 1,766.5 1,849.7 

Tatimet direkte 292.3 282.4 304.0 318.8 337.3 

Tatimi në të ardhurat e korporatave 94.6 89.8 98.0 99.6 105.2 

Tatimi në të ardhurat personale 165.6 159.6 171.4 174.3 184.0 

Tatimi në pronë 27.3 28.7 30.0 40.1 42.9 

të tjera 4.8 4.4 4.6 4.9 5.1 

Tatimet indirekte 1,415.3 1,322.4 1,419.2 1,496.1 1,563.1 

Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSh) 845.6 790.5 862.2 913.1 954.5 

Detyrimi doganor 130.3 105.9 128.2 138.1 144.8 

Akcizat 435.5 422.6 425.3 441.2 459.8 

të tjera 3.8 3.4 3.5 3.7 3.9 

Rimbursimet tatimore -45.5 -39.6 -45.5 -48.4 -50.7 

1.2.Të hyrat jo-tatimore 214.6 188.9 199.8 225.0 237.6 

Taksa, ngarkesa dhe të tjera- Niveli Qendror 121.4 105.0 114.1 121.2 127.9 

Taksa, ngarkesa dhe të tjera- Niveli Lokal 50.0 47.1 48.0 50.6 53.4 

Taksa Koncensionare 11.1 2.7 19.0 20.1 23.1 

Renta Minerare 29.4 30.2 15.7 30.2 30.2 

Të hyrat nga interesi ( NP-ve) 2.7 4.0 3.0 3.0 3.0 

1.3.Grante për mbështetja buxhetore 11.5 34.4 10.5 10.5 10.5 

1.4.Grantet e përcaktuara të donatorëve 8.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

2.Shpenzimet buxhetore 2,093.4  2,620.4 2,454.2  2,377.3 2,434.7 

2.1.Shpenzimet rrjedhëse 1,538.8  1,860.5 1,789.6  1,647.6 1,655.2 

Pagat dhe mëditjet 615.9  620.7 625.8  641.8 645.0 

Mallrat dhe shërbimet 295.6  315.4 313.9  346.3 346.7 

Subvencionet dhe transferet 627.3  678.6 639.1  653.7 658.6 

Rezerva rrjedhëse 0.00 34.4 32.8  5.8 4.8 

Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike 0.00 364.6 222.4 0.00 0.00 

2.2.Shpenzimet kapitale 531.2  729.9 626.1  680.4 718.5 

Financimi nga buxheti i rregullt 386.8  397.4 403.1  491.7 529.3 

Klauzola e investimeve 12.5  147.5 195.0  188.8 189.2 

Fondet e likuidimit (AKP) 131.9  185.0 28.0 0.00 0.00 

2.3 Interesi për Borxhin Publik 23.5  30.0 38.5  49.2 61.0 

Burimi: Ligji Nr. 07/L-041, Mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për 

vitin 2021, Korniza Makro-Fiskale 2021 – 2023, fq, 19-20. 
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Grafiku 1: Struktura e të hyrave buxhetore 

 

Nga tabela dhe përmes grafikut shihet se, të hyrat buxhetore kanë pasur një trend rritës nga një 

periudhë në tjetrën. Në strukturën e të hyrave buxhetore dominojnë të hyrat nga tatimet 

indirekte në krahasim me të hyrat nga tatimet direkte, d.m.th se të hyrat buxhetore vazhdojnë 

të varen nga arkëtimi i të hyrave kufitare. 

Grafiku 2: Struktura e shpenzimeve publike në Republikën e Kosovës  

 

 

 

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

Gjithsej të hyrat
buxhetore

Të hyrat
tatimore

Tatimet direkte të tjera Tatimet
indirekte

Të hyrat jo-
tatimore

2019 2020 2021 Proj. 2022 Proj. 2023 Proj.



11 
 

Shpenzimet e përgjithshme publike në vitin 2020 nga 2.6 miliardë euro janë realizuar në vlerë 

prej 2.3 miliardë euro, nga të cilat në kategorinë e pagave dhe shtesave 661.3 milionë euro, 

mallra dhe sherbime 302.1 milionë euro, subvencione dhe transfere 868.4 milionë euro, ndërsa 

shpenzime kapitale 384.4 milionë euro. Në buxhetin e vitit 2021 janë planifikuar shpenzimet e 

përgjithshme publike prej 2.45 miliardë euro, nga të cilat shpenzime rrjedhëse 1.78 miliardë 

euro, subvencionet dhe transferet 639.1 milionë euro dhe shpenzime kapitale 626.1 milionë 

euro. Po ashtu, nga Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike janë planifikuar 222.4 milionë euro, 

planifikuar financimi në sektor të ndryshëm. Qeveria e Kosovës përmes Buxhetit të Kosovës 

për vitin 2020 dhe Buxhetit të Kosovës për vitin 2021 ka ndarë mjete buxhetore për programin 

e rimëkëmbjes ekonomike. 

Tabela 2: Buxheti dhe programi i rimëkëmbjes ekonomike 

                                                                                                        -në milionë euro 

Përshkrimi 2019 2020 2021 

Proj. 

2022 

Proj. 

2023 

Proj. 

1.Gjithsej të hyrat buxhetore 1,888.2 1,788.5 1,887.9 2,002.0 2,097.8 

2.Shpenzimet buxhetore 2,093.4  2,620.4 2,454.2  2,377.3 2,434.7 

2.1.Shpenzimet rrjedhëse 1,538.8  1,860.5 1,789.6  1,647.6 1,655.2 

Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike 0.00 364.6 222.4 0.00 0.00 

2.2.Shpenzimet kapitale 531.2  729.9 626.1  680.4 718.5 

2.3.Shpalosje e Programit të Rimëkëmbjes 

Ekonomike 

--- 364.6 222.4 --- --- 

(1a) Paga dhe shtesa --- 13.8 14.0 --- --- 

(1b) Mallra dhe Shërbime --- 13.0 50.0 --- --- 

(1c) Subvencione dhe transfere --- 110.5 106.1 --- --- 

(1d) Përkraje për komuna --- 0.0 7.9 --- --- 

(2a) Kontigjenca për subvencione dhe transfere --- 74.0 0.0 --- --- 

(2b) Kontigjenca kapitale nga Fondet e likuidimit (AKP) --- 100.0 0.0 --- --- 

(2c) Shpenzimet kapitale permes Klauzoles Investime 

dhe Nenhuazimet 

--- 53.0 44.0 --- --- 

Burimi: Ligji Nr. 07/L-041, Mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 

2021, Korniza Makro-Fiskale 2021 – 2023, fq, 19-20. 
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Grafiku 3: Programi i rimëkëmbjes ekonomike 

 

Nga tabela dhe grafiku shihet se, nga programi i rimëkëmbjes ekonomike parashihen 

shpenzime në vlerën prej 222.4 milionë euro për vitin 2021. Nga programi i rimëkëmbjes 

ekonomike shpenzimet e parashikuara për vitin 2021 përbëjnë 3.1% të BPV-së. Pjesa më e 

madhe e këtyre shpenzimeve janë të dedikuara për kategorinë subvencione dhe transfere, që 

përbëjnë 54.2% të të gjitha shpenzimeve apo 114.0 milionë euro. Për paga dhe shtesa janë 

planifikuar të ndahen 14 milionë euro, për mallra dhe shërbime 50 milionë euro, (prej tyre 

shuma prej 40 milionë euro për vakcinen covid19) dhe shpenzime kapitale prej 44.4 milionë 

euro të financuara nga klauzola e investimeve dhe nënhuazimet. Veçmas përmes programit të 

rimëkëmbjes ekonomike duhet orientuar mbështetjen kryesisht në sektorin privat.  

Qeveria përmes Pakos së Ringjalljes Ekonomike 2021 ka përcaktuar masat e mbështetjes: 

1) Mbështetja e Punësimit, 50 milionë euro.  

2) Ringjallja e Ekonomisë dhe Prodhimit, 108 milionë euro. 

3) Mbështetja për familjen, 50 milionë euro. 

4) Mbështetja për publikun, 112 milionë euro. 

5) Investimi në infrastrukturë dhe ambient, 100 milionë euro. 
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1.Mbështetja e Punësimit.- Kjo masë do të mbështetet me 50 milionë euro. Në kuadër të kësaj 

mase do të mbështeten: 

1) Rikthimi në punë i atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë- 10 milionë 

euro. 

2) Mbështetja për të punësuarit e formalizuar- 10 milionë euro. 

3) Mbështetja e punësimit të grave- 5 milionë euro. 

4) Skema e punësimit të garantuar për të rinjtë- 10 milionë euro. 

5) Trajnimi dhe punësimi në TI- 5 milionë euro. 

6) Mbështetja e punësimit të personave me nevoja të veçanta- 5 milionë euro. 

7) Skema e granteve për zanatet 5- milionë euro. 

2. Ringjallja e Ekonomisë dhe Prodhimit.- Kjo masë do të mbështetet me 108 milionë euro, 

kryesisht investime në teknologji e inovacion, prodhim dhe eksport, si dhe mbështetjen e 

bizneseve të goditura nga pandemia. Në kuadër të kësaj mase do të mbështeten: 

1) Subvencionimi i kredive investive- 30 milionë euro. 

2) Mbështetje bizneseve për qasje në financa- 43 milionë euro. 

3) Investime në TI dhe Inovacion- 10 milionë euro. 

4) Mbështetja e Eksportit- 10 milionë euro. 

5) Ringjallja e fshatit përmes bujqësisë dhe agro-turizmit- 10 milionë euro. 

6) Rikuperimi i hotelerisë dhe bizneseve të mbyllura- 5 milionë euro. 

3. Mbështetja për familjen.- Kjo masë do të mbështetet me 50 milionë euro. Në kuadër të kësaj 

mase do të mbështeten: 

1) Mbështetja për familjet që kanë humbur kryefamiljarin- 4 milionë euro. 

2) Mbështetja për pensionistët dhe familjet me asistencë sociale- 17 milionë euro. 

3) Reformimi i Skemës së Asistencës Sociale- 12 milionë euro. 

4) Kuponë ushqimi për familjet në nevojë- 4 milionë euro. 

5) Pagesa për lehonat e papuna- 3 milionë euro. 

6) Mbështetja e likuiditetit familjar- 10 milionë euro. 

4. Mbështetja për publikun.- Kjo masë do të mbështetet me 112 milionë euro. Në kuadër të 

kësaj mase do të mbështeten: 

1) Mbështetja për shëndetësinë.- 53 milionë euro. 

2) Mbështetja për Arsimin.- 9 milionë euro. 

3) Mbështetja e Kulturës dhe Sportit.- 5 milionë euro. 

4) Mbështetja e sigurisë.- 10 milionë euro. 

5) Mbështetja e mërgatës.- 5 milionë euro. 
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6) Mbështetja e ndërmarrjeve publike.- 30 milionë. 

5. Investimi në infrastrukturë dhe ambient.- Kjo masë do të mbështetet me 100 milionë euro, 

ku kryesisht do të mbështeten investime në projekte strategjike që kanë të bëjnë kryesisht me 

infrastrukturë rrugore e hekurudhore, si dhe investime në ruajtjen e ambientit. 

Shuma e përgjithshme e Pakos së Ringjalljes Ekonomike prej 420 milionë euro, ku financimi 

nga buxheti është 190 milionë euro, ndërsa 230 milionë euro tjera janë financim nga huamarrja.  

 

Konkluzione dhe rekomandime 

Buxheti paraqet dokument financiar shtetëror, ku pasqyrohen të hyrat buxhetore sipas 

burimeve financiare, në një anë, dhe të dalat buxhetore, sipas bartësve dhe destinimit të 

shpenzimeve, në anën tjetër. Lartësia e shpenzimeve publike është e lidhur ngushtë me të hyrat 

publike. Kjo do të thotë se shteti i pranon paratë publike për qëllime kolektive dhe për 

plotësimin e nevojave publike.  

Në kuadër të punimit lidhur me buxhetin e shtetit në Republikën e Kosovës paraqesim disa nga 

konkluzionet dhe rekomandimet si vijon:  

Konkluzione: 

Të hyrat publike vazhdojnë të kenë varshërin nga të hyrat në kufi kundrejt nivelin të 

pjesëmarrjes më të ulët të të hyrave të brendshme.  

Shpenzimet publike në Kosovë vazhdojnë të kenë ecuri në rritje, ku në strukturën e 

shpenzimeve publike rritje më të madhe e kanë shpenzimet rrjedhëse krahasuar me shpenzimet 

kapitale.  

Vonesa në financimin e masave mbështetëse të programit të rëmëkëmbjes ekonomike në 

sektorë të ndryshëm. 

Rekomandime: 

➢ Struktura e shpenzimeve publike duhet të rishikohet duke reduktuar shpenzimet 

rrjedhëse dhe rritjen e kategorisë së shpenzimeve kapitale, veçmas orientimi në 

financimin e investimeve publike. 

➢ Programi i rimëkëmbjes ekonomike duhet orientuar kryesisht në mbështetjen e sektorit 

privat. 
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NDIKIMI I BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS NË ZHVILLIMIN E 

ARSIMIT NË KOSOVË 1989-1999 

 

Bekim Paci7 

 

Abstrakt 

Punimi synon të trajtojë kontributin që ka pasur Bashkësia Islame e Kosovës dhe institucionet 

e saj në zhvillimin e arsimit shqip në Kosovë gjatë viteve 1989-1999, me ç’rast gjatë kësaj periudhe 

populli shqiptarë i Kosovës po përjetonte momente të rënda të diskriminimit në të gjitha aspektet, e që 

njëra nga to ishte edhe diskriminimi që u bëhej në fushën edukativo-arsimore.  

Prandaj, duke marrë parasysh faktin që Serbia filloi ushtrimin e një dhune të paparë mbi arsimin 

shqip, ishte pikërishtë institucion fetar i lartpërmendur që ofroi një ndihmesë të madhe në zhvillimin e 

arsimit për popullin shqiptarë të Kosovës, me ç’rast sistemoi me mijëra nxënës në objektet e saj, të cilat 

u shndërruan edhe në shkolla.  

Kështu që, ndikimi i Bashkësisë Islame të Kosovës me të gjitha institucionet e saj, krahas shumë 

akterëve të tjerë, ka qenë tejet i madh dhe i një rëndësie të veçantë për zhvillimin e arsimit për popullin 

shqiptarë të Kosovës gjatë periudhës së lartpërmendur. 

Fjalët kyçe: kontribut, Bashkësia Islame e Kosovës, procesi edukativo-arsimor, Kosova 1989-1999. 

Fusha e hulumtimit: Histori 

Hyrje 

Pas ndryshimeve të dhunshme kushtetuese që ndodhën në Serbi në vitin 1989, filloi  

imponimi i ligjeve diskriminuese edhe në Kosovë, të cilës edhe i’u suprimua autonomia  

substanciale, e garantuar me Kushtetutën e Jugosllavisë të vitit 1974.  

Ndër fushat e para që u goditën nga këto ndryshime kushtetuese ishte edhe arsimi, me 

ç’rast Serbia kishte miratuar planet dhe programet e reja mësimore për shkollat fillore dhe të 

mesme, e që Kosovës i kërkohej t’i miratonte dhe zbatonte ato në praktikë. 

Mirëpo, më 26 qershor të vitit 1990, Kuvendi i Kosovës i hodhi poshtë plan-programet 

e Serbisë, me ç’rast u krijuan bazat për një sistemi të ri dhe plotësisht të pavarur të arsimit 

shqiptar.  

 
7 Kandidat në studimet e Doktoraturës në Universitetin e Tetovës (Fakulteti Filozofik-Departamenti i Historisë). 
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Hapi i parë në këtë drejtim ishte hartimi i planeve dhe programeve të reja mësimore të  

miratuara më 24 gusht të vitit 1990 nga Pleqësia e Arsimit të Kosovës. Miratimi i këtyre 

planeve  dhe programeve u përdor si pretekst nga Serbia për ushtrimin e një dhune të paparë 

mbi arsimin shqiptar që nga viti 1990 deri në përfundim të luftës së vitit 1999.  

Ndërkohë, një ndihmesë shumë të madhe, e ofroi Bashkësia Islame e Kosovës me 

institucionet e saj, duke sistemuar mijëra nxënës në objektet e veta të cilat u shndërruan edhe 

në shkolla. Posaçërisht vlenë të përmendet Medreseja e mesme “Alaudin” në Prishtinë, e cila 

ka pasur një ndikim të rëndësishëm në këtë proces.  

Prandaj, ky punim paraqet interes për të kuptuar më mirë kontributin e këtij institucioni 

fetarë islam në raport me zhvillimin e arsimit shqip në Kosovë gjatë periudhës së 

lartpërmendur. 

Metodologjia e hulumtimit 

Në këtë punim do të përdorim një sërë metodologjish të ndryshme. Kështu, do të 

aplikojmë metodën historike, metodën e induksionit dhe deduksionit, metodën krahasimtare 

etj. 

Rezultatet e pritshme 

 

Nga rezultatet e trajtuara mund të themi se ndikimi i Bashkësisë Islame të Kosovës dhe 

institucioneve të saja ka qenë shumë i rëndësishëm në raport me zhvillimin e arsimin shqip në 

Kosovë gjatë viteve 1989-1999. 

Të gjitha rezultatet e arritura do të diskutohen në aspekte të ndryshme, si në aspektin 

historik, politik etj., me ç’rast do të paraqesim interpretimin objektiv të tyre. 

Roli i Medresesë “Alaudin” në zhvillimin e arsimit shqip në Kosovë gjatë viteve 1989 - 

1999 

Në këtë vatër shkollore në aspektin fetarë e kombëtarë, u edukuan shumë breza, të cilët 

dhanë kontribut të madh për Kosovën. 

Fati i Medresesë “Alaudin” vazhdimisht ishte i lidhur ngushtë me fatin e popullit të 

Kosovës (Dituria Islame8, 1992, nr. 37: 2)9. “Ku është populli jemi edhe ne”, kështu kishte 

 
8Është revistë shkencore, kulturore islame mujore, të cilën e boton Bashkësia Islame e Kosovës. 

9Në lokalet e Medresesë ‘Alaudin” në Prishtinë, ishte vendosur dhe vepronte Shoqata Bamirëse Islame ‘Sami 

Frashëri’ e cila ishte në kuadër të Meshiatit të Bashkësisë Islame për Kosovë në Prishtinë, e cila nëndegët e veta 
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deklaruar Dr. Rexhep Boja, Kryetari i Meshiatit të Bashkësisë Islame të Kosovës në një 

intervistë dhënë në revistën “Kosovarja”, në nëntor të vitit 1990. (Boja, 2003: 31) 

Medreseja si institucion edukativo-arsimor, fetar e shkencor, e përjetoi rëndë 

suprimimin e pozitës kushtetuese të Kosovës nga ana e Serbisë më 1989, me ç’rast e 

kundërshtuan nxënës e mësimdhënës të saj, duke u vu në mbrojtje të këtij institucioni. (Malsiu, 

2006: 14) 

Ajo gjithmonë ishte në shërbim të popullit (Statovci, 1991: 25), e sidomos prej viteve 

1989 (Rukiqi, 1997: 6-7)10 e tutje, ku edhe u bë simbol i rezistencës shqiptare. “Vitet e ‘80 dhe 

fillimi i viteve të ’90 (Mehdiu, 2000: 28-32)11 do të shënojnë përballjen legale të Kosovës me 

regjimin jugosllav. Kjo përballje do të shpiente në zhbërjen me forcë të të gjitha institucioneve 

legale që ishin në Kosovë, duke filluar prej organeve më të larta e deri në shkatërrimin e 

çerdheve të fëmijëve”, tha ndër të tjera para të pranishmëve Myftiu i Kosovës Naim Tërnava 

në kremtimin e 50 vjetorit të themelimit të Medresesë. (Shkodra, 2002: 51) 

Pas riokupimit të Kosovës nga ana e Serbisë, mars 1989 (Malcolm, 2001: 358-359) 

ndodhi mbyllja e shkollave, fakulteteve dhe konvikteve. Në Medrese mbajtën mësim profesorët 

me nxënësit e tyre dhe ligjërata e ushtrime me studentë. (Malsiu, 2006: 14; Basha, 2009: 31) 

Kurse pas largimit të studentëve shqiptarë dhunshëm nga konviktet e tyre, mars 1989,  

Medreseja e Prishtinës do të jetë ajo e cila do t’i hapë dyert e saj, duke i strehuar më shumë se 

210 studentë shqiptarë, duke u siguruar ushqimin dhe fjetjen falas, për kohën deri në fund të 

semestrit – vitit shkollor. (Pirraku, 1998: 76; Osmani, 1991: 38; Qorolli, 1996: 43; Rukiqi, 

1997: 7) 

 
i kishte edhe nëpër Evropë. Nga kjo shoqatë me mejte materiale u ndihmuan: Spitali i Gjakovës, Skënderajit, 

Gllogovcit, Akademia e Shkencave dhe e Arteve, Instituti Albanologjik, Sindikatat e pavarura të Arsimit, të gjitha 

shkollat fillore dhe të mesme të Prishtinës, të Podujevës, të Gjilanit, të Ferizajit, të Mitrovicës si dhe gjitha 

këshillat e Bashkësive Islame në Kosov. Këta të fundit ato mjete i shpërndanin  nëpër teren në mënyrë që të 

mbulojnë çdo anë të Kosovës. Nga mjetet që tuboi kjo shoqatë u ndihmuan edhe 10 individë për t’u shëruar jashtë 

vendit, si dhe shumë të tjerë, të helmuar, të plagosur dhe me sëmundje të ndryshme kronike. 

10Medreseja përkrahu minatorët kosovarë  më 1989. Mori pjesë në grevën e organizuar të studentëve të 

Universitetit të Prishtinës më 1989, në sallën 25 maji në Prishtinë. 

11Prej vitit 1990 e këndej Medreseja ishte shndërruar në çerdhe të takimeve të ndryshme për nevojat e popullit 

shqiptarë e islam, ku mbaheshin konsultime, mbledhje, simpoziume shkencore, akademi solemne e përkujtimore 

etj. 
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Këto ditë ishin ditë pushimi për stafin e Medresesë, ku ka qenë kohë Ramazani dhe 

zakonisht Medreseja e kishte pushim për nxënësit. Mirëpo, stafi vazhdoj punën për hirë të 

studentëve të dëbuar nga konviktet e tyre. Edhe pse ishin kohë të vështira, mikpritja ishte e 

madhe nga ana e Medresesë për të dëbuarit. Këtu dëshirojmë të përmendim vetëm një rast, ku 

në dhomën 107 të konviktit të Medresesë ishin të vendosur Tush Kabashi nga Peja, student i 

vitit të katërt të Fakultetit të Drejtësisë (Ky student i përkiste besimit të krishter, por një gjë e tillë 

nuk e pengonte Medresenë sepse gjithë ishin bijtë e këtij populli); Gazmend Shehu nga Rahoveci, 

student i vitit të tretë të Fakultetit Juridik; si dhe Musa Berisha nga Rugova e Gjakovës student 

i vitit të tretë. “Kushtet janë të mira, mbi çdo nivel të konvikteve. Duhet çmuar shumë vullneti 

i kësaj Medrese për të na strehuar”, thanë ndër të tjera këta student të intervistuar nga RTP-ja. 

(Osmani, 1991: 38) 

Medreseja prej vitit 1989 e tutje hapi dyert e saj (Statovci, 1991: 2), duke ofruar 

zemërgjerësi, bujari dhe pritje e përkujdesje vëllazërore. 

Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës, Instituti Albanologjik, Instituti i 

Historisë, Ministria për Arsim, Bashkimi i Pavarur i Sindikatave të Kosovës, partitë politike 

dhe shumë asociacione tjera në nivel të Republikës, gjetën përkrahje të pakursyer nga ana e 

Medresesë në ditët kur dhunshëm u nxorrën në rrugë nga vatrat e tyre (Shkodra, 2002: 52). 

Amfiteatri i Medresesë u kurorëzua me shumë aktivitete të larmishme, me qëllim të 

ndihmës së rezistencës shqiptare ndaj dhunës që po ushtrohej mbi popullin e pambrojtur të 

Kosovës. Jo vetëm nga Kosova por edhe nga vise të ndryshme të trojeve shqiptare, kokat më 

të ndritshme të kombit tonë, kaluan nga ky institucion. (Shkodra, 2002: 52) 

Në Medresenë e Prishtinës me studentë janë mbajtur provime regjistrimi12, provime 

lëndore e madje edhe mbrojtje diplomash (Dituria Islame,1992, nr. 37: 2)13, magjistratura e 

doktoratura dhe seminare e simpoziume shkencore (Malsiu, 2006: 15), si dhe u mbajtën edhe 

 
12Gjatë vitit shkollor 1991/92 kur okupatori serb bllokoi të gjitha institucionet e arsimit shqiptar në Kosovë, 

Medreseja përveç solidarizimit me shkollat tjera hapi dyert e veta dhe organizoi regjistrimin e studentëve të 

Universitetit të Prishtinës, organizoi mbajtjen e provimeve të disa fakulteteve si ai Filologjik, Filozofik, Juridik, 

Ekonomik, Teknik, Makinerisë, Ndërtimtarisë, Elektroteknik dhe i Shkencave Matematiko-Natyrore. 

13Në lokalet e këtij institucioni fetaro-arsimor gjatë këtyre ditëve nga Universiteti i Prishtinës, u diplomuan 5 

inxhinierë, 2 të ndërtimtarisë, 2 të makinërisë dhe 1 inxhinier i elektros. 
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mbledhje të karakterit organizativ e politik (Dituria Islame, 1992, nr. 37: 2)14, gjithsej 1230 

sosh. Gjithashtu të gjitha partitë politike, kuvendet e themelimit të tyre i mbajtën në Medrese, 

si dhe aty u mbajtën kuvendet zgjedhore. Pastaj u shfaqën shumë filma për dhunën që ushtrohej 

në Kosovë (Shkodra, 2002: 52), si dhe shumë manifestime tjera me karakter fetar e kombëtar 

(Dituria Islame, 1992, nr. 37: 2)15. Aty më 21.06.1993, u shfaq drama “Gjarpinjtë e Gjakut” të 

Adem Demaçit (Dituria Islame, 1993: 50)16, si dhe shfaqje tjera. (Dituria Islame, 1992, nr. 37: 

2)17  

Fakulteti i Kulturës Fizike, mësimin teorik gjatë viteve 1992-1999 e ka mbajtur, sikurse  

të gjitha fakultetet e tjera, në lokalet shtëpi-shkolla, por kishte vështirësi për organizimin dhe  

mbajtjen e ushtrimeve fizike-sportive, të cilat kërkonin një hapësirë më të gjerë, me ç’rast 

Medreseja “Alaudin” u doli në  ndihmë, duke ju siguruar sallën e edukatës fizike, që u 

shfrytëzua nga studentët dhe mësimdhënësit që nga fillimi, pra nga viti 1992 e deri në vitin 

1999. Kushtet e kësaj salle ishin jashtëzakonisht të përshtatshme për organizimin e të gjitha 

llojeve të ushtrimeve fizike dhe sportive. 

Medreseja ishte vatër edhe e shumë ngjarjeve tjera. Kur të gjitha dyert e institucioneve 

ishin të mbyllura për aktivitete me karakter kombëtar, Medreseja ishte ajo që i hapi. Jo vetëm 

se i priti krahë hapur siç e pret vëllau vëllanë, por ajo u tregua edhe shumë fisnike. Tubimet e 

mbajtura në Medresenë “Alaudin” janë tregues më i mirë se ky institucion kishte agjendë të 

ngjeshur të tubimeve të ndryshme me karakter kombëtarë e fetarë. (Rukiqi, 1997, fq. 8) 

Shumë xhami dhe lokale të Bashkësisë Islame të Kosovës në shumë vende u shndërruan 

në shkolla shqipe, qofshin ato fillore, të mesme, të larta apo edhe në fakultete. Në disa sosh  

 
14Medreseja në këto kohëra të vështira, përveç arsimimit të të rinjëve, ishte nikoqire e shumë tubimeve të cilat 

kishin të bëjnë me çëshjtjen fetare dhe kombëtare. Priti dhe organizoi tubimin me ministrin belg të minoriteteve. 

Në lokalet e kësaj vatre të diturisë u mbajtë Kuvendi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës si dhe ai i LDK-së. Në 

lokalet e kësaj Medrese u themelua Shoqata e arsimtarëve të shkollave të mesme, e cila më vonë u transferua në 

LASH ‘Naim Frashëri’. 

15Në Medrese u organizuan edhe manifestime të ndryshme, si kremtimi i 28 Nëntorit (Dita e Flamurit), 11 marsi 

i vitit 1981 etj. 

16Këtë dramë e ka përgatitur Teatri i Pavarur Amator “Hasan Prishtina” nga Vushtrria. Regjinë dhe dramatizmin 

e veprës e kishte bërë Xhemajl Cecelia, të cilit ndihmën më të madhe në përgaditjen e shfaqijes i’a ka dhënë 

Këshilli i Bashkësisë Islame të Vushtrrisë, duke u’a mundësuar që përgatitjet t’i bëjnë lirshëm ne lokalet e tij. 

17“Sofra poetike” u organizua nga Shoqata e nxënësve të Medresesë në bashkëpunim me Forumin e krijuesve të 

rinjë. 
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procesi mësimor është mbajtur për një kohë të shkurtër, për një apo dy vjet, por pati edhe të 

atilla në të cilat gjatë tërë kohës sa është vepruar dhe punuar jashtë objekteve shkollore, lokalet 

e tyre i kanë lënë në dispozicion të këtyre institucioneve. Raste të tilla pati kudo në Kosovë, ku 

më pak e ku më shumë, aq sa ishte e nevojshme dhe aq sa ishte kërkuar nga ato.  

Në vazhdim po përmendim vetëm disa xhami në të cilat është punuar  gjatë  viteve 

1992-1999: 

Prishtinë  

Fakulteti Elektroteknik dhe një departament i Fakultetit Filologjik  

Procesin mësimor e mbajtën në Xhaminë “Sudi Efendi”, në një lokal, ku është punuar 

gjatë viteve 1992/93-1998/99. Studentët dhe mësimdhënësit e këtyre fakulteteve prej vitit 

akademik 1992/93 e derisa u kthyen në objektin e tyre ishin të sistemuar në një lokal të Xhamisë 

së “Mehmet Beg”. 

Fakulteti i Shkencave Natyrore Matematikore  

Gjatë viteve që është punuar jashtë objekteve të tyre shkollore studentët dhe 

mësimdhënësit kanë punuar edhe në mejtepin e Xhamisë së “Jusuf Qelebi” në Prishtinë. 

 

Mitrovicë  

Shkollat  e  mesme  të  Mitrovicës i  kanë shfrytëzuar dy xhami: Xhaminë e Haxhi 

Veselit në Mitrovicë dhe Xhaminë e lagjes së Zhabarit.  

Edhe studentët e Shkollës së Lartë Teknike të Mitrovicës për një kohë ishin të sistemuar 

në lokalet e Bashkësisë Islame në Mitrovicë. 

Obiliq  

Shkolla e mesme e Obiliqit, për një kohë, ishte e sistemuar në xhaminë e fshatit 

Dardhishtë.  

 

Gjakovë  

Gjimnazi “Hajdar Dushi” për dy vjet ka punuar në mejtepin18 e Xhamisë së Hadumit 

dhe në Teqenë e Bektashive.   

Në të njëjtat objekte kanë punuar edhe nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës së mesme  

të  mjekësisë “Hysni  Zajmi” në Xhaminë e Hadumit dhe në Teqenë e Bektashive.  

Shkolla e mesme ekonomike “Kadri Kusari”, për 6 vite shkollore ka punuar në xhaminë 

e Gecës dhe në Xhaminë e Sefës, klasat III dhe IV.  

 
18Shkollë fillore, ku jepej edhe mësimi i fesë për besimtarët myslimanë. 
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Shkolla e mesme teknike “Nexhmedin Nixha” ishte sistemuar në Xhaminë “Haxhi 

Ymeri”, ku në 3 dhoma kanë punuar 6 vite shkollore. 

 

Ferizaj  

Shkolla fillore “Abetarja” në Softaj, paralelja e ndarë në Sazli u ndoq me dhunë nga 

objekti shkollor me rreth 60 nxënës, të cilët u sistemuan në mejtepin e xhamisë së fshatit Sazli, 

në dy lokale. Në këtë objekt u punua disa vite shkollore në dy ndërrime. 

 

Prizren  

Shkolla e Lartë Pedagogjike, prej vitit akademik 1991/92 e deri në vitin 1998/99,  

procesin mësimor me studentë e ka organizuar në lokalet e Bashkësisë Islame, përkatësisht në 

xhamitë e Prizrenit.  

 

Istog  

Në xhaminë e fshatit Tomoc, Bashkësia Islame lejoi dhe ndihmoi në ngritjen e objektit 

mësimor në oborrin e saj. Objekti kishte 5 dhoma mësimi, në të cilat u sistemuan nxënësit e 

shkollës fillore të Gurakocit. (Edukata Islame19, 2019, nr. 117: 213-215)   

 

Përfundim 

Në bazë të këtij punimi mund të konkludojmë se, Bashkësia Islame e Kosovës së bashku 

me institucionet e saja ka dhënë një kontribut të madh konstruktiv në raport me zhvillimet 

edukativo-arsimore për popullin shqiptarë të Kosovës gjatë viteve 1989-1999.  

Ishte pikërishtë Medreseja “Alaudin” në Prishtinë e cila gjatë gjithë periudhës së viteve 

të nëntëdhjeta, i pati dyert e hapura për të gjitha format e organizimit të zhvillimeve arsimore,  

kulturore, shkencore, politike, sportive etj. 

Prandaj, populli i Kosovës, sidomos nxënësit dhe mësimdhënësit e asaj kohe, do ta  

kujtojnë përherë, me respektin më të lartë, këtë kontribut të jashtëzakonshëm të Bashkësisë 

Islame të Kosovës, në kohët më të vështira për popullin shqiptarë në Kosovë. 

 

 
19Është revistë shkencore, kulturore islame tremujore, të cilën e boton Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës. 
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Abstrakt 

 
Në këtë punim janë analizuar dhe shfaqur efektet e eksportit në zhvillimin ekonomike, në kushtet dhe rrethanat e 

Kosovës. Në bazë të aspekteve teorike dhe praktike të efektit të eksportit në zhvillimin ekonomike, janë hulumtuar 

dhe shfaqur shumë çështje që tregojnë se ekziston një lidhje pozitive në efektin e eksportit në ekonomi. Nga 

rezultatet e nxjerrura nga hulumtimet e bëra tregojnë se në Kosovë eksporti ka një rol të rëndësishëm dhe ka 

ndikim pozitiv në rritje ekonomike, nëse shteti vazhdon me implementim politikave ekonomike që promovojnë 

rritjen apo zhvillimin ekonomik. Edhe pse efekti i tij deri me tani statistikisht nuk ka qenë e kënaqshme, duke 

marrë për bazë edhe faktorët e ndryshëm që kanë ndikuar në suksesin e dobët të kësaj politike si: kriza të ndryshme 

ekonomike, siç është ajo ne vitin 2008 dhe gjithashtu kriza qe jemi duke përballur me pandeminë që është duke 

lënë ndikim të madh edhe në ekonominë e tanishme, siç edhe po konsiderohen deri më tani si krizat më të rënda 

që kane lënë gjurme në ekonomik botërore. Gjithashtu niveli shumë i lartë i korrupsionit në Kosovë, dhe mungesa 

e stabilitetit politik kanë ndikuar shumë në zhvillimin e ekonomisë së vendit. Duke analizuar dhe shfaqur edhe 

faktorët potencial si ato natyrore dhe njerëzore të cilat i ka Kosova ku munden të shfrytëzohen për zhvillimin e 

eksportit dhe rritje ekonomike.  

 

Fjalët kyçe: eksport, ekonomi, hulumtim, Kosovë. 

 

Hyrje  

 
Duke ditur që Eksportet janë burim i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik të vendeve, i cili tregton jashtë kufijve të 

saj. Edhe për vendet e vogla si Kosova është një prej burimeve kryesore të zhvillimit ekonomisë. Punimi shqyrton 

rëndësinë dhe është bazuar duke u fokusuar në Efekti i eksportit në zhvillimin ekonomik në Kosovë. Qëllim 

thelbësor për Kosovën që pavarësisht shpejtësisë dhe vështirësive të cilat është duke hasur gjatë këtij procesi në 

drejtim të eksportit. Kohëve të fundit gjejmë lidhjet ndërmjet eksporteve dhe shkallës së produktivitetit të 

kompanive ndryshëm, sipas kësaj, vetëm kompanitë që kanë produktivitet të lartë arrijnë të eksportojnë, kurse 

kompanitë që nuk eksportojnë mallra janë sipas natyrës së tyre, me produktivitet të ulët. Për më tepër, rritja e 

eksporteve paraqet mundësi të reja për kompanitë për të rritur nivelin e tyre të dhe produktivitetit, për të zgjeruar 

dhe përmirësuar cilësinë e prodhimin e tyre, si dhe për të krijuar më vende më të mira punës. 

Që nga pas lufta situata e eksportit në Kosovë dhe deficiti i lartë tregtar paraqet një nivel të ulët të konkurrencës 

në treg. Si rrjedhojë e pengesave të ndryshme me të cilat përballet sektori eksportues në Kosovë. Këto pengesa 

janë vendore, kryesisht institucionale, dhe gjithashtu pengesa që në mënyrë direkte lidhen me transaksionet 

ndërkombëtare, çështjet ekonomike dhe politike. Përveç kësaj, ekzistojnë kufizime specifike të kompanive të 

veçanta, në kuptim të teknologjisë dhe burimeve njerëzore, të cilat në mënyrë të njëjtë mund të kenë ndikim në 

nivelin e konkurrencës në tregjet e huaja. Çdo shtet ka politikën e vet të tregtisë dhe mundësin e zgjerimit për 

eksport sa më të madh  ndërkombëtare. Këto politika mund të jenë publike ose te mbahen sekret, pra, të 

identifikojë rregullat e qasjes në treg, rregulloret dhe procedurat për eksportin Kosovar, në tregje kyçe për 

Kosovën siç janë: Bashkimin Evropian (BE), rajonin e Marrëveshjes për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore 

(CEFTA), Turqia dhe Sistemi i Gjeneralizuar i Preferencave të SHBA-ve. Në çdo rast ato manifestohen kur masat 

e marra nga qeveritë ndikojnë duke stimuluar eksportin nga njeri vend në tjetrin, përmes subvencioneve, grandeve 

etj. Eksporti është përzgjedhur në bazë të potencialit ekonomik qe ka Kosova, duke vlerësuar potencialit për fitim, 

realizim të hyrave dhe eksport. Pra duke u bazuar edhe trendin pozitiv të rritjes së eksporteve nga 2009-2019, 

kanë pas këto grupe të seksioneve: ushqime të përgatitura, pije, pije alkoolike dhe duhan, plastikë, gome, produkte 

të industrisë kimike, artikuj të ndryshëm të prodhuar. Çdo Politik shtetërore ka për qellim rregullimin, nxitjen, 

drejtimin dhe mbrojtjen e veprimtarive kombëtare. Ushtrimi i këtyre politikave është rezultat i sovranitetit 

kombëtar që i jep të drejtën dhe detyrimin shtetit që të kujdeset për vendin dhe qytetaret e tij vendi. Të gjitha këto 

qëllime politike mund të realizohen në rrugë të ndryshme. Për shembull, me qëllim që të zhvillohen tregje të reja 
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jashtë ose kufizimin e firmave të huaja për të ndihmuar firmat e reja vendase. Prandaj ata janë të gatshëm të 

nxjerrin rregulla të reja për t’i mbrojtur qytetarët e vet.  

Meqë çdo vend përpunon politikat e tija, qëllimet e politikave mund të jenë të ndryshme nga një vend në vendin 

tjetër, prandaj janë të pashmangshme edhe konfliktet midis tyre. 

 

Qëllimi  

Qëllimi i këtij punimi është njohja dhe studimi i efektit të eksportit që ka Kosova në zhvillimin ekonomik. Qëllim 

thelbësor për Kosovën që pavarësisht shpejtësisë dhe vështirësive të cilat mund të hasen gjatë këtij procesi në 

drejtim të eksportit. 

Identifikimi dhe përshkrimi i problemit 

Duke e ditur që eksporti për Kosovën është njëra ndër burimet kryesore për një zhvillim të hovshëm ekonomik. 

Duke filluar nga aspekti i zhvillimit ekonomik në këtë punim janë analizuar, problemet, metodat, strategjitë dhe 

aspektet që ndikojnë në eksportin për Kosovën. Si analizë specifike, ne kemi përdorur të dhëna statistikore të 

gjendjes së sotme të eksportit në Kosovë, investimet e bëra në këtë fushë, objektivat strategjikë që ishin përdorur 

nga Republika e Kosovës. Dihet mirë se prodhimi i produkteve dhe eksportimi i tyre në tregjet ndërkombëtare ka 

ndikim të madh në përmirësimin ekonomik dhe stabilitetin e tij. Bazuar në këtë, analizimi i parametrave 

ekonomikë do të ketë impotencë të veçantë në realizimin e kritereve dhe specifikave për bizneset, të përqendruara 

në eksport. Praktika dhe shikimi i aspekteve të zhvillimit ekonomik do të ndihmojë që ekonomitë private të kenë 

një qasje efektive në stabilitetin e tyre në mjedisin ekonomik të vendit dhe të kenë mundësi më serioze dhe reale 

për të shitur produktet e tyre në rajon dhe më gjerësisht. 

Metodat dhe teknikat e hulumtimit 

Metodat dhe teknikat e hulumtimit janë bazuar mbi të dhëna dytësore të institucioneve vendore, që janë mbledhur 

dhe analizuara statistikisht, dhe që janë paraqitur në bazë të tabelave dhe grafikëve të ndryshëm. Ku në fund të 

gjitha të dhënat nga shqyrtimi i literaturës do të mblidhen, të përpunohen dhe të analizohen përmes analizës 

statistikore të dhënave. Gjithashtu diskutim për tu informuar për së afërmi me disa bizneset në Kosovë të cilët 

eksportojnë produkte dhe që kanë në pronësi biznesin e tyre, dhe të cilët bien në pajtim për diskutim, dhe të japin 

informacionet e tyre të sakta rreth eksportimin e produkteve së tyre.  

Shqyrtimi i literaturës  

Gjatë shqyrtimit të literaturës që kemi përdorur, ne kemi parë që ndër vite se bota ka bërë ndryshime të mëdha 

pothuajse në çdo industri dhe në aspektin e shoqërisë, dhe gjithashtu edhe në eksportin ndërkombëtare kanë bërë 

mjaft ndryshime, sepse mënyra se si bëhet eksporti në nivel global, është më i shpejtë, ka efikasitet të madh, është 

më i besueshëm dhe më i sigurt. Nga dallimet kryesore midis eksportit ndërkombëtare në ditët e sotme dhe 

eksportit ndërkombëtare vite më parë janë: Transporti më i mirë, më i sigurte dhe më i shpejt në vend dhe ai jashtë 

vendit, rritja e teknologjisë ka mundësuar komunikim shumë shpejt, të logjistikës dhe zinxhiri i furnizimit. 

Përmirësimi i marrëdhënieve gjeo-politike dhe tregtia më e hapur. Pra transporti i shpejt, avancimi i teknologjisë, 

gjeopolitike dhe tjerat e kanë bërë më praktike dhe më efikase se kurrë më parë për ta bërë eksport produkteve. 

Mirëpo në Kosovë ende ekzistojnë disa barriera sa i përket eksportit. Kompanitë eksportuese në Kosovë përballen 

me probleme të ndryshme gjatë eksportit të produkteve të tyre, këto probleme janë të natyrave të ndryshme, si për 

shembull pengesat në dogana, kufizime në lëvizjen e lire për të udhëtuar dhe mungesa e financimit për ta stimuluar 

eksportin paraqesin pengesat kyçe. Për të përmirësuar kushtet dhe rrethanat për rritjen e eksportit të qëndrueshëm 

në Kosovë duhet të merren masa të politikave ekonomike, të një zhvillimi i një politike për rritjen aftësive 

konkurruese të bizneseve Kosovare si në tregun vendor ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Politikat për eksport ka 

të bëjë edhe me pjesëmarrjen e institucioneve të specializuara që punojnë së bashku, shkëmbejnë informata, 

bashkëpunim të përbashkëta për të ofruar shërbime për ta forcuar konkurrencën dhe për përmirësimin e 

shërbimeve për përkrahje në tregtinë të fokusuar si në promovimin e konkurrencës ashtu edhe në lehtësimin e 

tregtisë dhe në stimulimin e eksportit që do të ndikoj në rritjen e shpejt ekonomike në Kosovë. Sipas 

Merkantilistëve një shtet mund të zhvillohet ekonomikisht në qoftë se zhvillon eksportin dhe eliminon importin. 

Por sipas Adam Smith një komb do të prodhonte dhe do të tregtonte jashtë ato mallra ku ai kishte avantazh absolut 

në prodhimin e tyre në krahasim me një komb tjetër, pra i prodhonte ato të mira me një kosto më të ulët. (Smith, 

2008). Gjithashtu zhvillimi i NVM-ve kanë rol shumë të rëndësishëm në rritjen ekonomike dhe atë të eksportit. 

Kosova banë përpjekje të ndihmojnë NVM-të në zhvillimin tyre dhe potencialit të tyre më të madh zhvillimor të 

një vendi që përfshin strategjinë e eksportit dhe reduktimin e varfërisë, por pa ndjenjë sukses të vërejtur deri me 

tani. Krijimi i kompanive të reja prodhuese, zgjerimi i atyre ekzistuese dhe eksportuese nëpërmjet pjesëmarrjes 

së kapitalit të jashtëm paraqet një mundësi reale për zhvillim. Koordinimi dhe organizimi institucional me qëllim 
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të avancimit të politikave ekonomike për zhvillimin e industrisë eksportuese në Kosovë, nevojiten një sërë masash 

të tjera për të koordinuar aktivitetet e ndryshme që hyjnë në këtë fazë të zhvillimit. 

Efekti i eksportit në zhvillimin ekonomik – Rast studimi Kosova 

 

Ekonomia e Republikës së Kosovës 
 

Ekonomia e qëndrueshme e një vendi mund të jetë atëherë kur resurset njerëzore, natyrore, dhe ato financiare që 

gjenden në dispozicion e atij vendi, përdoren në mënyrë të mirë dhe efektive për të siguruar rritjen ekonomike 

dhe mirëqenien e qytetarëve të tij. 

Ekonomia në Kosovës përbën një ekonomi të re dhe dinamike, në terma realë BPV-së në vitin 2019 rezulton të 

ketë shënuar rritje prej rreth 4.2%. (BQK,2019). Kjo ka kaluar nëpër shumë sfida që nga lufta e fundit. Që 

ekonomia e Kosovës për tu ringjallur përsëri iu deshtë kohë e gjatë. Sistemi ekonomik në Kosovë ende vazhdon 

me pasoja të vazhdueshme të cilat krijon një ekonomi jo stabile dhe të paqëndrueshme në vend. Kjo gjendje jo 

stabile po paraqet një pasqyrë jo të mirë në zhvillimin e ekonomisë në Kosovën. Hulumtimet dhe përvojat nga 

shumë vende sugjerojnë se rritja ekonomike sigurohet me përmirësime në arsim, cilësinë e menaxhimit financiar, 

tregun e hapur dhe disponueshmërinë e infrastrukturës publike, në anën tjetër, ajo ulet me një ngarkesë të gjerë 

tatimore, me mungesë të politikave të favorshme për stabilitet makroekonomik (duke përfshirë proceset si: 

inflacioni, kurset shumë të larta të këmbimit valutor dhe krizat bankare) si dhe me kushte të pavolitshme të tregtisë. 

(Mustafa dhe Zogaj, 2009). Kosova vazhdimisht është angazhuar për të hartuar politika që mbështesin rritjen 

ekonomike. Por ndryshimet janë jashtëzakonisht të vogla, megjithatë, nga viti në vit nga anëtarësimi në organizata 

të ndryshme ndërkombëtarë të cilat mbështesin Tregtinë e Kosovës, rritjet kanë filluar të jenë më të dukshme. 

Edhe pse shtetet jo njohëse kryesisht kanë pasur qasje pothuajse bllokuese ndaj Kosovës, sidomos në aspektin 

ekonomik e tregtar, Kosova përkundrazi nuk ka aplikuar ndonjë masë mbrojtëse apo edhe ndonjë pengesë në 

qasjen e këtyre shteteve në tregun e Kosovës. (KIPRED, 2021). 

Duke u nisur nga përparësitë që ka Republika e Kosovës si: popullsinë e re, kushtet klimatike, resurset natyrore, 

infrastrukturë e re, taksat dhe politikat fiskale me te ulëta ne rajon dhe gjithashtu pozita gjeografike për qasje të 

letë në rajon të anëtareve të CEFTA-së dhe në atë të BE-së, Kosova do duhej të ishte konkurrentja kryesore në 

rajon me këto përparësi që i ka. 

Partnerët kryesorë dhe potencial të Kosovës në tregtinë e jashtme për eksport  janë BE, vendet anëtare të CEFTA-

s dhe Turqia. Kosova ka aprovuar strategji të politikave tregtare që bazohet në promovimin e eksportit dhe për 

zëvendësim të importit. Për të arritur këto synime, ato përfshijnë integrimin e Kosovës në tregjet dhe regjimin 

doganor dhe të taksave doganore rajonale dhe të BE-së, që kanë për qëllim lehtësimin dhe eksportit. Përveç kësaj, 

janë bërë edhe projekte për promovimin e konkurrencës së produkteve kosovare. 

Kosova është përfituese nga tregtimi pa taksa doganore me tregun e BE-së. BE është një ndër ekonomit me te 

madhe në botë, si treg më potencial për eksport për Kosovën. BE ka mbi 500 milion konsumatorë që kërkojnë 

mallra cilësore, është mundësi e pafund tregtimi për eksportuesit nga Kosova që janë në gjendje të plotësojnë 

kushtet dhe preferencat e konsumatorëve me produkte që përmbushin standardet dhe kërkesat e BE-së. Edhe pse 

BE-ja ofron mundësi të shumta të tregut, prodhuesit kosovarë aktualisht nuk janë duke shfrytëzuar të gjitha 

mundësit dhe përparësitë e kësaj marrëveshje. Duke marrë parasysh këtë mundësi, do të duhet të kishte më shumë 

prodhime vendore që i plotësojnë standardet dhe kërkesat e BE-së dhe në këtë mënyrë do të mund të konkurronin 

me sukses në tregun e BE-së. 

Përveç kësaj, Kosova ka marrëveshje të tregtisë së lirë me shtetet e Evropës Jug-Lindore, sipas CEFTA-s e cila u 

ofron eksportuesve kosovar qasje pa taksa doganore tek më shumë se mbi 500 milion konsumatorë. Me qëllim të 

zhvillimit dhe fuqizimit të marrëdhënieve miqësore, veçanërisht në fushën e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, 

në korrik te vitit 2007 Kosova ka nënshkruar Marrëveshja CEFTA-së e cila është një nder të rëndësishme për 

tregti për të cilën Kosova ka negociuar dhe ka nënshkruar deri më sot. Ajo hap tregtinë me tregun rajonal që 

përbëhet nga Shqipëria, BH-ja, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, dhe Serbia. Kjo marrëveshje e CEFTA-së 

nënshkruar pa asnjë kusht nga Kosova. Edhe pse me Marrëveshjen e CEFTA-së është e lejuar që vendet të cilat 

negociojnë të vendosin kuota për produkte të caktuara, vendosja kuotave ku ka për qëllim që t’i mbrojnë 

prodhuesit vendor, Kosova nuk ka bërë një gjë të tillë. Kjo paraqet probleme tek prodhuesit vendor të cilët nuk 

janë konkurrent në tregun e tyre, produktet e importuara ofrojnë çmime më konkurruese. Për më tepër të gjitha 

vendet rajonale anëtare të CEFTA-s vendosën kuota për disa produkte specifike, duke ia vështirësuar produkteve 

Kosovare të jenë konkurrente në ato tregje të vendeve anëtareve të CEFTA-së. 

Marrëveshje tjetër për Tregti të Lirë që hapë treg të madh për eksportuesit Kosovar është edhe ajo me Turqinë. 

Në vitin 2013, Kosova ka bërë marrëveshjen për tregti të lirë me Turqinë ku hapi tregun Turk për mallrat 

industriale dhe bujqësore me origjinë nga Kosova, kryesisht si rezultat i largimit në faza të taksave doganore për 

shumicën e kategorive, por gjithashtu pas largimit të barrierave jo-tarifore, posaçërisht në sektorin e bujqësisë. 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Maqedonia_e_Veriut
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Në tetor 2015 Kosova ka nënshkruar edhe Marrëveshja e Stabilizim  Asociimit, e cila synon të mbështesë 

tranzicionin ekonomik të Kosovës, si dhe të forcojë integrimin e saj në tregun e BE-së. MSA është marrëveshje 

ndërkombëtare e lidhur ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, qëllimi i së cilës është themelimi i 

marrëdhënieve formale dhe kontraktuale ndërmjet dy palëve me qëllim të anëtarësimit të Kosovës në BE. Për me 

tepër, në thelb të MSA-së qëndron aspekti ekonomik që përbën edhe qëllimin kryesor të MSA-së ndërmjet 

Kosovës dhe BE-së. Po ashtu është e rëndësishme se nga kjo marrëveshje Kosova ka marrë përsipër një varg të 

obligimeve sidomos në aspektin ekonomik apo fushën e tregtisë e të cilat i obligojnë institucionet e vendit që të 

jenë me të përkushtuara në përmbushjen e tyre, në mënyrë që MSA të sjell përfitimet e pritura për Kosovën. 

Vendet që kanë shprehur dëshirën për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian, BE zakonisht përfundon 

marrëveshjet e tilla në këmbim të angazhimeve për reformën politike, ekonomike, tregtare ose të drejtave të njeriut 

në atë vend. Në këmbim, vendit mund t'i ofrohet qasje pa tarifa në disa ose të gjitha tregjet e BE-së (mallra 

industriale, produkte bujqësore, etj.), si dhe ndihmë financiare ose teknike. Me anë të kësaj lidhet ekonomia e 

vendit që synon anëtarësimin, me atë të Bashkimit Evropian, Marrëveshje Specifike të Stabilizim Asociimit 

(MSA) janë zbatuar me vende të ndryshme të Ballkanit. 

Kosova ka marrëveshje për tregti të lirë edhe me SH.B.A.-të, Kosova është përfituese e Sistemit të Përgjithësuar 

të Preferencave të Shteteve të Bashkuara i cili mundëson trajtim pa doganë për më shumë se 3,500 produkte të 

ndryshme, si materiale ndërtimore, disa prodhime bujqësore të caktuara etj. Nga viti 2008 Kosova është përfshirë 

në këtë sistem, pra ky program shkurton tarifat e SHBA-ve për shume importe nga vendet në zhvillim. Në vitin 

2012 SHBA-të e kanë ripërtërin Sistemit të Përgjithësuar të Preferencave SHBA-ve me Kosovën, ku një numër të 

madh të prodhimeve Kosovare të eksportohen pa taksa në SHBA. Por për shkak largësisë nuk shihet si potencial 

i madh për eksport duke marr parasysh fuqinë ekonomike qe ka Kosova. 

Eksporti në Kosovë 

Eksporti paraqet funksionin i tregtisë ndërkombëtare përmes së cilës mallrat e prodhuara në një vend dërgohen 

për shitje apo tregtim në një vend tjetër. Efektet e eksportit luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë 

së një shteti, pasi shitja e këtyre mallrave shton prodhimin bruto të vendit prodhues. Po ashtu eksportet ndihmojnë 

shtetet e varfra dhe me treg të vogël, të përfitojnë nga shtetet me ekonominë e shkallës. (Helpman dhe Krugman, 

1985). Përveç kësaj, eksportet çojnë në përmirësimin e shpërndarjes së burimeve, dhe në veçanti shfrytëzimin e 

përmirësuar të kapitalit për shkak të konkurrencës në tregjet botërore. (Balassa, 1978). Përvoja që e fiton 

ndërmarrja juaj në nivel ndërkombëtar do t’ju ndihmojë që të qëndroni konkurrent ne tregun global, por edhe në 

Kosovë. (UNDP, 2014). 

Sa më shumë që eksportojnë, aq më të mëdha janë përparësia e tyre konkurruese, krijojnë dhe rrisin vendet e 

punës, paga më të larta etj.  

Sipas neoklasikëve për eksportin japin këtë pikëpamje: 

➢ Zgjerimi i eksportit do të rrisë produktivitetin , dhe po ashtu do të rrisë ekonomitë e shkallës. (Helpman 

dhe Krugman, 1985). 

➢ Zgjerimi i eksporteve sjell produkte me kualitet më të lartë për shkak të ekspozimit të eksportuesit ndaj 

kërkesave të konsumatorëve ndërkombëtar. (Krueger, 1985). 

➢ Eksportet do të ndikojë që një firmë të investojë në teknologji të reja, si strategji për angazhimin e rritjes 

së shkalles së outputit. (Ghirmay, Grabowski dhe Sharma, 2001). 

➢ Një qasje e orientuar kah eksporti në ekonomitë që kanë tepricë të fuqisë punëtore, mundësojnë rritje të 

shpejtë të punësimit dhe rritjen e pagave reale. (Krueger, 1985). 

Zhvillimi i ekonomisë në Kosovës nga aspektin i eksportit ka qenë i ndryshueshëm. Në këtë hulumtim janë 

analizuar mirë statistikat e siguruara për zhvillimin ekonomik ndër vite. Pas ndërhyrjes ndërkombëtare në 1999, 

Kosova përjetoi rritje të shpejtë të importeve, ndërsa nga ana tjetër, nuk u reflektua në rritjen e eksporteve në 

sektorin të prodhimit vendas, të cilët përfaqësojnë treguesin kryesor të dobësisë së ekonomisë së Kosovës. 

(Zhaveli, 2015). Zhvillimi ekonomik ndikon në zgjerimet e eksporteve, veçanërisht nëse prodhimi i vendit rritet 

më shumë sesa kërkesa e atij vendi. (Shan dhe Tian, 1998). 

Pasqyra se si ekonomia e Kosovës po zhvillohet nga eksporti dhe importi i saj, është një lloje pasqyrë e cila na 

tregon se çfarë kaheje po merr ekonomia e vendit dhe sa rëndësi kanë këto të dyja në efektet e zhvillimit apo mos 

zhvillimit ekonomik në Kosovë. Efektet e madhe për zhvillim e ekonomisë në Kosovë tregon pasqyra e 

pjesëmarrjes në eksportin ndërkombëtare. 

Të dhënat dhe tabelat e paraqitura më poshtë tregojnë trendin e zhvillimit të shkëmbimeve tregtare. Efekti i 

eksportit në zhvillimin ekonomik vendorë nxirret në sipërfaqe përmes analizave të hulumtimeve rreth eksportit. 
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Tabela 1: Në këtë tabelë është paraqitur Eksporti nga viti 2005 deri më 2020 (ASK, 2020, Janar, Shkurt, 

Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor) 

Nr. Eksport 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Ushqime dhe kafshë të gjalla 5.076 8.526 14.215 14.684 14.550 18.710 17.552 

2 Pije dhe duhan 2.754 2.785 3.887 5.808 5.088 5.368 8.097 

3 Materiale të papërpunuara 26.852 42.904 53.513 45.582 38.341 73.944 81.108 

4 Lënde djegëse 1.721 8.540 12.576 8.313 7.213 10.845 16.229 

5 Yndyra bimore dhe shtazore 143 247 - 23 76 100 45 

6 Produkte kimike 1.327 1.386 1.356 2.389 2.421 2.426 4.174 

7 Mallra te përpunuara 6.678 31.885 50.689 104.909 84.111 165.993 168.766 

8 Makineri e pajisje transporti 8.829 8.940 22.697 10.727 7.847 9.745 16.162 

9 Mallra të tjera të përpunuara 2.895 5.561 6.180 6.027 5.680 8.735 6.902 

10 

Mallra të pa klasifikuara 

diku tjetër 8 - - - - 91 131 

  Totali: 56.283 110.774 165.112 198.463 165.328 295.957 319.165 

(Vazhdim) 

Nr. Eksport 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Ushqime dhe kafshë të 

gjalla 19.843 20.723 25.472 24.341 26.756 35.241 33.400 30.645 41.277 

2 Pije dhe duhan 10.264 13.387 12.498 15.981 16.979 24.194 27.565 28.787 29.672 

3 

Materiale të 

papërpunuara 77.711 73.836 77.617 56.117 68.934 92.537 84.453 71.722 62.957 

4 Lënde djegëse 13.359 22.562 17.094 21.010 32.491 35.327 25.052 17.896 5.938 

5 

Yndyra bimore dhe 

shtazore 59 45 19 41 9 179 343 1.293 1.420 

6 Produkte kimike 5.803 8.139 10.249 12.681 15.419 18.836 22.623 23.160 33.652 

7 Mallra te përpunuara 123.441 129.437 153.876 153.781 104.522 117.416 106.980 122.591 172.893 

8 

Makineri e pajisje 

transporti 16.628 11.629 13.637 13.607 10.162 10.359 13.705 20.005 24.515 

9 

Mallra të tjera të 

përpunuara 8.912 13.941 14.027 22.367 34.184 39.786 50.176 64.456 100.482 

10 

Mallra të pa klasifikuara 

diku tjetër 81 143 54 5.368 171 4.135 3.203 2.936 2.153 

  
Totali: 276.100 293.842 324.543 325.294 309.627 378.010 367.500 383.491 474.595 

Burimi: Agjencia të Statistikave të Kosovës – ASK 

Nga kjo pasqyrë e eksportit të Republikës të Kosovës e paraqitur nga ASK, tregon trendin e rritjes të eksportit 

ndër vite, pra tabela na tregon se nga viti 2005 deri në 2020 kemi një rritje të dukshme nga 56,283 mil në vitin 

2005 në 474,959 mil në vitin 2020 pra rreth 88%. 
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Tabela 2: Në këtë tabelë është paraqitur Eksporti dhe importi nga viti 2005 deri më 2020 (ASK, 2020, 

Janar, Shkurt , Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor). 

Vitet Eksporti Importi Bilanci tregtar 
Përqindja e 

mbulimit 

1 2 3 4=2-3 5=2/3*100 

2005 56,283 1,157,492 -1,101,209 4.9 

2006 110,774 1,305,879 -1,195,105 8.5 

2007 165,112 1,576,186 -1,411,074 10.5 

2008 198,463 1,928,236 -1,729,773 10.3 

2009 165,328 1,937,539 -1,772,211 8.5 

2010 295,957 2,157,725 -1,861,768 13.7 

2011 319,165 2,492,348 -2,173,183 12.8 

2012 276,100 2,507,609 -2,231,509 11.0 

2013 293,842 2,449,064 -2,155,222 12.0 

2014 324,543 2,538,337 -2,213,794 12.8 

2015 325,294 2,634,693 -2,309,399 12.3 

2016 309,627 2,789,491 -2,479,864 11.1 

2017 378,010 3,047,018 -2,669,008 12.4 

2018 367,500 3,347,007 -2,979,507 11.0 

2019 383,491 3,496,942 -3,113,451 11.0 

2020 474,959 3,296,923 -2,821,964 14.4 

 

Burimi: Agjencia të Statistikave të Kosovës - ASK 

Duke bërë krahasimin e të dhënat nga kjo pasqyrë e eksportit me importin të Republikës të Kosovës e paraqitur 

nga ASK, nga ky krahasim edhe pse tregon një trend të rritjes të eksportit, shohim gjithashtu edhe trendin e rritjes 

së importit që na tregon që ende vazhdon të kemi bilanc negativ, kjo gjendje na tregon një deficit të lart tregtar 

dhe një prej sfidave më të mëdha të Kosovës për tregtinë e jashtme, për të pasur efekte pozitive në zhvillimin 

ekonomik në Kosovë. Pra nga kjo gjendje Kosova ekonomikisht ende është e varur nga importi dhe remitencat 

mbeten një nga financimet kryesore të ekonomisë në Kosovë. Integrimi i Kosovës në tregjet rajonale ka mbetur 

prapa dhe është duke u ballafaquar me shkallë të larë të deficitit të jashtëm tregtar dhe ka shkallën më të ulët të 

eksporteve në rajon, që është indikacion i qartë për vështirësitë me të cilat ballafaqohen kompanitë Kosovare në 

tregtinë ndërkombëtare. ( EBRD,2021). 

Tregtia e jashtme e mallrave me vendet e BE-së 

Eksportet e Kosovës në vendet e BE-së-28 gjatë vitit 2020 arritën në 177,7 milion €, ose rreth (37.4%) e eksporteve 

të përgjithshme, me një rritje rreth 22%. Partnerët kryesor për eksportin e mallrave në BE janë:  

Gjermani, Italia, Holanda, dhe Britania e Madhe.  

Sipas kapitujve pjesëmarrje më të lart vendet e BE-së kanë te këto grupe: plastika, goma dhe artikujt prej tyre, 

ushqimet e përgatitura, pije dhe duhan, produkte minerale, produkte bimore, makineritë, pajisjet mekanike dhe 

elektrike etj. (ASK, 2020). 

BE mbetet deri tani partneri më i madh tregtar i Ballkanit Perëndimor që zë 69.4% të tregtisë totale të mallrave 

në vitin 2019 (82.9% të eksporteve totale dhe 61.8% të importeve totale). Që nga viti 2009 tregtia është rritur me 

129.6%. (MEI, 2020). 

Tregtia me vendet e CEFT-së 

Gjatë vitit 2020 eksportet e Kosovës me vendet CEFT-së arritën në 210 milion €, ose rreth (44.3%) të eksporteve 

të përgjithshme, ku kishte rritje prej rreth (21.5%) në krahasim me vitin 2019. Partner kryesor për eksport në 

vendet e CEFT-së janë: Shqipëria, Maqedonia, Serbia dhe Mali i zi.  

Sipas kapitujve pjesëmarrje më të lart vendet e CEFT-së kanë te këto grupe: artikujt prej hekuri dhe çelikut, pijet, 

pije alkoolike dhe uthëllat etj. (ASK, 2020). 
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Tregtia me vendet e tjera të botës  

Eksportet e Kosovës gjatë vitit 2020 me vendet tjera arritën ne 85 milion €, ose rreth (18.3%) të eksporteve të 

përgjithshme, ku kishte rritje prej rreth (6 %) në krahasim me vitin 2019. Si partner më të rëndësishëm nga këto 

vendet për eksport janë: India, Zvicra. (ASK, 2020). 

Figura 1: Grafiku tregon Eksportin në vitin 2020 sipas partnerëve 

 

Burimi: Agjencia të Statistikave të Kosovës - ASK 

Edhe pse BE deri tani ka qenë partneri kryesor për eksport, por, sipas të dhënave nga ASK gjatë vitit 2020 

shohim se tregtia me vendet e CEFT-së prinë duke arritën në 210 milion €, ose rreth (44.3%) të eksporteve të 

përgjithshme, në krahasim me BE-në 177,7 milion €, ose rreth (37.4%) e eksporteve të përgjithshme. Vendet 

tjera arritën në 85 milion €, ose rreth (18.3%) të eksporteve të përgjithshme.Duke marr për bazë situatën që jemi 

duke përballur me pandeminë, shumë vende të BE-së kanë qenë të mbyllura dhe si pasoj e kësaj gjendjeje, 

tregtia me vendet e CEFT-së prinë më shumë në krahasim me vendet e BE-së. 

Rezultatet e hulumtimit 

Nga ky punim kemi sjell rezultate kryesisht të mjaftueshme, duke u bazuar nga të dhënat e nxjerra nga materialet 

e shfrytëzuara. Rezultatet e punës tonë i kemi shfaqur më lartë. Këto rezultate kanë qenë të pritshme duke e ditur 

trajtimin e çështjeve nga autorët e cituar. 

Përfundimi  

Si përfundim nga ky punim ne kemi parë se zhvillimi i mëtutjeshëm ekonomik mund të arrihet vetëm përmes 

promovimit të ekonomisë së tregut dhe konkurrencës së shëndoshë. Gjithashtu qeveritë duhet të ndikojnë sa më 

shume duke stimuluar eksportin, përmes subvencioneve, grandeve etj.  

Kjo punë na sjellë dobi për këtë çështjeje shkaku që ne kemi arritur të shfaqim efektet e eksportit qe ka në 

zhvillimin ekonomik në Kosovë me konkurrencë të shëndoshë. Nga ky punim kemi parë se përmirësimi i gjendjes 

së eksportit në Kosova për zhvillimi i mëtutjeshëm kërkon investime të shpejta në përmirësimin efikasiteti 

institucional dhe rritjen e cilësisë të prodhimit të produkteve, për tu siguruar që produktet janë me standarde 

ndërkombëtare dhe me vendet e BE-së. Për shkake se Kosova deri më tani është duke konkurruar me shtete shume 

të fuqishme të BE-së dhe shtetet anëtare CEFTA-së, si nga cilësia e produkteve ashtu edhe nga investime që bëjnë 

në eksport. Gjithashtu për përmirësimin e kësaj gjendje qeveria duhet stimuluar rritjen e kompanive prodhuese 

dhe promovimin e eksportit, për ta ndikuar zhvillimin dhe për ta rritur eksportin që do të ketë efekt pozitiv në 

zhvillimin e ekonomisë se vendi. 
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Abstrakt 

Përfundimi i Luftës së Ftohtë, bëri që të ndryshojë komplet struktura e Lindjes, duke u shpërbërë BRSS-

ja dhe duke u shkatërruar Jugosllavia. Rënia e Perdes së Hekurt paralajmëroi një rend të ri botëror, por 

edhe kësaj radhe vatër e krizave dhe luftërave do të ishte Ballkani, gjegjësisht Ballkani Perëndimor. 

Vdekja e Josip Broz-Titos, bëri që ndjenjat e shtypura serbe për Serbinë e Madhe, dalëngadalë të 

zgjohen, e kur Jugosllavia vetëm filloi të humbë rëndësinë gjeopolitike dhe gjeostrategjike me reformat 

dhe hapjen e BRSS-së me në krye Gerbaçovin, ky ishte një rast i mirë të kapej nga ultra-nacionalistët 

serbë të cilët sollën në krye me ndihmën e akademikëve në pushtet, atë që tani njihet si kasapi i 

Ballkanit, Sllobodan Millosheviç. Ky i fundit, me luftërat dhe krimet e tij, do të të kujtonte Luftën e 

Dytë Botërore dhe Hitlerin. Mirëpo, fundi i shekullit XX, përveç që do të sillte shumë të reja për arenën 

ndërkombëtare dhe studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare, ishte edhe shansi ku njëherë e 

përgjithmonë t’i jepte fund ëndrrave të Rusisë dhe Serbisë për dalje në ujërat e ngrohta të Adriatikut, 

Serbisë dhe Greqisë për puqje të kufijve të tyre në Shkumbin, dhe pushtimin e Maqedonisë e si pasojë 

shkaktimin e një Lufte të Tretë Botërore. Në këtë punim, është mbledhur diplomacia, shkaqet dhe 

pasojat e veprimeve të aktorëve të përfshirë në shkatërrimin e Jugosllavisë, me theks të veçantë 

diplomacinë dhe luftën për çështjen e Kosovës. 

 

Fjalë kyçe: Jugosllavia, Kosova, lufta parandaluese, diplomacia parandaluese, NATO. 

 

Hyrje 

Jugosllavia gëzonte marrëdhënie me Perëndimin dhe Lindjen të barabartë dhe këtë mjeshtërisht e kishte 

shfrytëzuar Tito. SHBA-ja dëshironte një Jugosllavi të pa inkuadruar, unike dhe të pavarur. Madje këtë 

dëshirë do ishte e gatshme ta mbronte edhe me intervenim ushtarak po të vinte puna deri aty. 20 

Por, vdekja e Titos bëri që të ndryshojnë rrethanat. Andaj për të shpjeguar këto rrethana, ne kemi ngritur 

një pyetje hulumtuese, e cila është: Cili ishte procesi i ndryshimit të qasjes së SHBA-së ndaj Kosovës 

nga 1985, dhe pse erdhi deri tek intervenimi i NATO-së me 1999?. 

Variabli i varur i punimit tonë është “pse erdhi deri tek intervenimi i NATO-së”, ku qëllimi ynë është 

të gjejmë arsyet e cekura si më lartë, përgjithësisht bazuar në koncepte politike dhe jo juridike 

 
20Zimmermann, W. (n.d.). Yugoslavia: 1989-1996. J. Azrael & E. Payin (Eds.), U.S. and Russian Policymaking With Respect to 
the Use Force (fq. 178). Marrë Mars 30, 2018, 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2007/CF129.pdf 
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Qëllimi i hulumtimit është që nëpërmjet trajtimit të rezolutave të para të vëna në kongres, qasjes së 

SHBA-së ndaj ish-Jugosllavisë dhe ndryshimit të saj gradual me përfundimin e Luftës së Ftohtë dhe 

rënies së Bllokut Komunist, duke e humbur Jugosllavia rëndësinë e saj si një zonë tampon balancë mes 

Lindjes dhe Perëndimit e deri tek arsyet e intervenimit të NATO-së, të japim një shpjegim deskriptiv 

dhe në fund analitik mbi arsyet që dërguan në intervenimin e NATO-së, përtej atyre humanitare. 

Gjatë hulumtimit rëndësi të veçantë do t’i japim më shumë analizës gjeopolitike, gjeostrategjike, 

ndryshimit të rrethanave ndërkombëtare dhe diplomacisë, se sa historisë në thelb, pasi kjo e fundit është 

një proces deskriptiv, përderisa hulumtimi ynë pretendon të jetë më shumë analitik. 

 

Vëmendja e parë e SHBA-së ndaj Kosovës 

 

Dhuna që filloi në Kosovë gjatë viteve të ’80, aktivizoi komunitetin shqiptar në SHBA. Rezoluta e parë 

në kongresin amerikan nga Joseph DioGuardi me 17 qershor 1986, hapi për herë të parë çështjen e 

shqiptarëve në Kosovë ku bëhej thirrje për ndalim dhune, rikthim autonomie deri në Republikë.21 E 

njëjta rezolutë do shkonte në Senat nga Bob Dole.22 Ndërsa, me 15 qershor ’87 DioGuardi23 dhe me 17 

korrik Dole24 e prezantojnë një version të zgjeruar të rezolutës, ku merr përkrahje nga 57 kongresmenë. 

Por nostalgjia e vjetër dhe interesat akoma të vjetra edhe pse shumë më të shpërqendruara se sa për të 

gjallë të Titos, bënin që ‘SHBA-ja të besonte në trashëgiminë e Titos’ dhe t’i mundësonte organeve 

serbe të ushtronin dhunë ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë. Ndërsa, në anën tjetër ndryshimet 

në BRSS po i humbnin ‘rëndësinë strategjike si zonë tampon Jugosllavisë midis Lindjes dhe 

Perëndimit’. 25 

Debati për Jugosllavinë dhe dështimin e politikës do të përplaste zyrtarët amerikan në shtator, ku do 

përfundonte me tërheqjen e ambasadorit të Jugosllavisë nga Uashingtoni, dhe kjo goditje do 

mundësonte kalimin e dy rezolutave në dy dhomat e Kongresit26  

Deklarata e parë për gjendjen në Jugosllavi nga SHBA-ja erdhi me 28 maj 1990, ku shprehte vetëm 

kërkesën miqësore me shpresën se asnjë shtet nuk ka shqyrtuar seriozisht shkëputjen dhe nuk duhet të 

përdoret forcë dhe duhet të ruhet uniteti.27 Kjo deklaratë nuk paraqiste as për së afërmi gjendjen reale. 

 

 
21DioGuardi, J. (n.d.). H.Con.Res. 358 (99th). Marrë Mars 30, 2018, https://www.govtrack.us/congress/bills/99/hconres358  
22Dole, R. (n.d.). S.Con.Res. 150 (99th). Marrë Mars 30, 2018, https://www.govtrack.us/congress/bills/99/sconres150  
23DioGuardi, J. (n.d.). H.Con.Res. 162 (100th). Marrë Mars 30, 2018, 
https://www.govtrack.us/congress/bills/100/hconres162  
24Dole, R. (n.d.). S.Con.Res. 65 (100th). Marrë Mars 30, 2018, https://www.govtrack.us/congress/bills/100/sconres65  
25Zimmermann, W. (n.d.). Yugoslavia: 1989-1996. J. Azrael & E. Payin (Eds.), U.S. and Russian Policymaking With Respect to 
the Use Force (fq. 179). Marrë Mars 30, 2018, 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2007/CF129.pdf. 
26DiouGardi, J. (n.d.). Milosevic Comes to Power. Marrë Mars 30, 2018mull, http://aacl.us/aaclhistory.htm 
27Zimmermann, W. (n.d.). Yugoslavia: 1989-1996. J. Azrael & E. Payin (Eds.), U.S. and Russian Policymaking With Respect to 
the Use Force (fq. 183). Marrë Mars 30, 2018, 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2007/CF129.pdf. 
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Paralajmërimet e CIA-së 

 

Dështimi i qeverisë së Markoviçit, përkundër infuzioneve ekonomike nga jashtë dhe reformave të 

brendshme, dhe minimi nga Serbia, shtyri që në Beograd të zbres zëvendëssekretari i shtetit Lawrence 

Eagleburger me 25 shkurt 1990, i cili shprehi shqetësimin e tij për rrëshqitjen e Jugosllavisë drejt 

nacionalizmit, separatizmit dhe shkeljeve serioze të të drejtave të njeriut. Gjatë vizitës ishte takuar edhe 

me 15 përfaqësues shqiptar. Eagleburger domosdo donte përkrahjen e qeverisë së Markoviçit dhe jepte 

mesazh se shpërbërja nuk ishte zgjidhje, edhe pse situatën e kuptonte ndryshe. 28 

Ndërsa në anën tjetër në Kongres brenda vitit 1990 u ngritën një varg rezolutash, ku kishte edhe 

paralajmërim për Maqedoni.29 Por asnjë nga këto nuk arriti të kalojnë në Kongres. 

Serbia me 26 qershor dhe 5 korrik, shpall gjendje të jashtëzakonshme dhe mbyll Kuvendin e Kosovës. 

Por reagimi i Perëndimit ishte i plogësht për shkak të së kaluarës. 

Gushti i 1990-s do sillte një grup senatorësh në Kosovë, Millosheviçi do i ikte takimit, por jo edhe 

përfaqësuesit nga Kosova. Ndërsa CIA informonte Shtëpinë e Bardhë mbi veprimet e forcave serbe dhe 

se gjendja do të radikalizohej.30 Këto informacione nga CIA dhe senatorët ndanë edhe më shumë 

amerikanët. Zimmerman kundërshtonte përpjekjet për Kosovën me argumentin se pengonin zbatimin e 

strategjisë për Jugosllavinë.31 

Mirëpo, një raport tjetër i CIA-së më vonë me 18 tetor, paralajmëronte se Jugosllavia do të pushoj së 

funksionuari brenda një viti dhe brenda dy vitesh do të shpërbëhet, represioni serb do rezultojë me 

kapjen e armëve nga shqiptarët, ku do përkrahen edhe nga komuniteti shqiptar në Maqedoni dhe Mal të 

Zi. Raporti theksonte se këto dy vende do lidheshin më shumë me Serbinë si mungesë e përkushtimit 

të BE/KE-së.32 

 

Amendamenti Nikckle 

 

Zimmerman shkruante se kongresi amerikan i shtynte proceset më shumë se që ishte e gatshme të bënte 

qeveria amerikane, sipas tij përfaqësuesit republikanë kishin pastaj edhe një dëshirë për të ndëshkuar 

 
28Malnar, D. (2013). Pëprjekjet për të kontrolluar situatën, Lawrence Eagleburger dhe James Baker vizituan Beogradin. 
SHBA-ja dhe Kosova (fq. 109-110). Prishtinë, Kosovë: Koha.  
29Civic Impulse. (2016). S.Con.Res. 124 — 101st Congress: A concurrent resolution expressing the sense of the Congress 
regarding human rights violations against the .... Marrë Mars 30, 2018 
https://www.govtrack.us/congress/bills/101/sconres124 
30CIA. (n.d.). Yugoslavia: Ethinc Tensions Remain High. Marrë Mars 31, 2018, 
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000372258.pdf  
31Malnar, D. (2013). Vizita e senatorëve në Kosovë – hap i ri në ndërkombëtarizimin e krizës. SHBA-ja dhe Kosova (fq. 111). 
Prishtinë, Kosovë: Koha. 
32CIA. (n.d.). Yugoslavia Transformed. Marrë Mars 31, 2018, 
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/1817859/1990-10-01.pdf  
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diktaturën e Millosheviçit, andaj edhe ndërmorën amendamentet të hartuara nga Nikcly dhe Bently.33 

Amendamentet arsyetoheshin se SHBA-ja nuk duhet të vazhdoj që të financoj vendin i cili po shkel të 

drejtat e njeriut,34 dhe ndalonte ndihmën prej 5 milionë dollarëve, por sekretari i shtetit James Baker 

shfrytëzoi të drejtën e diskrecionit, dhe e ndaloi hyrjen në fuqi të ligjit.35  

Ky ndalim ishte bërë për shkak të dy arsyeve që përmendëm më herët mbi shmangien e SHBA-së për 

një problem të tretë, procesi i shkatërrimit të paktën të shtyhej nëse jo të ndalej. Por ishte e qartë se 

Serbia po shfrytëzonte heshtjen e BE/KE-së, shmangien e SHBA-së dhe besimin e tyre naiv në 

trashëgiminë e Titos. 

Thirrjet e SHBA-së nuk merreshin parasysh, dhe një shtet i fuqishëm nuk guxon asnjëherë të lëshoj 

thirrje e pastaj të mos kujdeset për zbatimin e tyre. 

 

Nga Baker deri tek KNIJ, koha për “veprim” 

Megjithatë, SHBA-ja kishte dhe një politikë të dytë, dhe mbante kontakte në njësimin e informacioneve 

me aleatët nga Evropa.36 

Fundi i Luftës së Ftohtë, u kishte dhënë një pavarësi dhe besim në vetvete më shumë Komunitetit 

Evropian Perëndimor, ku kjo e fundit dëshironte edhe një autoritet të pavarur. 

Por të dyja palët ishin të zëna me shpërbërjen e BRSS-së, ku SHBA-ja dëshironte të shtrinte influencën 

e vet në ish-vendet e bllokut sovjetik, pa acaruar Rusinë.37 

Me 14 mars, CIA prapë do të shkundte frazën e administratës së Bushit për unitetin e Jugosllavisë, duke 

argumentuar se Jugosllavia po i kthehet nacionalizmit, dhe rizgjedhja e Millosheviçit, referendumi 

slloven, vetëm 7% e shqiptarëve të gatshëm për dialog kundrejt 31% të gatshëm për luftë, dhe shumë 

arsye të tjera ku mund të eskalonte deri në konflikt edhe në Shqipëri, me potenciale të përfshirjes edhe 

të Greqisë, Bullgarisë dhe Hungarisë. Kjo gjithë përfshirje ballkanike do të tërhiqte etnitë drejt shteteve 

amë për drejtësi historike, dhe do prodhohej një “Intifadë Ballkanike”. Serbia, sipas raportit kishte 

frikën edhe nga një konspiracion ndërkombëtar për krijimin e një komuniteti mysliman në zemër të 

Jugosllavisë.38 

 
33Zimmermann, W. (n.d.). Yugoslavia: 1989-1996. J. Azrael & E. Payin (Eds.), U.S. and Russian Policymaking With Respect to 
the Use Force (fq. 182). Marrë March 31, 2018, 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2007/CF129.pdf. 
34The Library of Congress. (n.d.). Foreign Operations Conference Sends Strong Message (Senate - October 27,1990). Marrë 
Mars 31, 2018, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?r101:S27OC0-C1661:  
35Malnar, D. (2013). Vizita e senatorëve në Kosovë – hap i ri në ndërkombëtarizimin e krizës. SHBA-ja dhe Kosova (fq. 111). 
Prishtinë, Kosovë: Koha. 
36Hutchings, R. L. (1998). The Return of History. American Diplomacy and the End of the Cold War (fq. 308). Washington 
D.C., USA: The Woodrow Wilson Center Press. Marrë Mars 31, 2018, http://thethresholdbook.com/23230733-ebook-
american-diplomacy-and-the-end-of-the-cold-war-an-insider-s-account-of-us-diplomacy-in-europe-1989-1992-by-robert-l-
hutchings-download-pdf-mobi-epub-book.html  
37Hutchings, R. L.. (1999). American Diplomacy and the End of the Cold War. The Polish Review,44(4), 394–396. Marrë Mars 
31, 2018 http://www.jstor.org/stable/25779148 
38CIA. (n.d.). Yugoslavia's Ethnic Conflict and its Regional Fallout. Marrë Mars 31, 2018, 
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000372348.pdf  
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Në atë kohë KE/BE-ja kishte ambicie që të dilte si një faktor i pavarur në arenën ndërkombëtare. 

SHBA-së i konvenonte një lënie e çështjes së Jugosllavisë në duart e evropianëve, për dy arsye: së pari, 

do të kishte më pak angazhim, dhe së dyti, se një dështim i evropianëve, do vërtetonte nevojshmërinë e 

SHBA-së dhe ekzistencën e NATO-së.39 

Me 26 mars 1991, Këshilli i Evropës do lëshonte një deklaratë nga një takim joformal, ku përkrahte 

unitetin territorial të Jugosllavisë dhe dialog ndërmjet palëve.40 Në kuadër të deklaratës megjithatë u 

ndërmor një veprim, ku Trojka e KE-së vizitoi Beogradin në prill duke ripërsëritur deklaratën e 

mëhershme.41 Por Millosheviçit nuk i vinin ne kokë ato që thoshte Trojka. 

Lutjet dhe premtimet për ndihmë financiare në këmbim të ruajtjes së trajtës së Jugosllavisë nga KE-ka 

u treguan të pasuksesshme42, pasi Millosheviçi kishte bllokuar presidencën e Federatës. 43 

Për të dhënë sinjalet e para se diçka po ndryshonte, Baker vizitoi Beogradin, por me kërkesat e njëjta të 

unifikuara me anëtarët e KSBE-së (OSBE e sotme), ku ishin të gatshëm të përkrahnin çdo lloj 

marrëveshje mes palëve që ruan paqen dhe ndalon shkëputjen e njëanshme, por që në asnjë moment 

nuk do flijohej demokracia në emër të unitetit.44 

Këtu mund të vërejmë tri gjëra, kalimin nga ruajtja e unitetit politik dhe territorial të Jugosllavisë, në 

ruajtjen e territorialitetit të Jugosllavisë, në atë që megjithatë nuk do të pranohet një Jugosllavi sipas 

modelit diktatorial të Millosheviçit. 

Megjithatë, përderisa vëmendja e KE-së ishte tek Sllovenia dhe Kroacia, gjërat më në heshtje po 

ndryshonin dhunshëm nga provinca e Serbisë, me autonomi të suprimuar. 

 

Paralajmërimi i Krishtlindjeve 

Në fund të vitit 1992 Sllobodan Millosheviçi, kishte urdhëruar një bastisje të shqiptarëve në Kosovë për 

konfiskimin e armëve. Veprime këto që CIA do i vlerësonte si shfrytëzim i periudhës së ndërrimit të 

administratave nga Bush në Klinton, duke tentuar ta bëjë gjatë kësaj periudhe, Kosovën, një çështje të 

kryer (fait accompli). 

SHBA-ja ndonëse e zënë në Luftën e Gjirit, e dinin se çfarë nuk mund t’i lejohej Serbisë. Andaj iu 

drejtuan me kërcënime që të mos e përhapë luftën në Kosovë. Para “Kërcënimit të Krishtlindjes” 

drejtuar Beogradit, i parapriu lajmi që senatori Pressler i bëri administratës amerikane rreth asaj se 

“është për tu besuar se serbët herdo kurdo do të asgjësojnë popullin shqiptar, me anën e luftës nëse kjo 

 
39Hutchings, R. L.. (1999). American Diplomacy and the End of the Cold War. The Polish Review,44(4), 394–396. Marrë Mars 
31, 2018 http://www.jstor.org/stable/25779148 
40 4b/61 Declaration by the Informal European Political Cooperation Ministerial Meeting on Yugoslavia. (2000). C. Hill & K. 
Smith (Eds.), European Foreign Policy (fq. 362). London, United Kingdom: Routledge.  
41Ahrens, G. (2010). Përpjekjet e KE-së që çuan drejt Konferencës për Jugosllavinë. Diplomaci mbi tehun e thikës (fq. 42). 
Tiranë, Shqipëri: Toena.  
42Ahrens, G. (2010). Përpjekjet e KE-së që çuan drejt Konferencës për Jugosllavinë. Diplomaci mbi tehun e thikës (fq. 42). 
Tiranë, Shqipëri: Toena. 
43Meier, V. (2006). Fillimi i Fundit. Fundi i Jugosllavisë Goditja në Kosovë (fq. 151). Ljublanë, Slloveni: Liria.  
44Hutchings, R. (1998). The Return to History. American Diplomacy and the End of the Cold War (fq. 310). Washington, USA: 
The Woodrow Wilson Center Press.  
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nuk do të parandalohej”45. Edhe departamenti i shtetit (DSH) kishte krijuar përshtypjen të tilla. Po ashtu 

edhe shtypi i fuqishëm amerikan alarmoi mundësinë e agresionit [...] amerikanët kërkuan që shqiptarët 

të mos bien në grackën e Beogradit për destabilizimin e Maqedonisë.46 Por, Bush nuk kishte rënë pre e 

kësaj taktike dhe me 25 dhjetor 1992 i kishte dërguar një letër Millosheviçit në të cilin vinte në dukje 

se: 

“Në rast të konflikti në Kosovë të shkaktuar për shkak të veprimeve serbe, Shtetet e Bashkuara 

kanë të përgatitur 50.000 trupa për të intervenuar me forcat e veta ushtarake kundër serbëve në 

Kosovë dhe në Serbi”47 

Po të njëjtën gjë e kishte përsëritur më 13 shkurt 1993 edhe Sekretari i Shtetit Warren Christopher: 

“Ne mbetemi të përgatitur për t’iu përgjigjur Serbëve në rast të një konflikti në Kosovë të shkaktuar 

nga veprimet e Serbisë”48 

Dikur kryeministri Benxhamin Dizrael në Dhomën e Lordëve me 1878, pikërisht në kohën e Traktatit 

të Shën Stefanit dhe të Berlinit thoshte: 

Asnjë gjuhë nuk mund ta përshkruaj mjaftueshëm gjendjen e asaj pjese të Gadishullit Ballkanik – 

as gjuha e Serbisë, Bosnjës apo Hercegovinës. Asnjë fjalë nuk mund ta përshkruaj intrigën politike, 

rivalitetet e përhershme, një mungesë totale të shpirtit publik, një urrejtje e të gjitha racave, 

armiqësitë e besimeve rivale, mungesa e kurrfarë pushteti kontrollues. Asgjë më pak se një ushtri 

prej 50.000 nga trupat evropiane, nuk do të prodhonte ndonjë gjë tjetër përveç rëndit në ato anë.49

  

Ky paralajmërim do alarmonte Beogradin dhe do shtynte këtë të fundit të deklaronte se ishin të gatshëm 

për çdo lëshim, ku nuk bëhej fjalë për Kosovën.50 Mirëpo, ky ultimatum mendohej se së pari për Bosnjën 

ishte bërë shumë vonë, kurse lufta ballkanike duhet të evitohet në Kosovë derisa ka ende mundësi.51 

Kur Klinton e mori administrimin e SHBA-së në fillim të 1993, ai e ratifikoi “Paralajmërimin e 

Krishtlindjeve”.52 

Në dhjetor të ’92 forcat paqeruajtëse të OKB-së kishin hyrë në Maqedoni, dhe ky paralajmërim mund 

të konstatojmë se fillimet e zbatimit i ka nga paqe-ruajtja dhe krijimi i zonave ushtarake buzë kufirit më 

Kosovën. 

 
45 Malnar, D. (2013). Pëprjekjet për të kontrolluar situatën, Lawrence Eagleburger dhe James Baker vizituan Beogradin. 
SHBA-ja dhe Kosova (fq. 109). Prishtinë, Kosovë: Koha. 
46Buxhovi, J. (2015). Shpërbërja e Jugosllavisë dhe Kosova. Kosova 1945 - 1999 (fq. 335). Prishtinë, Kosovë: Faik Konica.  
47The New York Times. (1999, April 18). CRISIS IN THE BALKANS; Statements of United States' policy on Kosovo. Marrë Prill 
1, 2018, http://www.nytimes.com/1999/04/18/world/crisis-in-the-balkans-statements-of-united-states-policy-on-
kosovo.html  
48 *(po aty).  
49Kissinger, H. (2005). Intervenimi Humanitar dhe Konteksti i Historisë. A ka nevojë Amerika për një politikë të jashtme? (fq. 
405). Tiranë, Shqipëri: Plejad.  
50Ahrens, G. (2010). Ndërprerja e Ndërmjetësimit, Orvatja e Fundit dhe Pasojat (1993-1999). Diplomaci mbi tehun e thikës 
(fq. 353-354). Tiranë, Shqipëri: Toena. 
51Haxhiu, B., & Mulliqi, H. (1993). Amerika dhe vetëm Amerika. Kosova dhe Ruleti Ndërkombëtar (fq. 19). Prishtinë, Kosovë: 
Zëri.  
52Perritt, H. (2010). The Politics of Purgatory. The Road to Independence for Kosovo: A Chronicle of the Ahtisaari Plan (fq. 
104). Washigton, USA: Cambridge University Press. Marrë Prill 1, 2018, https://goo.gl/oDVZ5T 
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Vazhdimin e bisedimeve në kuadër të Grupit Special për Kosovën i dalë nga Konferenca ndërkombëtare 

për ish-Jugosllavinë(KNIJ) edhe për një vit e gjysmë, Ahren i cili ishte edhe shef i këtij grupi, thotë se 

me gjasë ato mund të kenë vazhduar për shkak të “Paralajmërimit të Krishtlindjeve” që kishte dalë nga 

SHBA-ja.53  

 

Konferenca e Carringtonit 

Carrington në një letër dërguar presidencës portugeze të BE-së argumentonte që së pari duhet të zgjidhej 

problemi i serbëve të Krajinës e pastaj tu riktheheshin probleme te Kosova, Vojvodina e të tjera. Një 

gjë e tillë sigurisht që i pëlqeu dhe u përkrah nga Millosheviçi. Sepse do të shfrytëzonte mundësinë që 

deri në çështjen e Kosovës të bënte kompromise të mjaftueshme që Kosovën në fund ta mbaj si 

shpërblim nga koncesionet e mëhershme.  

Carrington, sidoqoftë nuk e ftoj Kosovën në konferencë duke dhënë disa arsye të njëanshme që më 

shumë ishin politike si ajo e rrezikut të lëshimit të konferencës nga Serbia.54 

Enver Hasani jurist nga Kosova thotë se mendimet e Komisionit të Badinterit ishin profesionale dhe 

nuk mund të fajësohet për lënien jashtë të Kosovës.55 Hasani mund të ketë të drejtë kur flet për 

Badinterin, pasi ky i fundit kishte të përfshinte në gjykim vetëm aq sa kishte futur në pazare Konferenca 

e Carrington-it. 

Përkundër thirrjeve nga kongresi amerikan, Parlamenti Evropian, Këshilli i Evropës, e organizata 

joqeveritare që Kosova të bëhej pjesë e konferencës të gjitha ishin të kota. Përderisa, Kosova bënte 

përpjekjet e saj duke shpallur mëvetësinë dhe duke miratuar kushtetutën që të plotësoj kriteret që të jetë 

pjesë e Konferencës për Jugosllavinë. Injoranca prapë vazhdonte. 

Zimmerman në atë kohë u kishte thënë shqiptarëve që duhej të kishin durim, sepse koha e tyre do të 

vijë për disa vjet,56 dhe se plani amerikan është të shmanget ballafaqimi me Millosheviçin, në kohën 

kur ai ishte në kulmin e fuqisë së tij, dhe kjo veçmas ka pas të bëjë pas Gazemistanit deri në Dejton. 

Ideja e shmangies së Millosheviçit në atë periudhe nga amerikanët, ka qenë për shkak se fuqia e 

Millosheviçit e bashkuar me brutalitetin e tij mund të ishin shkatërrimtare për popullin e Kosovës.57 

Megjithatë, me 21 korrik 1992, pak para përfundimit të Konferencës së Carringtonit, Millosheviçi dhe 

Çosiçi, do të deklaronin para diplomatëve ndërkombëtar se Kosova është një çështje e brendshme e 

mbyllur për ndërmjetësimin e huaj.58 Konferenca e Carringtonit do të përfundonte me 14 gusht, pa 

 
53Ahrens, G. (2010). Ndërprerja e Ndërmjetësimit, Orvatja e Fundit dhe Pasojat (1993-1999). Diplomaci mbi tehun e thikës 
(fq. 354). Tiranë, Shqipëri: Toena. 
54Ahrens, G. (2010). Grupi i punës për minoritetet. Diplomaci mbi tehun e thikës (fq. 69). Tiranë, Shqipëri: Toena.  
55Hasani, E. (2006). Dy fjalë lexuesit shqip. S. Gashi, E. Buçaj, & E. Hasani (Eds.), Mendimet e Komisionit Badinter për ish 
Jugosllavinw (fq. 5-8). Prishtinë, Kosovë: Galica.  
56Malnar, D. (2013). Përpjekja e Kosovës që në procesin e shpërbërjes së Jugosllavisë ta imponojë çështjen e pavarësisë. 
SHBA-ja dhe Kosova (fq. 125). Prishtinë, Kosovë: Koha. 
57Krasniqi, M. (2018, Prill 5). Periudha '90-'99 [Intervistë Personale].  
58Ahrens, G. (2010). Negociata dhe Bisedime në Konferencën e Carringtonit. Diplomaci mbi tehun e thikës (fq. 330). Tiranë, 
Shqipëri: Toena. 
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ndonjë rezultat për Kosovën, ku gjatë kësaj kohe ishte krijuar Republika Federative e Jugosllavisë 

(RFJ), dhe se Millosheviçi kishte shfrytëzuar momentet që të ishte “kokëfortë” për Kosovën para 

bashkësisë ndërkombëtare, për shkak të luftës në Kroaci, gjegjësisht në Krajinë. 

 

Loja me KSBE-në 

Mbyllja e konferencës së Carringtonit, do të thoshte potencialisht edhe një mbyllje e regjimit të 

Milloshevcit për çështjen e Kosovës ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Një mision afatgjatë i KSBE-së 

në Kosovë u vendos me 8 shtator 1992, ku me të pretendohej të ndalohej përhapja e destabilitetit në 

Maqedoni dhe në shtete tjera jashtë Jugosllavisë, dhe se zhvillimet në Kroacia, Bosnjë dhe Kosovë, 

ishin sfidë evidente për “dimensionin njerëzor”. Millosheviçi kishte shpresuar se me pranimin e këtij 

misioni mbase do ta ndihmonte në misionin e tij për përmbushjen e privilegjeve të anëtarësimit, por ky 

mision kishte një kundër-efekt duke zbuluar shkeljet e të drejtave të njeriut që bënte Millosheviçi, dhe 

për pasojë ky i fundit do ta tërhiqte pëlqimin ndaj këtij misioni në qershor të vitit 1993.59 

KS i OKB-së do të reagonte me një rezolutë me 9 gusht, në të cilën rezolutë shprehte shqetësimin e 

thellë për mos-vazhdimin e mandatit të KSBE-së. Ata shprehnin rëndësinë e këtij misioni si një 

“diplomaci parandaluese”,60 ku një rezolutë e ngjashme por më e ashpër do përkrahej edhe nga 

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së.61 

 

Konferenca e Londrës 

Konferenca e Londrës u mbajt me 26-27 gusht 1992. As kjo konferencë nuk do të sillte ndonjë fitim 

për çështjen e shqiptarëve në Kosovë. Madje, çështja e Kosovës ishte edhe një mollë sherri ndërmjet 

kryeministrit jugosllav Milan Paniç dhe presidentit të Serbisë Sllobodan Millosheviç, pasi Paniç ishte 

takuar me palën shqiptare, ku nuk gjeti unitet për shkak të ndarjeve në palën shqiptare. 62  

Kosovës në këtë konferencë iu mundësua vetëm një qasje transmetimi drejtpërdrejt dhe asgjë më shumë. 

Pasi sipas përfaqësuesve ndërkombëtar Beogradi kishte pranuar të bashkëpunonte për Bosnjën vetëm 

nëse do kishte bindjen se nuk do të luhej me idenë e pavarësisë së Kosovës, por megjithatë 

ndërkombëtarët vlerësonin se çështja e Kosovës ishte një çështje edhe më e rrezikshme se problemi mes 

serbëve dhe kroatëve.63  Përkundër përpjekjeve të Grupit Special për Kosovën, takimeve ndërmjet 

palëve qoftë të atyre në nivel të RFJ-së, Serbisë, Kosovës dhe palës ndërkombëtare, asnjë nga pikat e 

pajtimit nuk ishte realizuar, duke i bërë të gjitha përpjekjet e kota. E për më keq bashkëkryetarët me 1 

 
59Weller, M. (2009). Përpjekjet e para për zgjedhjen. Shtetësia e kontestuar (fq. 108). Prishtinë, Kosovë: Koha.  
60UN. (n.d.). Resolution 855 (1993). Marrë Prill 2, 2018, http://www.nato.int/ifor/un/u930809a.htm  
61UN. (n.d.). 49/204. Situation of human rights in Kosovo. Marrë Prill 2, 2018, 
http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r204.htm  
62Ahrens, G. (2010). Negociata e fundit (1992-1993). Diplomaci mbi tehun e thikës (fq. 333). Tiranë, Shqipëri: Toena. 
63*(po aty, fq. 335). 



41 
 

korrik 1993 japin një grusht ku mbyllin Grupin Special për Kosovën,64 gjë që do të mundësonte edhe 

më shumë rënien e vëmendjes për Kosovën. 

 

Fillimi i “Diplomacisë Parandaluese” 

Armëpushimi mes disa vendeve të ish-Jugosllavisë dhe krijimi i një misioni për ruajtjen e paqes të 

quajtur UNPROFOR në shkurt 199265, e më vonë do shtrihej edhe në Bosnjë, dhe pastaj kjo forcë do 

shtrihej edhe më Maqedoni66, do bëhej një doktrinë e re ndërkombëtare “diplomacia parandaluese”. 

Christopher Hill, ish-ambasador amerikan në Maqedoni, arsyetonte këto veprime me faktin se ka 

ekzistuar brenga se radha mund t’i vinte Ballkanit Jugor.67 

Futja e forcave paqeruajtëse, apo paqe-mbajtëse (UNPREDEP) në Maqedoni nga OKB-ja është 

konsideruar si një sukses i “diplomacisë parandaluese”. Një misioni i tillë ndërmerrej për herë të parë 

në botë në Maqedoni, dhe suksesi i saj në Maqedoni për të ndalur ndonjë krizë apo konflikt ndëretnik, 

tregonte se potencialisht veprime të tilla sikur të ndërmerreshin më herët në vende të tjera të ish-

Jugosllavisë, luftërat mund të parandaloheshin.68 Autoritetet maqedonase ishin treguar të vetëdijshme 

për rëndësinë e pasjes se një misioni të tillë në shtetin e tyre.69 

 

Klinton drejt Ballkanit 

Gjatë fushatës së tij, Klinton ishte shprehë i gatshëm që të intervenonte ushtarakisht në Bosnjë, gjë që 

e mbështeste me ndihmën e OKB-së,70 e që Bush-i ishte më skeptikë në këtë drejtim.71 Ndërsa, për të 

treguar angazhimin e ri të SHBA-së u kujdes sekretari i shtetit Warren Chriptopher i cili, dy vitet e 

kaluara të mos angazhimit i shihte të humbura, duhej intervenim për rëndësi strategjike, ndaljen e 

gjakderdhjes, dhe të drejtat e njeriut.72 A ka qenë vërtet administrata e Klinton-it atëherë e gatshme  që 

në rast të një shpërthimi të konfliktit ta realizojë kërcënimin dhe ta përdorë forcën? Ambasadori 

 
64Ahrens, G. (2010). Ndërprerja e Ndërmjetësimit, Orvatja e Fundit dhe Pasojat (1993-1999). Diplomaci mbi tehun e thikës 
(fq. 352). Tiranë, Shqipëri: Toena. 
65UN. (n.d.). UN Security Council 3055th Meeting Resolution S/RES/743 February 21, 1992. Marrë Prill 3, 2018, 
http://www.nato.int/ifor/un/u920221a.htm  
66UN. (n.d.). UN Security Council 3147th Meeting Resolution S/RES/795 December 11, 1992. Marrë Prill 3, 2018, 
http://www.nato.int/ifor/un/u921211a.htm  
67Shala, B. (2003). "Kërcënimi i Kërshëndellave", Kosova para Daytonit. Lufta diplomatike për Kosovën (fq. 25). Prishtinë, 
Kosovë: Zëri.  
68Cvetkovska, B. V. (1999). Between Preventive Diplomacy and Conflict Resolution: The Macedonian Perspective of the 
Kosovo Crisis. Balkan Peace Study Center,40. Marrë Prill 3, 2018, http://www.makedonika.org/whatsnew/The Macedonian 
Perspective of the Kosovo Crisis.pdf  
69*(po aty). 
70Gordon, M. (1992, August 14). CONFLICT IN THE BALKANS; NATO Seeks Options to Big Troop Deployment for Insuring 
Delivery of Aid to Bosnia. Marrë Prill 4, 2018, http://www.nytimes.com/1992/08/14/world/conflict-balkans-nato-seeks-
options-big-troop-deployment-for-insuring-delivery.html  
71Ifill, G. (1992, August 14). THE 1992 CAMPAIGN: The Democrats; Clinton Says Bush Failed Leaderships Tests Abroad. 
Marrë Prill 4, 2018, http://www.nytimes.com/1992/08/14/us/1992-campaign-democrats-clinton-says-bush-failed-
leaderships-tests-abroad.html 
72Cristopher, W. (n.d.). New Steps Toward Conflict Resolution In the Former Yugoslavia. Marrë Prill 4, 2018, 
http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dossec/1993/9302/930210dossec.html  
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Crihstopher Hill thoshte se në atë kohë e gjitha çfarë mund të bënte SHBA-ja, ishte përsëritje e 

“Paralajmërimit të Krishtlindjeve”.73 

 

Diplomacia e forcës 

Milloshevici asnjëherë nuk kishte qenë njeri i fjalës, ndërsa kaskët blu të OKB-së do të dështonin në 

mbrojtjen e Bosnjës nga masakrat ku do pasohej një intervenim i NATO-së nga ajri me ndihmën 

tokësore të forcave kroate dhe boshnjake. Rrethanat e diplomacisë së paqes dhe konferencave për ish-

Jugosllavinë u kishte ardhur fundi, dhe tani vihej në pah diplomacia e ndihmuar nga lufta larg konceptit 

“më mirë 100 vjet negociata se një ditë luftë”. 

Diplomacia e forcës, u tregua shumë e efektshme ku nëpërmjet Holbrook-ut do të detyrohej Serbia që 

të pranonte kushtet për paqe në Konferencën e Dejtonit. 

Kishte përpjekje të vazhdueshme nga shqiptarët e Kosovës, që çështja e Kosovës të trajtohej në 

bisedimet në Dejton. 

Kërkesa, Negociata, Deklarata 

Gjatë një vizite të sekretarit Christopher në ish-Jugosllavi, kishte kërkuar zbatimin e paqes në Jugosllavi 

dhe kishte informuar Millosheviçin se tashmë në Prishtinë kishin hapur Zyrën Informative Amerikane 

(USIS). Por megjithatë i bëhej me dije Serbisë së akoma ishte në fuqi “Muri i Jashtëm i Sanksioneve”.74 

SHBA-ja kishte mbetur e vetme në rezistencën ndaj Milloshevicit për Kosovën, pasi BE-ja kishte filluar 

të ndryshonte kurs pas Dejtonit, e në anën tjetër shqiptarët në Kosovë ishin revoltuar për shkak të mos 

përfshirjes së Kosovës në Dejton. 

Injorimi i çështjes së shqiptarëve në këtë konferencë u arsyetua me atë se “Millosheviçi nuk pranonte 

dy goditje të menjëhershme”.75  

 
73Malnar, D. (2013). Çështja e Kosovës në kontekst të politikës së Bill Clintonit ndaj krizës së ish-Jugosllavisë. SHBA-ja dhe 
Kosova (fq. 143). Prishtinë, Kosovë: Koha. 
74Malnar, D. (2013). Çështje e Kosovës brenda kontekstit të Politikës së Bill Clintonit ndaj krizës në ish-Jugosllavi. SHBA-ja 
dhe Kosova (fq. 146-147). Prishtinë, Kosovë: Koha. 
75Bytyçi, E. (2012). NATO dhe diplomacia e evitimit të luftës. Diplomacia Imponuese e NATO-së në Kosovë. (fq.157). Tiranë, 
Shqipëri: Instituti i Studimeve të Europës Juglindore. 
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76 Çështja e Kosovës do mbetej të 

paktën pezull edhe për një kohë për 

shkak të zgjedhjeve presidenciale 

me 1996 në SHBA, edhe pse Klinton 

kishte fituar një admirim me 

veprimet e tij në Bosnje.77 

Duhej pritur anëtarësimi i Italisë dhe 

Gjermanisë në Grupin e Kontaktit që 

të kthehej vëmendja e këtij grupi 

ndaj Kosovës, e sidomos pas daljes 

në skenë të UÇK-së. Sepse ky grup 

besonte se Rusia mund të merrej me 

Milloshevicin, anëtarët e BE-së do 

joshnin me karotën ekonomike të 

integrimit dhe SHBA-ja si forca 

udhëheqëse e një aksioni më të ashpër.78 

Ky riaktivizim i GK-së dha mesazhin se “Çështja e Kosovës nuk mund të ishte dhe të mbetej një çështje 

e brendshme e Serbisë”.79  

Ky riaktivizim shihej pastaj më shumë si një politikë aktive e SHBA-së, ku edhe do shtyheshin përpara 

deklaratat e Grupit të Kontaktit. Medlin Ollbrajt do bënte takime aktive dhe deklarata të fuqishme 

kërcënuese ndaj Milloshevicit me intervenim ushtarak.80 BE-ja nuk përkrahte sanksione të reja pasi 

besonte se përkrahja do i jepte më shumë arsye Milloshevicit për bisedime për paqe. Mirëpo, KS e 

OKB-së përkrahte sanksionet dhe atë duke u thirrur në Kapitullin VII.81 Me të njëjtën rezolutë kërkohej 

që Serbia të bashkëpunonte edhe me Tribunalin e Hagës për krime. 

Deri para fillimit të negociatave të Hillit, konfliktin e Kosovës dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës, 

bashkësisë ndërkombëtare dhe Jugosllavisë/Serbisë, më së miri mund ta shpjegojmë me një skemë të 

marrë nga libri i Profesor doktor Arben Hajrullahut “Paqja afatgjate në Ballkanin Perëndimor për 

integrimi në BE”. 

 

 
76 Hajrullahu, A. (2015). Korniza teorike e konfliktit të Kosovës. Paqja afatgjate në Ballkanin Perëndimor për integrimit në 
BE (fq. 36). Prishtinë, Kosovë: Konrad Adenauer Stiftung. 
77Sell, L. (2002). Milosevic loses Kosovo. Slobodan Milosevic and the Destruction of Yugoslavia (fq. 274-276). London, 
United Kingdom: Duke University Press.  
78Weller, M. (2009). Shpërthimi i dhunës dhe negociatat e Hillit. Shtetësia e kontestuar (fq. 150). Prishtinë, Kosovë: Koha.  
79Bytyçi, E. (2012). NATO dhe diplomacia e evitimit të luftës. Diplomacia Imponuese e NATO-së në Kosovë. (fq.167). Tiranë, 
Shqipëri: Instituti i Studimeve të Europës 
80Lauka, F. (2010). SHBA do të ndërmarrë e vetme aksione ndëshkuese, në qoftë se të tjerët nuk e ndjekin. Medline Ollbrajt 
Misionarja e Kosovës (fq. 33). Tiranë, Shqipëri: Instituti Shqiptar i Studimeve Politike. 
81United Nations. (n.d.). RESOLUTION 1160 (1998). Marrë Prill 5, 2018, 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/{65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9}/kos SRES1160.pdf  

Figure 1Korniza teorike e konfliktit të Kosovës 
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Negociatat e Hillit dhe Marrëveshja e Hollbrukut 

Hill besonte se pas Dejtonit, pala serbe dhe shqiptare do të kishin një vrull për të biseduar por që nuk 

doli ashtu.82 

Qysh në këtë kohë Hill dhe gjenerali Wesli Clark e kishin të qartë se duhej aktivizimi i “Paralajmërimit 

të Krishtlindjeve”, dhe shndërrimi i saj në një vërejtje të NATO-së. Ndërsa, gjatë një vizitë tjetër të 

Solanës dhe Clarkut në Bosnjë ku u takuan me  presidenten e Republikës Serbe, Biljana Plavshiq, ajo 

u  sugjeronte se “Zgjidhja e problemit të Kosovës është demokracia në Beograd”.83 

Përderisa Grupi i Kontaktit kishte krijuar grupin negociator me në krye Hill-in për realizimin e 

deklaratave të veta,84 Holbrook angazhohej po ashtu që në proces për ta vënë theksin sipas nevojës, 

ndërsa Bob Gilbard gjendej në procesin e inicimit të kontakteve me UÇK-në.85 Një trekëndësh i 

Bermudeve që të mbulohej gjithë procesi. 

Me 12 gusht, Javier Solana bënte me dije se po shqyrtoheshin plane për intervenime tokësore dhe ajërore 

për ndaljen e dhunës në Kosovë, ndërsa SHBA-ja në anën tjetër bënte me dije palën kosovarë që të 

krijonin një grup negociator dhe të mos dështonin86, sepse kjo do rrezikonte procesin. Përderisa ekipi 

nga pala serbe ishte një farëze dhe aspak seriozë. 

Edhe pse zhvilloheshin negociatat e Hillit, tani SHBA-ja dhe NATO-ja kishin një plan të gatshëm për 

intervenim në Kosovë,87 sepse negociatat bëheshin për një projekt afatshkurtër ku nuk do të diskutohej 

statusi dhe pak kush priste ndonjë rezultat nga kjo. 

Në një takim joformal të ministrave të mbrojtjes, Solana bënte me dije se Millosheviçi po luante me 

durimin e tyre dhe se “Një fshat një ditë, do ta mbajë NATO-në larg”,88 ku vërejmë një diplomaci më 

të gjerë përtej negociatave formale pasi në të njëjtën ditë në OKB u miratua një rezolutë bazuar në 

Kapitullin VII të Kartës së OKB-së.89 

Kjo rezolutë si asgjë tjetër nuk i bënte përshtypje Milloshevicit, pasi akoma besonte në diplomacinë 

përkrahëse të vendeve perëndimore ku shumë nga diplomatët gëzonin një simpati për Serbinë. 

SHBA-ja me 5 tetor dërgoi emisarin e vet Holbrook në Beograd që të merrte një konfirmim për 

respektimin dhe zbatimin e kërkesave të obligueshme të rezolutave të KS të OKB-së, dhe një 

marrëveshje pothuajse ishte arritur që të kishte një mision paqeruajtës nga OSBE-ja, gjë që mund të 

 
82*(po aty). 
83* Clark, W. (2003). Rruga drejt luftës. Të bësh luftë moderne (fq. 141). Prishtinë, Kosovë: Zëri. 
84Weller, M. (2009). Shpërthimi i dhunës dhe negociatat e Hillit. Shtetësia e kontestuar (fq. 159-160). Prishtinë, Kosovë: 
Koha.  
85Clark, W. (2003). Rruga drejt luftës. Të bësh luftë moderne (fq. 154). Prishtinë, Kosovë: Zëri. 
86Weller, M. (2009). Shpërthimi i dhunës dhe negociatat e Hillit. Shtetësia e kontestuar (fq. 160). Prishtinë, Kosovë: Koha. 
87Clark, W. (2003). Rruga drejt luftës. Të bësh luftë moderne (fq. 160). Prishtinë, Kosovë: Zëri. 
88 *(po aty, fq. 169). 
89Weller, M. (2009). Marrëveshja Holbrook dhe misioni verifikues i OSBE-së. Shtetësia e kontestuar (fq. 173). Prishtinë, 
Kosovë: Koha. 
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kujtonte Bosnjën.90 Clark dëshironte edhe NATO-në në marrëveshje për shkak se kjo e fundit do të 

jepte raporte të mbikëqyrjes nga ajri të paanshme.91 

Por gjatë gjithë kësaj periudhe kishte një diplomaci të dytë, ku qeveria Britanike kishte përgatitur një 

dosje juridike, e cila ishte në favor të përdorimit të forcës, dhe e arsyetonte ndërhyrjen pa rezolutë të 

KS-së. Bill Clinton më pas do të deklaronte se e kishte udhëzuar delegacionin e vet në NATO, që të 

votonte për autorizimin e sulmeve ushtarake kundër Serbisë.92 

Holbrook-u kishte marrë përkrahjen e Rusisë për kufizime ndaj Serbisë, dhe Solana mendonte se ky 

ishte një akt sigurie për mos-intervenimin e NATO-së.93 Megjithatë, ky ishte vetëm edhe një veprim 

tjetër që Rusia të imponohej në shmangien e intervenimit i cili tani veçse shihej si i mundur. 

Marrëveshja e Holbrook-ut me Milloshevcin nuk do të sillte ndonjë përmirësim nga ky i fundit i cili 

vetëm se ishte munduar të manipulonte marrëveshjen me kinse tërheqje të forcave dhe dhuna vazhdonte 

me të njëjtin ritëm. Për më tepër me këtë marrëveshje nuk ishin të kënaqur as diplomatët perëndimor. 

Masakra e Reçakut, e 16 janarit 1999, do i jepte një ndryshim të fuqishëm shumë gjërave duke aktivizuar 

gjithë mekanizmat ndërkombëtar dhe ndërgjegjejen ndërkombëtare. 

Clark do e paralajmëronte Millosheviçin se kishte tani një rrezik për një urdhër për futje në lëvizje të 

aeroplanëve të NATO-së nëse nuk zbatonte marrëveshjen me Holbrook-un. Por Millosheviçi ishte i pa-

kompromis dhe e tëra do të përfundonte me lamtumirën e Clark-ut “Më vjen keq që e tëra rrodhi kështu 

zoti president”.94 

 

Negociatat në Rambuje 

“Në takimin e Grupit të Kontaktit për Ballkanin,[...], në thelb nuk arrihej pajtimi për asgjë; një 

rrethanë, e cila më bindi se ky grup nuk është organi i duhur, për t’u përballur me Millosheviçin, 

Rusia kundërshtonte haptazi; Franca dhe Gjermania pothuajse gjithmonë ngurronin që të 

konfrontonin Moskën; italianët kishin lidhje gjithëpërfshirëse të biznesit me serbët dhe për këtë arsye 

kundërshtonin sanksionet. Millosheviçi e kishte lehtë që t’i ndalte këto shtete me gjeste dhe premtime 

boshe”95 

Kështu shkruante dikur në memoaret e saj Medlin Olbrajt, ish-sekretare e shtetit amerikan 

Sulmet e Millosheviçit vazhdonin të intensifikoheshin, dhe bashkësia ndërkombëtare tani nëpërmjet 

mediave vazhdonte të shihte tmerrin e ri neo-nazist, ndërsa intervenimi ndërkombëtar me mandat nga 

OKB-ja bëhej i pamundur nga Rusia dhe Kina. 

 
90 *(po aty, fq. 173). 
91Clark, W. (2003). Rruga drejt luftës. Të bësh luftë moderne (fq. 174-175). Prishtinë, Kosovë: Zëri. 
92Weller, M. (2009). Marrëveshja Holbrook dhe misioni verifikues i OSBE-së. Shtetësia e kontestuar (fq. 173-174). Prishtinë, 
Kosovë: Koha. 
93Clark, W. (2003). Rruga drejt luftës. Të bësh luftë moderne (fq. 176). Prishtinë, Kosovë: Zëri. 
94 *(po aty, fq. 196, 197). 
95Fischer, J. (2007). Fillimi nën retë e zeza - një luftë po afrohet. Vitet kuq-gjelbër (fq. 123). Prishtinë, Kosovë: Koha.  
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Kjo e fundit po ashtu do sillte një rrezik të ri për Ballkanin, ku do vinte veto ndaj vazhdimit të misionit 

paqe-mbajtës në Maqedoni, pasi kjo e fundit kishte njohur si shtet Tajvanin. 

Grupi i Kontaktit menjëherë pas masakrës së Reçakut, mblidhet me 22 janar ku përveç se dënoi këto 

ngjarje ata kërkuan negociata të reja, dhe mandati për organizimin e këtyre negociatave iu besua 

diplomatit britanik Robin Cook. Edhe pala serbe dhe shqiptare kërcënohej mbi detyrueshmerinë e 

pjesëmarrjes në këto negociata të cilat do të fillonin në Rambuje të Francës. GK-ja përkrahte autonomi 

substanciale për Kosovën.96  

Serbia u vu në një pozitë të pa lakmueshme, në rast se nuk do të pranonte të shkonte në Rambuje, atë 

do ta prisnin sulmet e NATO-së, por nëse ajo do të pranonte që të ulej për bisedime për provincën që 

e konsideronte tërësi territoriale të veten, atëherë ua pranonte aspiratat shqiptarëve. 

Kishte edhe opsione që të bllokoheshin kufijtë e furnizimeve të UÇK-së dhe të shpallej si organizatë 

terroriste.97 Por një gjë e tillë vetëm se do pamundësonte negociatat. 

Zakonisht në negociata mund të ketë palë ndërmjetësuese që janë “plotësisht neutrale” dhe palë që 

janë “të përkushtuara”, por në këtë rast nuk kishte ndonjë palë të përkushtuar ndaj Kosovës e as palë 

plotësisht neutrale. Vetëm ka fundi i negociatave SHBA-ja filloi t’ia mbante anën Kosovës. 

Negociatat në Rambuje, ashtu si ato të Hillit, Serbia do i injoronte duke dërguar delegacion të nivelit 

të ulët të cilët edhe pse ishin në kontakt të vazhdueshëm me Beogradin, sjellja e tyre nuk përbënte 

aspak seriozitet, dhe vetëm sa shfrytëzonin pijet, djathin dhe begatitë ushqimore të mikpritjes 

franceze. 

Amerikanët dhe Ollbrajt e kishin kuptuar se Serbia kupton vetëm gjuhën e forcës, dhe këtë Ollbrajt e 

shprehte në një deklaratë të 7 shkurtit, ku thoshte se: “Millosheviçi kupton vetëm gjuhën e forcës. Asgjë 

tjetër përveç ndërhyrjes amerikane nuk siguron veprim deciziv”.98 Ndërsa diplomacia gjermane gjatë 

gjithë negociatave ishte munduar që ta mbante Rusinë në anije, ngase nëse Konferenca e Rambujesë do 

të dështonte dhe do të pasonte intervenimi i armatosur i NATO-s, Rusia nuk guxonte të rrëshqiste tutje.99 

Pala kosovare përkundër korrektësisë së saj, ishte ndarë e zhgënjyer pasi komentet e saj nuk ishin marrë 

parasysh, por vetëm ato të palës serbe, dhe kur pala kosovare ngriti një notë proteste, dhe kjo u 

konsiderua si e ashpër, e pa bazë dhe nuk u kuptua nga GK-ja. Parimet e paraqitura nga ndërkombëtarët 

tek të dyja palët nuk u pranuan nga asnjëra palë, dhe kjo më së shumti mund të dëmtonte Kosovën, ku 

kjo bëri shtyrjen e konferencës edhe për tri javë. Pala serbe për një moment kërcënoi se do nënshkruante 

marrëveshjen vetëm se duhej shikuar disa çështje teknike, duke besuar në mos-nënshkrimin nga pala 

shqiptare, por kur kjo e fundit me disa përmirësime në marrëveshje pranoi të nënshkruante, atëherë pala 

serbe u tërhoq100 duke treguar se bënte blof. 

 

 
96*(po aty). 
97 *(po aty, fq. 214). 
98 *(po aty, fq. 223). 
99Fischer, J. (2007). Fillimi nën retë e zeza - një luftë po afrohet. Vitet kuq-gjelbër (fq. 131). Prishtinë, Kosovë: Koha. 
100Weller, M. (2009). Konferenca e Rambouillet. Shtetësia e kontestuar (fq. 224, 225, 233). Prishtinë, Kosovë: Koha. 



47 
 

Rrjedhat pas Konferencës 

Deklarimet e anëtarëve të NATO-së se nuk përkrahin intervenim tokësor në Kosovë, inkurajuan Serbinë 

për aksione të reja, duke lëshuar recetën e Luftës së Ftohtë: ruaje paqartësinë dhe pasigurinë në kokën 

e kundërshtarit tënd.101 Ndryshe nga deklarimet publike silleshin gjërat brenda kampit të NATO-së në 

përgjithësi, e atë amerikan në veçanti. 

Megjithatë, këtu kemi një deklaratë për forca tokësore dhe jo ato ajrore, gjë që Solana besonte se 

dështimi nga ajri do mundësonte edhe marrjen e forcave tokësore, gjithnjë bazuar në rregullin e vjetër 

të Clauswitzit se: “Askush me mëndje të kthjellët nuk do të fillonte, apo nuk duhej të fillojë një luftë, 

nëse nuk e di se si do t’i jap fund asaj”.102 Apo atë të Bismark-ut “Mallkuar qoftë burri i shtetit, 

argumentet e të cilit për t’u futur në luftë nuk janë aq bindëse në fund të saj, sa ishin në fillim”.103 

Mosbesimi i Milloshevicit në futjen e misioneve të huaja mund të jetë një parim makiavelist: 

“sapo hyn në provincë një i huaj i fuqishëm, të gjithë vendasit më pak të fuqishëm bëhen aleatë, 

të ndikuar nga xhelozia për atë që ka qenë deri në atë çast sundimtari i tyre”.104 

Nënshkrimi i marrëveshjes nga pala shqiptare105, dhe anekset e propozimet e reja nga pala serbe do 

inatosnin edhe vetë Rusinë. Fjala e fundit para bombardimeve të para të NATO-së ndaj Serbisë, ishte 

biseda e Clarkut me Ojdaniçin që të mos lëvizte luftë-anijet nga portet e Jugosllavisë për të shmangur 

ndonjë eskalim.106 

 

Përfundime 

Fundi i Luftës së ftohtë, humbi rëndësinë e Ballkanit Perëndimor në aspektin gjeostrategjik që kishte 

për Lindjen dhe Perëndimin pasi BRSS-ja nuk ekzistonte më, andaj edhe ku janë kombet e vogla, 

zakonisht ndodhin përplasje të mëdha sepse titanët sidomos tani i shmangen përballjes e cila mund të 

jetë edhe nukleare. Por duke humbur kështu rëndësinë Ballkani Perëndimor, i jepte mundësi diktatorit 

Sllobodan Millosheviç që të realiztonte plane për “Serbinë e Madhe” dhe spastrime etnike, veçanërisht 

ndaj shqiptarëve në Kosovë. 

Ballkani çdo herë ka qenë një “fuqi baroti”, dhe askush s’ka ditur si të veprojë me të, e madje për pasojë 

të saj kanë filluar edhe luftëra deri në përmasa botërore. Sepse historia më shumë e njeh si vend 

vazhdimisht të pushtuar nga perandori të ndryshme, ku edhe perandoritë kanë luftuar për Ballkanin, 

sepse kjo e fundit ka qenë një pjesë e vlefshme strategjike që ofronte dalje në disa dete për një kohë dhe 

territor shumë të shkurtër udhëtimi për të dalë edhe në Lindje të Mesme. 

 
101Clark, W. (2003). Cirku me tre rrathë. Të bësh luftë moderne (fq. 203). Prishtinë, Kosovë: Zëri. 
102 *(po aty, fq. 204). 
103Kissinger, H. (2015). Sistemi europian i ekuilibrit të forcës dhe fundi i tij. Rendi Botëror (fq. 83). Tiranë, Shqipëri: AIIS.  
104Machiavelli, N. (2003). Principatat e përziera. Princi (fq. 20). Tiranë, Shqipëri: Uegen. 
105Weller, M. (2009). Fillimi i fushatës ajrore të NATO-së dhe reagimi ndëkrombëtar. Shtetësia e kontestuar (fq. 255). 
Prishtinë, Kosovë: Koha. 
106 *(po aty, fq. 222, 257). 
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Këtu tendencat ishin të vazhdueshme për dominim por edhe ndalim sidomos të daljes së Rusisë në ujëra 

të ngrohta të Adriatikut nëpërmjet Serbisë, gjë që bëri që Shqipëria të mbeste edhe jashtë ndarjeve të 

influencave të fuqive nga konferencat e pas luftës së dytë botërore. 

Rënia e Jugosllavisë, dhe ardhja në pushtet e Sllobodan Millosheviçit, me ndihmën e akademisë së 

shkencave, krijoi një situatë të re në Ballkan pas Luftës së Dytë Botërore. 

Millosheviçi ishte një ultra-nacionalist, një diktator, por jo një Bismark apo Meternik. Planet e tij ishin 

të prirura për të dështuar, jo për shkak se në Ballkan ishte dikush që mund ta ndalte, por për shkak se 

bota perëndimore nuk do lejonte, e veçanërisht SHBA-ja. 

Por pse intervenoi NATO në Kosovë, dhe pse gjithë kjo diplomaci për një territor të vogël? 

Sikur të pushtohej Kosova, Millosheviçi gjatë një qëndrimi në rivierat greke me 1992, kishte rikthyer 

në funksion një pikë të marrëveshjes nga 1912, që kufiri i Greqisë dhe Serbisë të puqej në Shkumbin. 

Dhe tendencat ishin të qarta që Millosheviçi dëshironte shtrirje përtej Kosovës.  

Çdo port i Serbisë do të ishte port i Rusisë, kalimi në Durrës i Serbisë, do të ishte një Sevastopol i 

Krimesë për Rusinë në Ballkan, kjo do të thotë humbje e shtrirjes së NATO-së. 

Por që problemin e bënte edhe me të madh, ishte Maqedonia (pyetja lindore), për këtë vend edhe ishin 

prishur mes vete shtetet ballkanike dhe kishin tradhtuar njëra-tjetrën. Andaj Kosova po të kalohej, do 

t’i vinte radha edhe Maqedonisë, për të cilën kanë interesa Greqia, Bullgaria e madje edhe Turqia. 

Shqipëria do 

të ishte pre e 

lehtë të ndahej 

mes Serbisë 

dhe Greqisë. 

Me 

intervenimin 

në Kosovë, 

duhej ndalur 

Serbia ashtu 

siç shihet në 

hartë një vijëz e trashë.  Kosova ishte vendi ku duhej izoluar konflikti dhe të ndalohej Serbia e me të 

edhe Rusia.  

Duhej që të krijohej një rreth, unazë apo kub i cili nuk do ta lejonte as Rusinë që të ndihmonte Serbinë, 

andaj rrezikun nga Serbia e ndjente edhe Bullgaria dhe Hungaria të cilat ishin shprehë të gatshme të 

hapnin portet e tyre për forcat e NATO-së e pikërisht në mars të 1999 të anëtarësoheshin në NATO. 

Andaj, Serbia u rrethua dhe Rusia u largua në njërën anë nga Hungaria dhe Bullgaria, por edhe me 

Bosnjën, pastaj në pjesën tjetër me Turqinë, Greqinë dhe Maqedoninë, për të vazhduar me Shqipërinë 

dhe Turqinë duke ia bërë të pamundur transportimin Rusisë të armëve dhe çfarëdo ndihme për Serbinë, 

e kësaj të fundit që të bashkohej me çfarëdo aleance që do të ndihmonte. 

Figure 2 Izolimi i krizës 
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Madje Rusia ishte e bllokuar që të dilte me anije edhe nga Turqia, pasi aty, kjo e fundit kontrollonte 

Dardanelet dhe çdo gjë ishte planifikuar që të punojë në favor të vendeve të NATO-së. 

Rusia këtë e kishte kuptuar, por që Millosheviçi edhe Rusinë e kishte kundërshtuar duke këmbëngulur 

në planet e veta, pasi Millosheviçi dhe Serbia nuk ishin aq të aftë sa të kapnin këso planeve madhore 

dhe kurtheve sa janë në gjendje të kuptojnë Rusia, SHBA-ja dhe fuqi të tjera. 

Figure 3 Blloku për Rusinë 

Andaj edhe Ballkani dhe pak me 

gjerë u krijua si një formë blloku e 

ndarë në kutia kryesisht të një 

madhësie të cilat, çdo furtunë duhej 

ta izolonin në njërën nga kutitë si në 

hartën në Figurën 2, për të mos 

lejuar kalimin më gjerë dhe përveç 

eskalimit në ndonjë luftë të tretë 

botërore potenciale, edhe në mos-

prishjen e vijave me interes për SHBA-në. Intervenimi i NATO-së në Kosovë rrezikonte ose të humbej 

gjithçka ose të fitohej gjithçka, diçka të shkonte mbrapsht, gjendja mund të rrezikohej seriozisht, por as 

Rusia nuk ishte e interesuar të rrezikonte veten, një luftë botërore, dhe të paguante për gabimet e Serbisë, 

pasi në fund të fundit vlen thënia e Palmerstonit “Shtetet nuk kanë miq të përhershëm por interesa të 

përhershme”. 

Konferencat ndërkombëtare patjetër kërkojnë rezultate dhe ndryshim të gjendjes aktuale dhe nëse nuk 

prodhojnë rezultate ato vetëm se sjellin luftëra dhe imponime pas luftës për të pabindurit. Andaj Serbia 

duhej të neutralizohej dhe frenohej ashtu si Gjermania e Hitlerit apo Franca e Napoleonit. 

Se kërcënimi më serioz për paqen në Ballkan, Serbia, tashmë ishte mposhtur, por ishte prekur thellë 

shpirti ortodoks rus si nga politika ashtu edhe nga feja. 

Sa për vendet evropiane, destabilizuesja dhe e pangopshmja Serbi dhe interesat e saj do të dominonin 

Ballkanin, e me të do të bashkohej Rusia, pasi Evropa është një analiste shumë e mirë, por një vepruese 

shumë e dobët. Edhe një herë u tregua se punët e kontinentit duhet t’i zgjedhë tjetër kush, e madje t’i 

zgjedhë edhe gabimet historike të Evropës. Por, rënia e Kosovës nën influencën e NATO-së, do ta 

rikthente fuqishëm në skenën ndërkombëtare Rusinë, e cila tani duhej të mbronte nga ato çfarë kishin 

mbetur, e pikërisht Ballkani asnjëherë nuk do ta humbë rëndësinë e vet, e as Serbia nuk do të jetë 

plotësisht e Evropës, kur Rusia ka baza në Serbi, e Ballkani ende vuan nga shumë padrejtësi. Dhe sa do 

të jenë të ndarë territoret në kuadër të ekuilibrit të forcës, por që nuk ka drejtësi tek njerëzit dhe kombet, 

aty do të vazhdoj të mbesin zona të brishta. 

Përderisa, Serbia nuk do ta lërë të qetë Car Llazarin njerëzor, për ta zënë vendin e Zotit, dhe të mos ia 

pijë gjakun “vendit të shenjtë”, asnjëherë nuk do të ketë paqe në Ballkan. 
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Megjithatë, përkundër interesave gjeostrategjike, assesi nuk mund të i mohohet pjesa tjetër e mbrojtjes 

së njerëzve, atyre të cilët e bëjnë të ekzistoj një vend, dhe që janë elementi kyç i ekzistimit të një shteti 

apo kombi. Millosheviçi asnjëherë nuk e kuptoi se taktizimi dhe zgjuarsia strategjike e tij nuk janë më 

të zhvilluar se ajo e SHBA-së, ai asnjëherë nuk e kuptoi se reputacioni për besueshmëri është një vlerë 

më e rëndësishme se sa zgjuarsia taktike, dhe Millosheviçi asnjëherë nuk ngjalli besim, sepse nuk kishte 

lënë marrëveshje pa shkelur. 

Rasti i Kosovës për t’i dhënë fund shekullit XX, tregoi më së miri se diplomacia dhe teknologjia 

ushtarake nuk janë zhvilluar me të njëjtin ritëm. E këtë nuk e kishte kuptuar as Millosheviçi. Sepse 

diplomacia është shumë më tradicionale se teknologjia ushtarake e cila mund të ndryshoj gjendje ende 

pa u zhvilluar dy takime. Dhe sot edhe diplomacia ka ndryshuar hapin nga ’99, por Ballkani, e sidomos 

Serbia jo edhe aq shumë, pasi është para dy zgjedhjeve, Rusinë apo Perëndimin, e para është mbrojtësja 

më e mirë e të këqijave të Serbisë, ndërsa e dyta është perspektiva që e kërkon populli. A do të vazhdoj 

Serbia të lë Rusinë, mbetet të shihet? 

Që SHBA-ja ka plane të mëdha për Kosovën, së fundmi jo rastësisht tha edhe anëtari i Akademisë së 

Shkencave të Rusisë Peter Iskenderov, ku sipas tij, “NATO, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, duan ta 

vënë Kosovën në qendër të planeve të saj politike dhe ushtarake, sidomos për shkak të vendndodhjes 

së saj të shkëlqyer në të cilën ndodhet ky territor”. 
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 ABSTRAKT 

Rrjetet sociale kanë ndryshuar mënyren se si njerezit ndërveprojnë dhe komunikojnë me njëri tjetrin. 

Ky punim ka për qëllim të studiojë ndikimin e kohës së shpenzuar në rrjetet sociale tek jeta studentore 

e të rinjve në universitetin e Shkodrës. Analiza e përdorur është ajo e regresionit të thjeshtë, e regresionit 

të shumëfishte, korrelacionit, testi i Studentit dhe multikolinaritetit. Koha e shpenzuar në rrjete ndikon 

në reduktimin e kohës dedikuar studimit e për pasoje dhe mesataren e notave të studenteve. Analiza 

tregon se koha shpenzuar në rrjete sociale ndikon ne reduktimin e komunikimit balle për balle. 

Gjithashtu rezultatet sugjerojnë se femrat janë ato që shpenzojnë më shume kohe në rrjete sociale në 

krahasim me meshkujt. Gjatë analizes së multikolinaritetit vërehet një lidhje midis variablave shpjegues 

te marrë në studim.  

Fjalët kyçe: Rrjete sociale, studente, koha, ndikimi, mesatare e notave.  

 

ABSTRACT 

Social networks have changed the way peoples interact and communicate with one another. It is the 

purpose of thispaper to study the impact of social networking on the academic life of university of 

Shkodra students. The analysis used is that of simple regression, multiple regression, correlation, 

student test, and multicolinarity. The time spent on the networks affects the reduction of the time 

devoted to the study and consequently the average grade of the students. The analysis shows that the 

time spent on social networks affects the reduction of face to face communication. The results also 

suggest that women are the ones who spend more time on social networks than men. During the 

multicolinearity analysis, a correlation was found between the explanatory variables taken in the study.  

Key words: Social networking sites, students, time, impact, average grades. 

 

1. HYRJE 

Shpejtësia e përdorimit të internetit ka ndryshuar mënyrën se si njerëzit marrin informacion. 

Interneti ka bëre të mundur prezantimin dhe zgjerimin e rrjeteve sociale për komunikim dhe shkëmbim 

informacioni. Me rritjen e përdorimit të teknologjisë dhe përhapjes së përdorimit të internetit "rrjetet 

sociale" si Facebook, Twitter, Instagram,  Linkedin, etj. janë kthyer në një aktivitet intensiv kryesisht 

për brezat e rinj me faqet (Coyle, 2008). Qëllimi i rrjeteve sociale është krijimi i komuniteteve online 

ku njerëzit kanë mundësi të ndajnë informacione të ndryshme me pjesëtarët e tjerë të të njëjtit 

komunitetit (Oberst, 2010). Vitet e fundit rrjetet sociale në Shqiperi, janë përhapur gjerësisht në 

përdorimin e tyre veçanërisht nga të rinjtë.  

 
107 nevila.mehmetaj@unishk.edu.al  or nevilamehmeaj@gmail.com 
108 fatjetashabaj@gmail.com 
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Në Shqipëri përdorimi i Facebook ka arritur shifrën e 1.097.800 banorë në vitin 2015 (Internet 

World Status). Kjo formë online komunikimi mundëson që transferimi i tekstit, fotografive, audiove, 

videove, etj., të bëhet me lehtësi, shpejtësi brënda një numri të madh përdoruesish të rrjeteve.  

 "Faqet e Rrjeteve Sociale ofrojnë një platformë për të rinjtë që marrin pjesë në komunitete që i 

ndihmojnë ata të mësojnë dhe të praktikojnë aftësitë brënda një fushe të caktuar të njohurive". (Ahn, 

2011, p. 1435). 

Rrjetet sociale përveç përparësive të shkëmbimit të informacionit rrisin kohën e shpenzuar në 

përdorimin e tyre; distancon komunikimet fizike mes individëve; gjithashtu i bën të jenë më pak 

produktiv në punë apo studime (Banquil, Chuna, Leano, Rivero, & Burce, 2009). Përdorimi i rrjeteve 

sociale nga studentët sjell një rënie të vazhdueshme të notave të tyre. Kjo u mbështet nga Kirschner dhe 

Karpinski, të cilët gjetën një marrëdhënie të rëndësishme negative midis përdorimit të Facebook dhe 

performancës në studime (Kirschner & Karpinski, 2010). Ata arritën në përfundimin se studentët që 

përdorin Facebook shpenzojnë më pak orë në javë duke studiuar mesatarisht sesa përdoruesit jo të 

Facebook dhe kjo ka rezultuar në mesatare më të ulët të notave. Duke qenë se literatura në shqip nuk 

përmban studime të mirefillta për këtë tëmë studimi, u pa me interes studimi në këtë fushë duke u 

fokusuar në studentët e universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.  

 

2. RISHIKIM LITERATURE 

Faqja e parë e cituar si rrjet social është “SixDegrees” e shfaqur në fund të viteve 1990 dhe nuk 

ishte e zbatueshme në drejtimin komercial (Boyd & Ellison, 2007). Faqja e parë që arriti popullaritet 

masiv ishte “Friendster” prezantuar në vitin 2002 (Boyd, 2006). Pas epërsisë së “Friendster” shumë 

rrjete sociale filluan të shfaqeshin të suksesshme dhe të vazhdonin si të tilla. Facebook nisi në shkurt të 

vitit 2004 nga Mark Zuckerberg si një rrjet social kolegji dhe ka arritur të jetë faqja më popullore ndër 

të gjitha rrjetet sociale. 

Rrjetet sociale përcaktohen si: shërbime bazë të internetit që lejojnë individët:  

1.  të ndërtojnë një profil publik ose gjysmë publik brënda një sistemi të lejuar; 

2.  të krijojnë një listë të përdoruesve të tjerë me të cilët ndajnë një lidhje; 

3.  të shohë dhe të zhvendosë listën e lidhjeve me ato të bëra nga të tjerët brënda (Boyd & Ellison, 

2008) 

Rrjetet sociale përkufizohen si "marrëdhënie që ekzistojnë midis një rrjeti dhe njerëzve (Wang, 

Chen, & Liang, 2011). Rrjetet sociale u japin njerëzve aftësinë për të komunikuar online dhe ndarë 

interesat e tyre me të tjerët në distanca të gjata (Barkhuus & Tashiro, 2010).  Gjithashtu ndihmojnë në 

forcimin e komunikimit dhe ruajtjen e marrëdhënieve shoqërore (Dwyer, Passerini, & Hiltz, 2007). 

Rrjetet sociale janë përdorur kryesisht për krijimin dhe mbajtjen e kontakteve personale ose 

profesionale; për të mbajtur kontakt me miqtë e vjetër; për të gjetur kontaktet e humbura; për të 

komunikuar me njerëzit; për t'u bashkuar me grupe me interesa të përbashkëta; për të organizuar ose 

për t'u bashkuar në ngjarje të ndryshme; për të gjetur informacione të ndryshme apo thjesht për të 

postuar një fotografi (Joinson, Looking at ‘Looking up’ or ‘Keeping up with’ People? Motives and uses 

of Facebook., 2008), (Lampe, Ellison, & Steinfield, 2007). Sipas një studimi thuhet se rrjetet sociale 

lehtësojnë shpërndarjen e fotove dhe videove me miqtë virtual duke u lejuar atyre të krijojnë identitete 

unike në internet duke personalizuar profilet e tyre personale me një sërë elementësh multimedialë që 

janë të hapura për leximin nga të tjerët (McLoughlin & Lee, 2007). Kërkimet kanë treguar se shumë 

njerëz lidhen në faqet e rrjeteve sociale të paktën një herë në ditë ose për të kontrolluar profilet e tyre 

ose për të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme në internet (Joinson, 2008), (Lenhart, 2009). 

Rrjetet sociale janë bërë pjesë integrale e jetës shoqërore më së shumti e brezave të rinj si 

studentët  (Tavares, 2013). Studentët kalojnë pjesën më të madhe të kohës së lirë në internet dhe rrjetet 

sociale në ndryshim me brezat e vjetë që përdorin më shumë burime si televizionin apo gazeta (Lewis, 

2008). Rreth më shumë se 90% e studentëve përdorin rrjetet sociale (Wiley & Sisson, 2006). Rrjetet 
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sociale përdoren nga studentët për kalimin e kohës, për të mësuar rreth njerëzve të tjerë, për të ruajtur 

marrëdhëniet shoqërore, për të ndjekur bashkëmoshatarët në klasë dhe ndryshimet në universitet 

(Stutzman, 2006). Marrëdhënia midis studentëve dhe përfshirjes së tyre në rrjetet sociale ka tërhequr 

shumë kërkime që u përqëndruan në në lidhje me shqetësimet dhe pasojat që krijon përdorimi i rrjeteve 

sociale (Lenhart & Madden, 2007).  

Studime të ndryshme kanë zbuluar një lidhje pozitive mes arsimimit të studentëve dhe kohës 

së shpenzuar në rrjete sociale (Yunus, Nordin, Salehi, Embi, & Salehi, 2013). Studentët përballen me 

sfida në ruajtjen e lidhjeve të mëparshme, ndërkohë që janë të hapur ndaj miqësive të reja në universitet 

(Steinfield, Ellison, & Lampe, 2008). Tiene në një studim tregon se "komunikimi me shkrim në 

hapësirën kibernetike u mundëson studentëve të marrin pjesë në diskutime në një kohë të përshtatshme 

për ta dhe të artikulojnë idetë e tyre në mënyra më të kujdesshme dhe të strukturuara (Tiene, 2000), 

(Deng & Tavares, 2013). Në mbështetje të gjetjeve  u konkludua se diskutimet në rrjete sociale mund 

të kontribuojnë në zhvillimin e aftësive reflektuese të studentëve dhe aftësive të të menduarit kritik. 

 Përveç aspekteve pozitive studime të tjera nga autorë të ndryshëm kanë zbuluar aspekte  

negative që pasojnë tek studentët nga koha e tepërt që shpenzojnë në rrjete sociale. Studime  mbi 

"ndikimin e facebook në ecurinë universitare akademike" pohojnë se mediat sociale kanë ndikim 

negativ tek studentët (Malaney, 2005), (Moon, 2011). Mediat sociale kanë ndikim tek studentët, sa më 

shumë studentë i përdorin ato, aq më shumë reduktohet koha dedikuar studimit. Si pasojë notat e 

studentëve pësojnë rënie si rezultat e kohës së tepërt të shpenzuar në internet si dhe në rrjetet sociale të 

ndryshme (Asemah, Okpanachi, & Edegoh, 2013). Sipas (Akhtar, 2013) përdorimi i tepruar i internetit 

mund të bëhet një varësi sidomos në mesin e studentëve dhe mund të shkaktojë probleme akademike. 

Autori sugjeroi që varësia në internet mund të shkaktojë një rënie në kohën e shpenzuar për studime, 

rënie të madhe në nota, interes të ulët në aktivitetet jashtëshkollore dhe mungese të interesit në klase. 

Faqet e rrjeteve sociale rrëmbejnë vëmendjen e studentëve  dhe pastaj e largojnë atë drejt veprimeve jo-

edukative dhe të papërshtatshme (Kuppuswamy & Shankar, 2010).  

Studentët në ditët e sotme preferojnë të hyjnë në mediat sociale kryesisht duke përdorur 

smartphone, prandaj studentët mund të hyjnë në mediat sociale në çdo kohë, kudo dhe kurdo, edhe pse 

janë në një klasë (Iorliam & Ode, 2014). Paul et al., në hulumtimin e tyre mbi efektin e rrjeteve sociale 

në ecurinë akademike të studentëve zbuluan se ka marrëdhënie statistikisht domethënëse negative midis 

kohës së shpenzuar nga studentët në rrjetet sociale në internet dhe rezultateve të tyre (Paul, Baker, & 

Cochran, 2012). Studentët që ishin përdorues të facebook kishin mesatare të notave më të ulët se sa ata 

studentë që nuk ishin përdorues (Karpinski, 2009).  

Nisur nga fakti i kohës së kufizuar në dispozicion, përdorimi i tepruar i kohës së kaluar në 

internet shoqërohet me reduktim të komunikimit në familje si dhe zvogëlim të rrethit shoqëror lokal 

dhe me rritje të vetmisë dhe depresionit (Nie, Hillygus, & Erbring, 2002), (Kraut, Patterson, Lundmark, 

Kiesler, & Kiesler, 1998). Kjo çon në kufizimin e ndërveprimit me bashkëmoshatarët, ndërveprimit me 

familjarët, të aktiviteteve sportive, të komunikimit ballë-për-ballë që përfshin shikimin, gjestet, gjuhën 

e trupit etj. (Nie, Hillygus, & Erbring, 2002). Bazuar në të dhënat e kohës ata gjetën se përdorimi i 

tepruar i internetit është i lidhur me kufizimin e kohës kushtuar familjes dhe shoqërisë. 

 

3. METODOLOGJIA 

Metodologjia e të studimit bazohet në të dhëna primare siguruar nga pyetësorë. Instrumenti i 

përdorur për mbledhjen e të dhënave është pyetsori me pyetje të mbyllura (me alternativa të 

përcaktuara). Hartimi i një pyetësori të mbyllur ka avantazh sepse është më e lehtë për të analizuar 

rezultatet, përgjigjet mund të krahasohen me njëra-tjetrën dhe tek përgjigjet me alternativa mund të bëjë 

pyetjet më të qarta (Bryman & Bell, 2007). Disavantazh është se pyetjet e mbyllura mund të jenë 

irrituese për të anketuarit nëse ata nuk i kanë përgjigjet e tyre personale të mbuluara nga alternativat  

(Bryman & Bell, 2007).  
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Popullimi i synuar ose targeti i studimit janë “studentët” në qytetin e Shkodrës. Një popullsi 

është një grup individësh ose objektesh që kanë të njëjtën formë karakteristikash (Mugenda & Mugenda, 

2003). Popullata është e madhe e cila është e pamundur të survejohet e gjitha nga ky studim. Për këtë 

arsye është zgjedhur një mostër për të nxjerrë përfundime në lidhje me të gjithë popullsinë. Mostra e 

zgjedhur përbëhej nga 150 studentë shpërndarë në mënyrë proporcionale me nga 30 studentë në pesë 

fakultete, që mostra të jetë përfaqësuese për popullaten. Janë shpërndarë 150 pyetësorë në formë 

elektronike studentëve të nivelit bachelor dhe master të universitetit Luigj Gurakuqi, Shkodër. Shkallët 

e përdorura për të matur qëndrimet dhe si rezultat përgjigjet e studentëve janë shkallët e Likertit me një 

shkallë vlerësimi nga 1 (Aspak) -5 (Jashtzakonisht shume), pa përfshirë një përgjigje neutrale “nuk e 

di/ pa përgjigje”. Këto lloj pyetjesh në përgjithsi gjenerojnë variabla të tipit intervalor dhe/ose 

nominal/ordinal të cilët më pas i kodojmë në formë sasiore në mënyre që të mund të kryhen analiza të 

mëtjeshme statistikore me këto të dhëna. Metoda sasiore janë përdorur për analizën e të dhënave të 

mbledhura nga pyetësorët.  

Pas  rishikimit  të  literatures  në  lidhje  me  përdorimin e rrjeteve dhe shqyrtimit  të  një numri  

të konsiderueshëm   të  studimeve  në  lidhje me faktorët  që  influencojnë në performancën apo në 

rezultatet e studentëve, është bërë një grupim i faktorëve të cilët do përbëjnë dhe bazën e modelit  të 

studimit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

H1- Karakteristikat personale të studentit ndikojnë në kohën e shpenzuar në rrjete. 

H2- Përdorimi i rrjeteve të ndryshme sociale ndikon në kohën dedikuar studimit. 

H3- Koha e shpenzuar në rrjete sociale ndikon në mesataren e notave të studentëve.  

H4- Koha e shpenzuar në rrjete sociale ndikon në reduktimin e komunikimit ballë-për-ballë. 

H5- Ekzistojne diferenca në kohën e shpenzuar në rrjete sociale mes dy gjinive. 

 

4. REZULTATET E ANALIZËS SË TË DHËNAVE 

Pas përfundimit të mbledhjes së të dhënave nga pyetësorët, ato u analizuan duke përdorur paketën 

statistikore SPSS versioni 20. Përpunimi statistikor ka konsistuar në analizën e variablave influencues 

për të konkluduar rezultate që u japin përgjigje pyetjeve kërkimore dhe vlerësimit të hipotezave të 

ngritura. Nga 150 pyetësorë të shpërndarë, këtij studimi i janë përgjigjur vetë 115 studentë që kanë 

plotësuar pyetësorin. Metoda stepwise përfshin vetëm ata variabla që janë të rëndësishëm statistikisht 

dhe eleminon variablat që nuk janë të rëndësishëm për modelin tonë. Më poshtë janë të paraqitura vlera 

e R square, adjusted R square, vlera e testit Fisher, etj.   

 

 

 

 

Perdorimi i 
rrjeteve 
sociale 

Ndikon kohen dedikuar studimit 

Ndikon mesataren e notave 

Ndikon në komunikimin ballë-për-ballë 

Ndikohet nga karakteristikat personale të studentëve 

Ka diferenca në kohën e shpenzuar mes dy gjinive 
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Tabela 1: Regresioni shumefishtë 

Model R Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

  F  Sig. 

1 Mesatarja vjetore .579a .66 106.321 38.142 .000 

2 Gjinia .631b .652 104.221 33.112 .000 

3 Programi studimit .618c .655 103.957 30.101 .000 

4 Gjendja civile .631d .659 103.846 27.132 .000 

5 Mosha .640e .393 103.481 20.211 .000 

6 Abonimi në rrjete .645f .454 103.263 25.122 .000 

7 Punesimi .646g .657 103.199 28.123 .000 

8 Viti studimit .647h .663 103.136 39.167 .000 

Testi Fisher (F) teston modelin nëse është i rëndësishëm statistikisht. Me nivel rëndësie 0.05 ose edhe 

0.01. rezulton se  rezultatet e testit F jane statistkuisht signifikative, hipoteza baze qe koha e harxhuar 

në rrjete sociale nuk ndikon ne variablat e mësipërm bie poshtë.. 

H 1: Karakteristikat personale të studentit ndikojnë në kohën e shpenzuar në rrjete sociale. 

Duke referuar tabelës ”model summary”, variabli që ka adjusted R-square më të lartë cilësohet si modeli 

më i mire dhe niveli i sigurisë është më i vogel se 0.005. Shumica e variablat të pavarur të përfshirë në 

model si mesatarja vjetore, gjinia, program i studimit, gjendja civile, punësimi e viti i studimit arrijnë 

ta shpjegojnë nga 65.2% deri në 66.3% variablin e varur kohën e harxhuar në rrjete. Por këto vlera nuk 

janë të larta për t’u konsideruar lidhje të forta. Ndërsa variablat si mosha apo numri i abonimeve në 

rrjete nuk kanë ndikim të madh tek koha e harxhuar në rrjete sociale.  

H 2: Përdorimi i rrjeteve të ndryshme sociale ndikon në kohën dedikuar studimit. 

Në këte rast është përdorur korrelacioni i cili tregon lidhjen midis dy variablave, ai merr vlerat nga -1 

në .  

 

                                    

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Nga të rezultatet e lidhjes shikojmë se lidhja korrelative midis këtyre dy variablave kohës së 

shpenzuar në rrjete sociale dhe kohës dedikuar studimit, R=0.765,  tregon lidhje positive relativisht të 

fortë. Sa më shumë kohë te shpenzohet në rrjetet sociale aq më shumë do të ndikojë ne kohen 

dedikuar studimeve.  

 

H 3: Koha e shpenzuar në rrjete sociale ndikon në mesataren e notave të studentëve.  

  

 

 

Tabela 2: Correlations 

 Koha 

shpenzuar ne 

rrjete 

Ndikon  ne kohen dedikuar studimit 

Koha shpenzuar ne 

rrjete 

Pearson Correlation 1 .765 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 115 115 

Ndikon  në kohen 

dedikuar studimit 

Pearson Correlation .765 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 115 115 
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Tabela 3: Model Summary               

 

 

          

 

Tabela 4: Anova 

Referuar tabelës së “Model summary” nga interpretimi i koeficentit të determinacionit 𝑅2= 0.66 

rezulton se koha e shpenzuar në rrjetet sociale ndikon 66% në variacionin e mesatares së notave të 

studentit. Tabela  ANOVA  tregon që regresioni është  statistikisht domethënës, me nivel significance 

0.000..  

H 4: Përdorimi i rrjeteve ndikon në komunikimin balle për balle. 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Në tabelën 2 vërehet një lidhje positive mes kohës së shpenzuar në rrjete dhe reduktimit të komunikimit 

balle për balle me një nivel rendësie 0.01. Me fjalë të tjera sa më shume kohë të shpenzohet ne rrjete 

sociale aq më shumë do të reduktohet komunikimi ballë për balle. 

H 5: Ekzistojne diferenca në mesataren e kohës së shpenzuar mes dy gjinive.  

 

Nga të dhënat e tabelës kemi që femrat shpenzojnë mesatarisht 185 minuta në ditë duke përdorur rrjetet 

sociale ndërsa meshkujt shpenzojnë afërsisht 146 minuta në ditë. Duke ju referuar numrit mesatar të 

individëve të anketuar vërejmë se numri më i lartë i të anketuarve i përket gjinisë femërore. Por edhe 

pse janë anketuar më shumë femra sesa meshkuj rezultatet tregojnë se ata shpenzojnë më shumë kohë, 

gjatë një dite, se sa meshkujt duke përdorur mjetet e komunikimit. 

Model R Adjusted 

 R.Square 

Std. Error of 

the estimate 

1 0.579 0.66 0.27156 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10.622 1 1.949 38.142 .000b 

Residual 10.997 113 .198   

Total 21.619 114    

    Tabela 5: Correlations 

 Koha 

shpenzuar ne 

rrjete 

Redukton  komunikimin balle 

per balle 

Koha shpenzuar ne 

rrjete 

Pearson 

Correlation 
1 .652 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 115 115 

Redukton komunikimin 

balle per balle 

Pearson 

Correlation 
.652 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 115 115 

Tabela 6: Group Statistics 

     Gjinia  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Koha shpenzuar 

ne rrjete 

   femer 67 185.328 .78602 .09603 

   mashkull 48 146.208 .74258 .10718 
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Testi Levene përdoret për të testuar në k grupe në mostër kanë variance të njëjta ose homogjenitet 

variance. Meqë disa teste statistikore psh. analiza e variancës marrin supozimin që variancat midis 

grupeve të mostrës janë të njëjta, testi Leven pëdoret për të verifikuar këtë supozim. Rregulli i testit 

Levene është nëse p<0.5, variancat janë signifikative, në këtë rast 0.185<0.05 dmth. varianca  njëjta 

janë signifikative midis grupeve. Duke parë  testin e Levene analizohet vlera e rreshtit lart: t= -3.169 

me nivel signifikance p=0.005. Meqë p<0.05, testi është signifikativ që do të thotë se mesatarja e kohës 

së harxhuar ndëmjet dy gjinive femrave dhe meshkujve ndryshon në mënyrë signifikative. 

 

4.1 MULTIKOLINEARITETI  

Tek tabela e koeficentëve tek regresioni i shumëfishtë shikohet vlera e tolerances VIF për të bërë një 

vlerësim nëse kemi prani të multikolinearitetit në modelin tone, pra nëse kemi lidhje midis variablave 

shpjegues. Kur tolerenca është afër vlerës 1 ose e barabartë me 1 nuk kemi prani multikolinariteti ndersa 

kur toleranca është afër vleres 0 ose e barabartë me 0 kemi prani multikolinariteti. Vlerat e VIF tregojnë 

nëse variablat duhet të mbahen në model apo duhet të përjashtohen. Që variabli të mbahet në model 

VIF duhet të jetë më e vogel se 10 në të kundërt do të përjashtohet nga modeli. 

Tabela 8: Multikolinariteti 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant)   

Mesatarja vjetore .575 1.738 

Gjinia .767 1.303 

Programi studimit .781 1.281 

Statusi aktual martesor .313 3.196 

Mosha .115 8.708 

Abonimi  ne rrjete të ndryshme .084 11.742 

Punesimi .706 1.426 

Viti studimit .925 1.083 

Për variablat e vitit të studimit dhe punesimit nuk kemi shumë presence multikolinearitet sepse vlerat e 

tolerances  janë 0.706 dhe 0.925 afër vlerës 1 dhe vlera e VIF~1 (1.083). Për variablin abonimi i 

studenteve në rrjete sociale dhe mosha kemi  prezencë të madhe të multikolinearitetit T=0.084 dhe 

T=0.115. Variabli abonimi i studenteve në rrjete sociale duhet të hiqet nga modeli sepse ka vlerë të 

VIF>10, ndërsa variabli mosha ka një vlerë të lartë të VIF=8.708 por jo aq sa vlera e kërkuar për tu 

hequr nga modeli, por nëse do të hiqej ndonjë variabël tjetër nga modeli ky do të ishte i radhës. 

Tabela 7: Independent Samples Test 

Koha 

shpenzuar ne 

rrjete 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 

 Equal 

variance assumed 
1.910 .185 -3.169 113 .005 .2900 .2439 -.2867 .5078 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-3.169 104.6 .007 .2900 .2439 -.2845 .5053 



59 
 

 Për variablat e tjerë si mesatarja, program i studimit, gjinia kemi prani relativisht të mesme 

multikolineariteti, ndërsa variabli i statusit martesor prani më të madhe multikolineariteti. Si përfundim 

mund të themi se kemi lidhje midis variablave shpjegues edhe pse në disa variabla kjo lidhje nuk është 

e madhe.  

 

5.  KONKLUZIONE 

Analiza tregon se shumica e studentëve janë përdorues të disa rrjeteve sociale. 

Shumica e studentëve shpenzojnë më shumë se 3 orë në rrjete sociale të ndryshme.  

Ndër rrjetet më të përdorura nga studentët është rrjeti Facebook. 

Përdorimi i rrjeteve sociale nga studentët ka bëre që të reduktojnë kohën dedikuar studimit. 

Rrjetet sociale  kanë ndikim negativ në rezultatet e tyre, shpërqëndrim dhe rënie të interesit për të 

studiuar.  

Ka diferencë në aspektin gjinor ku sipas të dhënave femrat janë ato që shpenzojnë më shumë kohë në 

rrjete sociale në krahasim me meshkujt. 

Koha e shpenzuar në rrjete sociale nga studentët ndikon në reduktimin e komunikimit ballë-për-ballë.  

  

6. LIMITET E PUNIMIT 

             Për të studiuar ndikimin e rrjeteve sociale tek studentët kërkohet: 

- më shumë hapësirë kohore,  

-rritje e numrit të mostrës, 

-përfshirje e studentëve të universitetve të tjera në vend, 

 - analize më e thellë statistikore ndërmjet variablave. 

do te ishin vlerë e shtuar për studime të mëtejshme. 
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Grafiku 3:  Shpërndarja sipas fakulteteve. 

 

Grafiku 4: Shpërndarja sipas programit të studimeve. 

 

Grafiku 5: Shpërndarja sipas viteve të studimit  
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Grafiku 6: Përqindja  e përdorimit të rrjeteve sociale tek studentët.  

 

Grafiku 7: Perqindjet e studenteve sipas abonimit ne disa rrjete sociale 

   

Grafiku 8: Rrjetet sociale të përdorura më shumë nga studentët. 
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Grafiku 9: Qëllimi i perdorimit të rrjeteve. 

 
Grafiku 10: Ndikimi i rrjeteve. 

 
Grafiku 11: Ndikimi i rrjeteve në reduktimin e komunikimit përballë.  
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Grafiku 12: Koha e shpenzuar në rrjete sociale. 

 

Grafiku 13: Koha shpenzuar për qëllime studimi.

 
3.2.4  Koha shpenzuar nga studentët në rrjete sociale në raport me gjininë.  
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Tabela 1: Koha shpenzuar në rrjete sipas gjinisë. 

Gjinia  

Totali 

Femër Mashkull 

2 2 4 

50% 50% 100% 

9 7 16 

56% 44% 100% 

12 9 21 

57% 43% 100% 

18 12 30 

60% 40% 100% 

26 18 44 

50% 41% 100% 

67 48 115 

58% 42% 100% 

 

 

B. PYETSOR 

 

1. Gjinia juaj është:* 

                      Femër                      Mashkull 

2. Mosha juaj është:* 

 _________ 

3. Statusi juaj civil: 

              Beqar 

              I martuar 

4. Nga cili fakultet jeni?  

                    Ekonomik 

                     Juridik         

                     Shkencave Sociale 

                     Shkencave të Natyres 

                     Shkencave të Edukimit 

                     Shkencave Shoqerore 

5. Në cilin program studimi jeni frekuentues? 

        Bachelor 

              Master Profesonal 

 

Koha shpenzuar ne rrjete 

 Asnje ore 

 

 1 ore 

 

1-2 ore 

 

2-3 ore 

Më shume se 3 ore  

 

Totali 
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              Master Shkencor 

6. Në cilin vit jeni? 

                 1 

                 2 

                 3 

7. Cila është mesatarja juaj? 

                 5 – 6  

                 6 – 7  

                 7 - 8 

                 Me shume se 8 

8. A  jeni aktualisht i punësuar? 

      I papunë 

      I punësuar  part-time 

      I punësuar full-time 

9. A  jeni përdorues i rrjeteve sociale? 

                    Po                                            Jo 

10. Në sa rrjete sociale komunikimi jeni pjestar/e? 

              1 

              2 

              3 

                   Me shumë se 3 

11. Cili është rrjeti juaj i preferuar? 

              Facebook 

                    Tëitter 

               Linkedin 

                    Instagram 

12. Si mund hyni në llogarine tuaj në rrjete sociale? 

                   PC 

                    Smartphone 

                    Laptop 

13. Sa kohë keni qe jeni perdorues i rrjeteve sociale? 

                   1 muaj 

                    1 – 5 muaj 

                    6 – 10 muaj 

                     Më shumë se 1 vit 

14. Mesatarisht sa kohë shpenzoni në ditë në këto rrjete sociale? 

                   Asnjë orë 

                    1 orë 

                    1 – 2   orë  

                     2 – 3  orë 

                     Me shume se 3 orë 

15. Në çfare vendi i vizitoni zakonisht  këto rrjete sociale? 

                    Shkollë   

                     Shtepi  

                     Punë 

16. Përse i përdorni këto rrjete sociale? 

              Për te gjetur  informacione te ndryshme 

              Për të qenë në dijeni të lajmeve të reja 



68 
 

              Për të qenë i informuar rreth ngjarjeve sociale 

                    Për të zgjeruar  kontaktet  profesionale 

17. Cilin rrjet social  përdorni më shumë? 

                     Facebook 

                     Instagram 

                     Twitter 

                     Linkedin 

                     Ëhatsapp 

 

18. Pjesën më të madhe të kohës së shpenzuar në këto rrjete sociale e shpenzoni për: 

       Informacione 

       Krijimi i kontakteve të reja 

                   Lajme 

                   Foto 

19. Sa kohë shpenzoni në rrjete për të gjetur informacione në lidhje me studimet tuaja? 

                      1 orë 

                      1 – 2 orë 

                      2 – 3 orë 

20. Sa kanë ndikuar rrjetet sociale në reduktimin e komunikimit ballë për ballë? 

                    Aspak 

                    Pak 

                    Mesatarisht 

                    Shumë 

 

21. Sa ndikon perdorimi i rrjeteve sociale në reduktimin e kohës suaj dedikuar studimit: 

                    Aspak 

                    Pak 

                    Mesatarisht 

                    Shumë 

 

22. Si ka ndikuar perdorimi i rrjeteve sociale në mesataren e notave  tuaja? 

                    Pozitivisht 

                     Negativisht     

                     Nuk ka ndikuar 
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MENAXHIMI I INOVACIONEVE DHE RENDESIA E INOVACIONEVE 

NE NDERMARRJE 

 

Msc.Sherfi Sejdiu Phd candidat 

Kolegji BIZNESI, Prishtine, Kosove 

 

Abstrakti 

 

Në këtë punim do të mësojmë se si kemi ardhur deri te futja e inovacioneve në ndërrmarje si dhe do të 

paraqitet rëndësia dhe natyra e inovacioneve dhe të menduarit kreativ. Menaxhimi i inovacioneve është 

një çështje e rëndësishme në ambientin e sotëm të biznesit, i cili ndryshon vazhdimisht. Aftësia për të 

menaxhuar ndryshimin vlerësohet si një përbërës i rëndësishëm i aftësisë së organizatës për të 

konkurruar me sukses. Ndryshimi është sfida më e qëndrueshme, më e përhapur dhe më e fuqishme me 

të cilën duhet të përballet çdo menaxher në çdo tip organizate dhe në çdo zonë gjeografike. Ndërrmarjet 

shfaqen në forma e madhësi të ndryshme, ofrojnë një shumëllojshmëri produktesh e shërbimesh dhe 

përballen me shumë sfida. Ndoshta faktori i vetëm i përbashkët për të gjitha ndërrmarjet është 

ndryshimi.Ndërrmarjet ndryshojnë sepse ambjenti rreth tyre asnjëherë nuk mbetet i njëjti. Inovacioni 

është perceptuar si të paturit e një ndikimi pozitiv në qarkullim dhe fitim.Ky punim synon t’i japë 

përgjigje disa pyetjeve kërkimore që lidhen me menaxhimin e ndryshimeve dhe inovacionet në 

ndërrmarje. 

Fjalët kyçe: Menaxhimi i inovacioneve, kreativiteti, burimet,produktet e reja, Iphone 

 

Innovation management and the importance of innovations in the 

enterprise 

Msc.Sherfi Sejdiu Phd candidat 

Kolegji BIZNESI, Prishtine, Kosove 

 

Abstract 

In this paper we will learn how we have come up with the introduction of 

innovations in the enterprise and the importance and nature of innovations and 

creative thinking will be presented. Innovation management is an important issue 

in today's business environment, which is constantly changing. The ability to 

manage change is considered an important component of the organization's 
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ability to compete successfully. Change is the most durable, widespread, and 

most powerful challenge facing any manager in any organization type and any 

geographic area. Enterprises appear in different shapes and sizes, offer a variety 

of products and services and face many challenges. Perhaps the only common 

factor for all enterprises is the change. The suburbs change because the 

environment around them never remains the same. Innovation is perceived as 

having a positive impact on turnover and profit.This paper aims to answer some 

research questions related to change management and innovation in the 

enterprise. 

Key words: Managing Innovation, Creativity, Resources, New Products, 

Iphone 

1.Hyrja 

 

Inovacioni është shfrytzimi i sukesesëshëm i ideve të reja. Nga të gjitha elementet e nevojshme për 

gjenerimin e ideve të reja dhe inovacioneve të suksesëshme, individi është kritik në këtë proces. Pa 

ekzistimin e “njeriut kreativ” shumë pak mund të arrihet në organizata ekzistuese apo në krijimin e 

atyre të reja. Dikush duhet të ketë një koncept apo edhe një ëndërr një vizon për diçka të re, qoftë ai 

produkt i ri apo shërbim i ri apo mënyre e re e bërjes së gjërave të njëjta. Po ashtu, këtë produkt apo 

proces të ri dikush duhet ta vejë në kontekst të organizatës por edhe të krijojë ndërlidhjen me tregun, 

gjegjësisht ta vë atë në shërbim të nevojave të konsumatorëve dhe publikut të gjerë. Krijimi i këtij 

relacioni apo ndërlidhjeje me tregun siguron përfitime financiare për kompaninë dhe krijon avantazh 

konkurrues në raport me konkurrencën. Pra në tërë këtë proces të inovimit, prej gjenerimit të idesë e 

deri te krijimi i një produkti/shërbimi të ri dhe tregtimit të tij të suksesshëm faktori njeri luan një rol 

vendimtar. Procesi i ndërrmarsis mbështetet në kreativitetin e individëve të përfshirë, në termat e ardhjes 

me ide origjinale për produktet dhe shërbimet në vendin e parë. Ndërrmarsia përfshin shfrytëzimin e 

sukësesëshëm të këtyre ideve. Në kontekstin e tregut, kjo përfshin këmbimin e suksesëshëm të produktit 

apo shërbimit të ri, të cilit ne ju referohemi si inovacion. 

2. Rëndësia e inovacioneve 

 

Është njohur gjerë qe inovacioni luan një rol qëndror në konkurencën e kompanive dhe vendeve. 

Inovacioni kuptohet të jetë drejtuesi kryesorë i produktivitetit, ai ndihmon bizneset të përmirsojnë 

mënyrën që produktet dhe shërbimet bëhen dhe dërgohen, apo të prezantojnë tërsisht të reja. 

Hulumtimet tregojnë që 12 % e qarkullimit të ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme të BE- së vjen nga 

produketet apo shërbimet e reja ose të përmirsuara dukshëm. Të dhënat tregojnë se kompanitë inovuese 

mbajnë një performancë më të lart dhe rriten më shpejt se jo-inovatorët.Inovacioni eshte çelësi për të 

rritur kompetitivitetin e kompanive të vogla dhe të mesme perëndimore dhe për ti drejtuar ato gjithmonë 
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e më shumë drejt klientit.Kompanite e mëdha multinazionale i kanë kushtur gjithmonë rëndesi 

inovacionit, duke e konsideruar si një element shumë të rëndësishëm për të realizur produkte sipas 

kërkesave të konsumatorëve. Inovacioni nuk duhet të konsiderohet thjesht sinonim i teknologjisë, por 

si një filozofi e kompanisë për të zgjidhur kërkesat e konsumatorëve në mënyre të thjeshtë dhe të 

shpejte.Objektivi është për të përmirsuar cilësine e jetës.Dizajni është, po aq i rëndësishme sa dhe 

përdorimet e produktit. Princip qe Apple ka ditur të kombinoj mirë me sloganin e saj “teknologjia duhet 

të jete e thjeshtë për atë që e perdor.” Dizajni dhe thjeshtësia bëjnë që Apple të bëhet një markë lider në 

botën e IT. Inovative dhe gjeniale është i-pod, i cili i dha nje shtytje përpara tregut të muzikës me i-

tunes, tregut të mp3 online. 

Inovacioni nuk ndodhë në një vakum, idetë e reja gjithëherë i kanë rrënjët në të vjetrën, ato filllojnë me 

atë se qka tanimë egziston, dhe bëhen origjinale nga mënyra unike në të cilën ato i kombinojnë apo i 

lidhin idetë egzistuese dhe njohuritë. Me fjal të tjera, një ide është shpesh takimi i dy ideve të vjetra për 

të parën herë. Inovacion në të shumtën e rasteve do të dhotë të ndjekësh deri në fund pa u lodhur dhe 

tërhequr, ato ide që kan qarkulluar rreth teje prej kohësh që thjeshtënuk janë vënë re, janë ngelizhuar 

ose janë lënë në mes të rrugës ashtu siq ndodhë shpeshë që nuk i shpiem gjërat deri në fund, për shkak 

të natyrës njerzore. Një inovacion shpesh here qonë në prodhimin e një teknologjie e cila i ndihmon 

firmat e ndryshme qe produktet e tyre ti prodhojn me një cilësi më të lartë dhe me shpezime më të ulta, 

kjo i rritë fitimiet e firmës siguron një pozicionim më të mirë të firmës në treg si dhe rritë besushmërinë 

e konsumatorëve për cilësin e produkteve të firmës.Sipas një komentatori kryesor, në të menduarit rreth 

inovacioneve si arritje, ne do të duhej ti merrnim parasysh ato në mënyrë primare në kontekstin 

teknologjik dhe të përkohshëm- jo në terma të ndikimit të tyre shoqëror apo komercial, Inovacionet 

andaj përfshijnë arritjen e hapave signifikant në përdorimin e teknologjisë, apo ri-konceptualizimit të 

problemeve egzistuese në mënyrën që nxjerr krijuesin nga sistemet egzistuese teknologjike. Inovacionet 

e e reja nuk mund të kuptohen jashtë sistemit teknologjik që qeveris, së paku pjesërisht, qfarë është e 

,,mundshme” në qfarëdo konteksti të dhënë. Teknologjitë e reja synojnë të evolvojnë në kohë më shumë 

sesa në kapërcimet e papritura pasiqë që ato zakonisht mbështetën në shoqatat grumbulluese dhe të 

mvaruara në një shteg të njerëzve, ideve dhe objekteve. Një arsye për këtë evolucion gradual është për 

shkak se paraqitja e teknologjive të reja është esencialisht një proces me rrezik edhe në pasiguritë 

teknologjike ( a do të funksionojë?) edhe në pasiguritë e tregut ( a do të shitet dhe nëse po, sa 

shpejtë?).Faktorët specifik në menagjimin e inovacionit brenda kontekstit të biznesit të vogël, 

prezantohen para se te ngritet fokusimi në mundësinë e inovacionit dhe vendin e tregut. Tregu 

përfaqëson testin e menjëhershëm për produktet inovative, kështu që ky kapitull merr parasysh dy 

pyetjet kryesore për pronarët e sipërmarrjeve të reja: kush do të jenë konsumatorët e mi dhe pse do të 

blejnë ata prej meje? Që të ju përgjigjeni saktësisht këtyre pyetjeve mund edhe të sinjalizojë dallimin 

ndërmjet ndërtimit të biznesit në baza të vetëm " një ideje të mire" apo në mundësinë e vërtetë të tregut. 

Inovacioni është mjet specifik i ndërmarrësit, mjete me të cilat ata e shfrytëzojnë ndryshimin si një 
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mundësi për një biznes apo shërbim të ndryshëm. E ka aftësinë e të qenit i prezantuar si diciplinë, i aftë 

për të qenë i mësuar, dhe i aftë për të qenë i praktikuar.Inovacioni është një koncept relativ jo absolut  

dhe si i tillë , inovacioni mundet vetëm të kuptohet ashtu në koncept. Nocioni i përgjithshëm si, 

shfrytëzimi i suksesshëm i idesë së re kërkon dy pyetje të mëtutjeshme : (1) qka do të thotë  i suksesshëm 

dhe (2) qfarë e përbën një ide të re? Natyrisht, ne të gjithë mendojmë se mund ta njohim një inovacion 

nëse e kemi parë njëpor vlerësimi apo matja e dallimit ndërmjet inovacionit të vërtetë dhe qka ndryshe 

mund të shihet si diferencim i produktit të thjeshtë nuk është një detyrë e lehtë. Natyrisht është një me 

rëndësi për këdo që seriozisht është i interesuar në konstatimin e nivelit aktual të inovacionit në regjion 

apo vend dhe propozimin e masave për të rritur aktivitetin inovativ, siq janë qeveritë kombëtare dhe 

locale. Gjatë viteve të fundit një varg i gjerë i kritereve janë përcaktuar për të ofruar bazat nga të cilat 

ne do të kishim mundur të masim inovacionin. Për shembull komisioni i komuniteteve evropiane (2004) 

kishte ndërmarrë një studim vjetor të inovacionit përgjatë vendeve të Evropës i cili bazohet në 20 

tregues të inovacionit. Këta 20 tregues po dalin në terma se si ata reflektojnë shumëllojshmërinë e 

perspektivave që janë të interesit më të madh për bërësit e politikave. Katër faktorë janë parashturar si 

të rëndësishëm në lidhje me inovacionin e produktit: (1) Risia konceptuale; (2) pasiguria teknologjike; 

(3) pasiguria e tregut dhe (4) shtrirja në të cilën kompania ka bërë  shpenzime të zhytura për projektin 

.Është e qartë që tre faktorët e parë kërkojnë qështjen e gjykimit të bazuar në njohuri ekspertësh. Vetë 

faktori i katërt përfaqëson një aspekt të aktivitetit të biznesit që mund të matet gatishmërisht si i tillë. 

Inovacioni= Shpikja Siq e kemi cekur tanimë, inovacioni është i lidhur fuqimisht me shpikjen, por 

edhe pse ata përkojnë, nuk janë të njejtë. Një shpikje esencialishtë është një ide kreative. Inovacioni e 

merr atë ide, dhe e vë në funksion. Aktiviteti inovativ inkurajon zhvillimin e ideve të reja, por gjithashtu 

edhe i kthen ato në produkte apo shërbime të shfrytëzueshme të cilat ka nevojë konsumatori 

Inovacioni = vetëmprodhime apo shërbime të reja Inovacioni mund të rezultojë në produkte apo 

shërbime të reja,por nuk është i kufizuar vetëm në zhvillimin e tyre. Ekonomisti austriak Joseph 

Schumpeter (1934) identifikoi pesë mënyra në të cilat një ndërmarrës shkakton ndryshime të dukshme 

në treg përmes paraqitjes së inovacioneve:Paraqitja e produkteve apo shërbimeve të reja që me të cilat 

konsumatorët ende nuk janë të njohur apo një kualitet të ri të prodhimeve apo shërbimeve, paraqitja e 

metodës së re të produktit, hapja e tregut të ri, pushtimi i burimit të ri të furnizimit me materiale të 

papërpunuara apo mallra gjysëm të prodhuara, zbatimi i organizatës së re të ndonjë industrie. Sidoqoftë, 

inovacioni nuk ndalet tek produktet. Ai përfshin zhvillimet e reja në fushat tjera, përfshirë: Tregjet e 

reja: është inovative të merren produktet egzistuese apo shërbimet dhe të shiten në tregjet e reja. Këto 

tregje të reja mund të ndahen sipas llojeve dhe shfryrëzuesve . Tregu i ri mund të diferencohet vetëm 

nga gjeografia. Bizneset e vogla shpesh nxjerrin risi në këtë mënyrë duke vërejtur tregun gjeografik nga 

kompanitë e mëdha, apo duke përdorur idetë nga qyteti tjetër apo vendi tjetër para se të paraqiten 

gjerësisht. Suksesi ishte vërejtur nga disa ndërmarrës të Mbretërisë së Bashkuar të cilët në mënyrë të 
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përshtatshme e modifikuan idenë në kushtë lokale , dhe themeluan një pozitë të fuqishme në treg të 

cilën lansimi i vonuar i krijuesve amerikan kishte dështuat të pasonte. 

Inovacioni = origjinali Inovacioni nuk ndodh në një vakum. Idetë e reja gjithherë i kanë rrënjët në të 

vjetrën; ato fillojnë me atë se qka tanimë egziston, dhe bëhen origjinale nga mënyra unike në të cilën 

ato i kombinojnë apo i lidhin idetë egzistuese dhe njohuritë. Me fjalë të tjera, një ide e re është shpesh 

takimi i dy ideve të vjetra për të parën herë. 

Inovacioni = inspirimi unik Inovacioni nuk mbështetet në një qast të papritur të inspirimit për të dhënë 

planin për një zhvillim të ri . Inovacioni është një proces gradual i cili ndërtohet në diqka të re dhe të 

vlefshme gjatë një periudhe kohore , nëpër faza të llojllojshme. Një prej inovacioneve më ndikuese të 

kohës moderene është zhvillimi i internetit. Edhe pse duket se një fenomen i kohës së fundit, interneti 

është vetëm faza e fundit në historinë e zhvillimit të teknologjisë së komunikimit e cila ka ndodhur 

përgjatë shumë dekadave dhe ka përfshirë jo vetëm një por shumë inovacione 

3. Inovacioni në kompanitë e vogla 

 

Kompanitë e vogla dhe të mëdha duken të kenë role të ndryshme në procesin e inovacionit.Sot, 

Kompania e vogël shihet si një që luan një rol të rëndësishëm në inovacionin e produkteve dhe 

proceseve të reja. Kompanitë më të mëdha kanë një përparësi në intenzivin-kapital, industritë e 

koncentruara ku burimet themelore dhe tekonlogjitë konvergjente janë prezente. Kompanitë më të vogla 

duken të kenë përparësi në industritë në zhvillim me nivel të lartë të inovacionit. Kompanitë më të vogla 

gjithashtu kontribojnë më shumë inovacione se kompanitë e mëdha, sidoqoftë ato janë të matura.Në të 

vërtetë kompanitë e vogla dhe të mesme shpesh konsiderohen të jenë më innovative se ato të mëdha për 

shkak të flksibilitetit dhe vullnetit të tyre për rrugë të reja.Pika përforcohet me tregime të publikuara të 

suksesit të ndërmarrësëve inovativ që kishin qënë të shtyrë të fillojnë biznesin e tyre sepse idetë e tyre 

ishin refuzuar nga kompanitë e mëdha. Hewlett Packard hedhi poshtë shpikjen e Steve Wozniak 

kompjuterit të vogël portable, kështu që ai idenë e dergoi tek shoku i tij Steven Jobs dhe së bashku ata 

filluan prodhimin e kompjuterëve Apple në një garazhë. Ky nocion që kompanitë e vogla relativisht 

kontribuojnë më shumë sesa kompanitë e mëdha në inovacione nuk ka qenë gjithherë i përhapur. Në 

vitet e 1960-ta, Qeveria e Mbretërisë së bashkuar dhe qeveritë tjera Evropiane inkurajuan kompanitë 

më të mëdha të formohen nëpërmjet bashkimit dhe përvetësimit. Më qëllim të promovimit të hulumtimit 

dhe zhvillimit të produkteve dhe teknlologjisë së re . Ishte menduar se vetëm njësitë e kompanive të 

mëdha mund të ofronin koston e lart fikse të investimit në hulumtim dhe zhvillim. Fuqia e monopolit 

dhe ekonomia e shkallës së organizatave të mëdha ishin menduar të jenë të nevojshme të ofrojnë burimet 

e duhura për koston e lartl të teknologjisë së re. 
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4. Kreativiteti 

 

Kreativiteti është pjesë përbërëse e ndërmarrësisë dhe inovacioneve që do të thotë se kreativiteti është 

i rëndësisishëm në identifikimin e mundësive dhe po ashtu në krijimin e modelit inovativ të 

biznesit.“Kreativiteti është proces i sjelljes diçka të re…kreativiteti kërkon pasion dhe dedikim. Na bën 

tëvetëdijshëm për atë që paraprakisht ka qenë e fshehur…”109 Punonjësit dhe menaxherët duhet të jenë 

kreativ jo vetëm në gjenerimin e ideve të reja, mirëpo edhe në identifikimin e mundësive të financimit 

të këtyre ideve, krijimin e partneriteteve me akterë të jashtëm të organizatës,krijimin e ekipeve efektive 

dhe menjanimin e pengesave të mundshme në rrugë drejt realizimit të inovacionit. Prandaj, kjo ka zgjuar 

kureshtjen e shumë autorëve në definimin e kreativitetit dhe hulumtimin e faktorëve që ndikojnë në 

zhvillimin e tij. Për shembull Richard Florida në librin e tij Lindja e Klasës Kreative (The Rise of the 

Creative Class) rëndësinë e kreativitetit e sjellin në një nivel edhe më të lartë duke e ngritur atë në nivel 

të ekonomisë botërore. Sipas tij, sot deklarohet se po jetojmë në “ekonominë informatike” apo në 

“ekonominë e dijes” Mirëpo, ajo që është esencialisht e vërtetë është se sot ne kemi një ekonomi 

botërore e cila është e funksionalizuar nga kreativiteti njerëzor e me kreativitet Florida nënkupton 

aftësinë për të krijuar forma të reja kuptimplotë që nuk kanë ekzistuar më parë. 

4.1 Zhvillimi i kreativitetit 

 

Sipas Miller njerëzit në organizata mund të zhvillojnë kreativitetin e tyre në shtatë fusha të ndryshme: 

 

Kreativiteti ideor- gjenerimi i një ideje apo koncepti të ri si për shembull ideja për një produktapo 

shërbim të ri apo edhe për një mendim të ri apo mënyrë të re për të zgjidhur një problem. Kreativiteti 

material- zbulimi dhe ndërtimi i ndonjë objekti të prekshëm, për shembull produkt,reklamë, punim 

shkencor, fotografi, pjesë teatrale, etj. 

 

Kreativiteti organizativ- organizmi i njerëzve dhe projekteve. Krijimi i një strukture të reorganizative 

apo edhe një qasje të re për ti strukturuar gjërat. Për shembull organizimi i një projekti, fillimi i një 

investimi të ri, krijimi apo kombinimi i ri i ekipeve, bërja e politikave dhe rregullave të reja të grupit. 

Kreativiteti ndërpersonal- qasje të reja në arritjen e bashkëpunimit të njerëzve dhe krijimi iraporteve 

njerëzore me dobi për të gjithë. Personi i cili mbizotëron situata të vështira ose bën zgjidhje efektive në 

raport me persona të vështirë është kreativ në kontekst të raportit ndërpersonal një-një. 

 

Kreativiteti për organizim ngjarjesh- realizimi i ndonjë evenimenti apo rasti siç mund të 

jenëceremonitë solemne, takimet vjetore apo të ngjashme. Gjetja e mënyrës për të sjellë bashkë dy 

 
109Rollo May (1994), The Courage to Create, New York: W. W. Norton & Company Inc. 
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oponentë. Këtu kreativiteti po ashtu nënkupton dekorin, mënyrën se si njerëzit janë të invlvuar, 

kronologjia e ngjarjeve etj. 

Kreativiteti i brendshëm- Të jemi të hapur ndaj qasjeve të reja. Arritja e ndryshimit në zemrëntonë 

ose gjetja e një perspektive të re apo mënyre të re për ti perceptuar gjërat dhe e cila nënkupton heqje 

dorë nga ajo që tradicionale dhe ekzistuese. 

Kreativiteti spontan- veprimi spontan apo momental siç është aftësia për tu përgjigjur në 

ndonjëmbledhje, ndonjë fjalim momental, mënyra e shpejtë dhe thjeshtë për të zgjidhur një kontest, ose 

një mënyrë inovative për të joshur shitjet me zbritje. 

Përfundimi 

Menaxhimi i inovacioneve në ndërrmarje ka nje rëndësi të madhe për suksesin e  ndërrmarjes. 

Hulumtimet tregojnë që 12 % e qarkullimit të ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme të BE-së vjen nga 

produketet apo shërbimet e reja ose të përmirsuara dukshëm. Një ndër faktorët më të rëndësishëm në 

kunkurrencë mund ta cilësojm inovacionin për arsyje se inovacioni është ai i cili një ndërrmarje mund 

ta ngrit nga asgjë në majat e industris si dhe mungesa e nje inovacioni mund ta rrëzoj një firmë lidere. 

Burimet më të rëndësishme për mundësi inovative janë: e papritura, e papërshtatshmja, nevoja e 

procesit, industria dhe strukturat e tregut, demografia, Ndryshimet në përceptim. Një ndër faktorët më 

të rëndësishem për inovacion është kreativiteti i cili është i rëndësisishëm në identifikimin e mundësive 

dhe po ashtu në krijimin e modelit inovativ të biznesit, ai përbëhet prej 3 komponenteve kryesore që 

janë: dituria, të menduarit kreativ dhe motivimi. 
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Abstrakt.   

Mësuesit e suksesshëm janë ata, të cilët mund të vërtetojnë aftësinë e tyre për të realizuar rezultatet e 

planifikuara. Po si i realizojnë ata rezultatet e dëshiruara me nxënësit e tyre? A ju ka shkuar ndonjëherë 

ndërmend, që të shpjegoni se ku dallojnë. nëse ka ndonjë dallim, mësuesit nga të rriturit e tjerë të 

arsimuar? Çfarë duhet të dinë? Çfarë kualifikimi duhet të kenë apo të jenë në gjendje të bëjnë mësuesit, 

profesionalisht të aftë, që t'i dallojë nga njerëzit e tjerë? Mendoni seriozisht për këto pyetje kryesore, 

sepse përgjigjja e tyre do të përbëjë thelbin e procesit kualifikimit dhe pajisjes suaj me mjeshtëritë e 

mësimdhënies. 

Pavarësisht nga hulumtimet e shumta për dhjetëvjeçarë të tërë, një nga detyrat më të vështira në edukim 

sot, është përcaktimi dhe përshkrimi i karakteristikave të mësuesit të suksesshëm.Këto praktika të 

mësimdhënies nuk japin detaje të zhvillimit të tyre të plotë, në rrugën nëpër të cilën kalon një mësues i 

suksesshëm, por ato formojnë një bazë të fuqishme për t'ju ndihmuar në rrugën e nisur. Sot,ofrohen të 

tjera praktika, si ato që kanë të bëjnë me qëllimet dhe objektivat, planifikimin mësimor, tipet dhe 

metodat e mësimdhënies e të të nxënit për zhvillimin e të menduarit të nivelit të lartë, shprehitë 

komunikuese, pyetjet, diskutimet e të nxënët në bashkëpunim, menaxhimin e sjelljes, disiplinën, 

vlerësimin e nxënësve e deri te roli i mësuesit si hulumtues. 

 

Fjalët kyç: mësues,mësimdhënie,arti,problemet 

Abstract: The product of time in the works that the author brings, elaborates the theories of the 

structuring of human society, as the era of high modernization. This product is a consequence of the 

times of the hours which is obligatory, of the universal calendar and empty social entities, of the deep 

synthesis and contemporary theory. The author stands out in his interdisciplinary point of view new and 

genuine interpretations, expressing an intellectual concern, even when the dramatic weight of functional 

or structural developments was great. Reading time is also the time of writers like Petrit Palushi. This 

is the best product in professional services, the product of the tradition with which he was literary 

educated, where in the confrontation of one work with another he explains the function with which the 

writer has used them in his work. This convincingly justifies the attention of literary opinion, where in 

the light of new studies of the reader, is differently read by the scholars. The way reality is perceived 

and how reality has become visible to the reader is the main merit of the author.     

 

Keywords: time, writer, reality  
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Problemet në mësimdhënie janë të shumta, por, për ta bërë më të lëhtë kuptimin dhe zbatimin e tyre, 

ato janë grupuar në disa lloje: 

Megjithëse synimi i mësuesit për zhvillimin dhe ndërtimin e të kuptuarit është i qartë, ky nuk është 

problemi i vetëm që ka ai. Synime të tjera, ende të papërmbushura, e bëjnë gjendjen edhe më të 

ndërlikuar. Le të shqyrtojmë për një çast sa e vështirë duhet të jetë që t'i bësh nxënësit të kenë interes 

për Kushtetutën e mbretërimit të Zogut, krahasuar me ngjarjet e Luftës së Parë Botërore apo me fillimin 

e viteve '20, që i paraprijnë asaj, apo me Luftën e Dytë Botërore që është zhvilluar më pas. Interesi është 

një funksion i motivimit, ose një dëshirë për t'u përfshirë në procesin e të nxënit. Nxënësit nuk do ta 

kuptojnë karakterin demokratik të kësaj Kushtetute, në qoftë se nuk kanë dëshirë për të mësuar për të. 

Problemet e motivimit, kanë të bëjnë me përfshirjen e nxënësve në procesin e të nxënit. Në klasat e 

ulëta, problemet e motivimit nuk janë aq të theksuara sa në shkollën e mesme. Nxitja e interesit për 

çështje të caktuara tek adoleshentët nuk është gjë e lehtë; por mësuesi do ta realizojë atë, duke bërë 

pyetje që nxitin të menduarit e nxënësve dhe duke i bërë ata pjesëtarë aktivë të mësimit. 

Praktikat e mira të menaxhimit të klasës lidhen me parandalimin e sjelljeve jo të mira, format pozitive 

të ndërhyrjes dhe pasojat jodënuese (si një bisedë me nxënësin, pas mësimit, për zgjidhjen e problemit), 

përpara se të kalohet në dënim.  

 

MOMENT PËR REFLEKTIM 

 

Ndaloni dhe mendoni si mund ta trajtojë mësuesi një situatë të ndërlikuar që paraqet një varg 

problemesh të llojeve të ndryshme. Më pas i krahasoni idetë tuaja me ato të një mësuesi me përvojë. Ju 

do të ndesheni në situata të ndërlikuara, pothuaj çdo dite, ashtu si gjithë mësuesit fillestarë dhe me 

përvojë. Në qoftë se e fîlloni punën,duke e parë çdo situatë si dinamike, çdo problem si sfidë dhe jo si 

pengesë, do të keni shumë më tepër gjasa që të arrini sukses në gjetjen e zgjidhjeve të kënaqshme. 

Për të përcaktuar mësimdhënien e suksesshme, nuk ka ndonjë përcaktim të veçantë. Disa i quajnë 

'ekspertë', disa 'mjeshtër', të tjerë u thërrasin 'veteranë' dhe disa të tjerë i quajnë 'mësues të shkëlqyer 

dhe të shquar'. Pavarësisht nga këto emërtime, që vijnë nga këndvështrime, kultura dhe përvoja të 

ndryshme, e kemi të qartë se kemi të bëjmë me një vlerësim të lartë për këtë kategori mësuesish. Në të 

njëjtën mënyrë përcaktohet edhe mësimdhënia e suksesshme. 

 

Përdorimi i ideve të nxënësve 

 

Përdorimi i ideve dhe kontributeve është një sjellje e cila përmbledh marrjen në konsideratë, 

modifikimin, zbatimin, krahasimin dhe përmbledhjen e përgjigjeve të nxënësve, në funksion të 

qëllimeve të mësimit dhe nxitjes se pjesëmarrjes së nxënësve në mësim. Ato mund të përshkruhen 

shkurtazi si më poshtë: 

• Krahasimi: Marrja e idesë së nxënësit dhe krijimi i një lidhjeje midis idesë së shprehur më 

parë nga nxënësi apo një nxënës tjetër (për të nxitur përfshirjen në procesin e të nxënit). 

 

• Përmbledhja: Përdorimi i asaj që është thënë nga një nxënës apo grup nxënësish, si 

përmbledhje apo rishikim i koncepteve të ndërtuara apo mësuara (për të rritur orientimin në 

detyrë). 

• Modifikimi: Përdorimi i ideve të nxënësve, përmes perifrazimit apo konceptualizimit me fjalët 
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e saj apo të tij apo të ndonjë nxënësi tjetër (për të krijuar llojshmërinë e mësimdhënies). 

 

• Zbatimi: Përdorimi i ideve të nxënësve për të dhënë përfundimet në mësim apo për të 

ndërmarrë hapin tjetër në një analizë logjike të një problemi (për të rritur shkallën e suksesit). 

 

Ndikimi i mësuesit 

 

Çdo njeri që ka qënë në klasë dhe ka vëzhguar paraqitjen e një mësuesi të pajetë, statik dhe pa larmi të 

intonacionit të zërit, ka vënë re me lehtësi se mësimit i mungojnë vlerat emocionale. Megjithatë, është 

vështirë gjetja e një instrumenti apo mjeti për t'i pajisur mësuesit, sikurse ato që diskutuam më lart. 

 

Parimet e sotme për mësimin letrar. 

 

Përdorimi i teknologjisë dhe edukimit mediatik. 

Kemi thënë se se puna edukative dhe mësimore e dhënies së mësimit të letërsisë, është një proces i 

organizuar që ka një qëllim të caktuar.Qëllimi i mësim-dhënies, përmbajtja, metodat dhe rrugët, janë në 

lidhje të ngushtë me njëra-tjetrën.Mësimi letrar ka disa parime, sepse shkolla jonë duhet të ketë ligjet e 

zhvillimit të saj që të përputhen me strukturën ekonomike-shoqërore.Mësimi letrar ka specifikën e vet, 

si baza e shkencës së letërsisë.Vetë letërsia është një mjet i fuqishëm për edukimin e brezit të ri,vetë 

letërsia artistike,ka karakter figurative-emocional.Mësimet e leximit në shkollë u japin nxënësve njohuri 

të vërteta mbi njeriun dhe lidhjet e tij shoqërore.Nuk ka kufi të pakapërcyeshëm në mes njohjes artistike 

dhe logjike, prandaj dhe mësimi letrar shërben jo vetëm për të njohur jetën, por formon tek brezi i ri një 

botëkuptim dhe perceptim, si rezultat i një pune të planifikuar që udhëhiqet nga mësuesi.Pastaj kalohet 

dhe në kuptimin e thellë të thelbit dhe rëndësisë së veprave letrare, deri në përpunimin e pikëpamjeve 

të ndryshme.Kjo fushë kap anë të ndryshme të jetës shpirtërore.Në këtë kuptim, ajo shërben si bazë për 

metodikën e letërsisë e cila rrjedhimisht mbështetet në pedagogjinë tonë të re e në të njëjtën kohë kjo 

jep material për pedagogjinë në drejtim të ndërtimit të teorisë së përgjithshme të arsimit. 
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Hyrje 

 

Kosova është e përkushtuar për liberalizimin e tregtisë. Mirëpo, tregtia e jashtme e Kosovës është e 

dominuar nga importet ndërsa eksporti është në nivel të ulët duke rezultuar kështu në deficit të lartë 

tregtarë. Bilanci negativ tregtarë është vetëm një nga problemet ekonomike me të cilin po ballafaqohet 

Kosova. Institucionet e Kosovës janë të vetëdijshme se ndryshimi i këtij realiteti kërkon qasje 

gjithëpërfshirëse ekonomike dhe politike dhe reforma në mënyrë që të ndryshohet mjedisi operues në 

Kosovë, me qëllim të përmirësimit te pozitës konkurruese të Kosovës në tregun botërorë. Për 

konceptimin dhe zhvillimin e këtij punimi, pas një seleksionimi paraprak, u përdorën një sërë burimesh 

informacioni nga literatura shkencore të autorëve vendas dhe të huaj në këtë fushë. Zgjedhja e literaturës 

është shtrirë mbi një numër të konsiderueshëm autorësh vendas dhe të huaj, si dhe mbi një numër të 

gjerë burimesh informacioni duke përfshirë raporte e publikime nga Agjencia e Statistikave të Kosovës-

ASK, Banka Qendrore e Kosovës-BQK, etj.   

Në kuadër të punimit pasqyrohen transaksionet ekonomike të Kosovës me vendet tjera të botës. 

Meqenëse ky punim i përket fushës së financave, hulumtimi përqëndrohet në tregtinë e jashtme të 

Kosovës duke përfshirë shkëmbimet tregtare dhe partnerët tregtarë të Kosovës në periudhën 2008-2015. 

Objektivi kryesor i punimit përqendrohet në shqyrtimin dhe analizimin e transaksioneve tregtare të 

Kosovës me vendet tjera duke përfshirë periudhën 2008-2015. Po ashtu shqyrtohet ecuria e tregtisë së 

jashtme të Kosovës si dhe analizimi i ecurisë së eksportit dhe importit me vendet e BE-së, vendet e 

rajonit dhe vendet tjera.  

Fjalët kyqe: eksporti, importi, tregtia e jashtme 
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ECURIA DHE STRUKTURA E EKSPORTIT DHE IMPORTIT TË KOSOVËS NË 

PERIUDHËN 2008-2015  

1.Veçorit në tregtinë e jashtme të Kosovës 

 

Ekonomia e Kosovës ka shënuar rritje relativisht të ulët që nga viti 1999. Edhe pse, gjatë kësaj periudhe 

janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm makroekonomik për ringjalljen e ekonomisë Kosovare, ende 

mbeten shumë sfida. 

Tregtia e jashtme në Kosovë prej periudhës së pasluftës ka pasur trende rritëse të eksportit dhe të 

importit. Përkundër rritjes më të shpejtë të eksportit, baza e ulët e eksporteve bënë që rritja e tyre të ketë 

ndikim relativisht të ulët në zvogëlimin e deficitit tregtar të Kosovës. Edhe pse ndër vite, aftësia 

eksportuese e Kosovës ka shkuar duke u rritur, në të njëjtën kohë edhe importi ka shkuar duke u rritur, 

duke mbajtur deficitin tregtar gjithnjë të lartë. Që nga periudha e pasluftës, Kosova është një ekonomi 

e hapur në tregtinë e jashtme, mirëpo niveli i ulët i zhvillimit ekonomik të Kosovës është reflektuar që 

në transaksionet ekonomike të dominojë importi i mallrave dhe i shërbimeve i cili është dukshëm më i 

madh se eksporti duke rezultuar me deficit të lartë tregtar.  

Përveç treguesve të tjerë makroekonomik, po ashtu edhe këmbimi ndërkombëtar shpreh nivelin e 

zhvillimit ekonomik të vendit përkatës që shprehet nëpërmjet vlerës dhe strukturës së mallrave të 

importuara dhe të eksportuara. Tregtia e jashtme të Kosovës, përkatësisht situata e përgjithshme tregtare 

jep një pasqyrë mbi gjendjen aktuale ekonomike, në një mënyrë shkallën e zhvillimit ekonomik, ku e 

shprehin edhe treguesit e tregtisë së jashtme, dhe për këtë ecuria dhe vëllimi i tregtisë së jashtme nxjerr 

në pah gjendjen faktike të sektorëve prodhues vendorë. 

Transaksionet ekonomike të Kosovës me vendet e tjera, për ekonominë e Kosovës mbeten edhe me 

tutje të pavolitshme, ku vazhdon edhe më tutje varësia nga importi dhe niveli i ulët i eksportit. 

2.Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme 

2.1.Ecuria dhe struktura e eksportit dhe importit 

 

Përveç nivelit të lartë të papunësisë, tregtia e jashtme mbetet çështja e vetme më sfiduese e Kosovës. 

Që nga viti 1999, tregu i Kosovës ka qenë i vërshuar nga importet, ndërsa eksportet kanë qenë në nivel 

të ulët. Edhe pse në rritje të vazhdueshme, eksporti i mallrave ende mbulon vetëm rreth 12% të mallrave 

të importuara.  

Eksporti paraqet shitjen e mallrave dhe të shërbimeve të ndryshme të një vendi me vendet e tjera të 

botës. Eksporti paraqet komponentë të tregtisë së jashtme, nëpërmjet veprimtarisë të së cilës një vend 
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luan rolin e furnizuesit (në kuptimin këmbimor) me të mira materiale dhe shërbime të ndryshme ndaj 

vendeve të tjera.110  

Me anë të eksportit një vend këmben të mira materiale, të cilat janë mbi vëllimin e nevojave të 

popullatës, përkatësisht të tregut vendor dhe bën shërbime të tjera, duke i siguruar në këtë mënyrë të 

ardhura (deviza) vendit, të cilat i shërbejnë për t’i paguar borxhet ndaj vendeve të tjera dhe për zhvillim 

ekonomik.  

Importi paraqet proces të kundërt me eksportin. Si komponentë e tregtisë së jashtme, importi paraqet 

blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të një vendi nga vendet e tjera të botës.111 Përmes importit, një 

vend importon të mira materiale dhe shërbime, të cilat nuk i prodhon apo gjenden në sasi të 

pamjaftueshme, për të plotësuar nevojat e qytetarëve të vet. Kështu, importi mundëson të bëhet 

furnizimi me të mira materiale deri te të cilat në mënyrë tjetër nuk mund të vihet, që janë të nevojshme 

për ekonominë kombëtare.  

 

2.1.1.Ecuria dhe struktura eksportit të mallrave 

Në një ekonomi të hapur një pjesë e produktit shitet brenda vendit ndërsa një pjesë shitet jashtë vendit, 

pra eksportohet. Eksportet janë mallra dhe shërbime të cilat blihen nga të huajt, në këtë rast kemi një 

hyrje të të ardhurave në vend.112 Sasia dhe struktura e eksportit të mallrave varet nga niveli i zhvillimit 

të forcave prodhuese të vendit përkatës. Vendet e zhvilluara eksportojnë zakonisht produkte finale, 

çmimi i të cilave në tregun botëror është i lartë dhe në këtë mënyrë realizojnë të ardhura kombëtare më 

të mëdha për vendin përkatës. Në të kundërtën, vendet jo mjaft të zhvilluara, zakonisht, eksportojnë 

lëndë të para, gjysmëfabrikate, kultura bujqësore, përkatësisht prodhime primare, çmimet e të cilave në 

tregun botëror janë të ulëta, që reflektohet në realizmin e të ardhurave kombëtare më të vogla për vendin 

përkatës. Nga kjo mund të konstatohet se nëpërmjet këmbimit ndërkombëtar bëhet derdhja e të 

ardhurave kombëtare nga vendet jo mjaft të zhvilluara në vendet e zhvilluara të botës, përkatësisht 

eksploatimi ekonomik i vendeve të dyta ndaj vendeve të para. Eksporti si komponentë i tregtisë së 

jashtme paraqet edhe element në orientimin në politikën zhvillimore makroekonomike. Për një vend, 

ku vlera e eksportit ka pjesëmarrje relative të madhe në produktin bruto vendor (GDP), thuhet se në 

politikën e tij zhvillimore është vend me orientim eksportues. Në Kosovë sa i përket eksportit, edhe 

përkundër rrjedhave pozitive të rritjes së eksporteve nëpër vite, deficiti tregtar i Kosovës vazhdimisht 

ka ardhur duke u thelluar për shkak të importit shumë të madh që ka Kosova.  

 
110 Dr. Musa Limani, Makroekonomia, Prishtinë, 2013, fq 252. 
111 Po aty, fq 253. 
112 N.Gregory Mankiw dhe Mark P. Taylor, Makroekonomia, Përktheu: Artan Meci, Jorgji Qirjako, Tiranë, UET 
Press 2012, fq 45. 



83 
 

Tregtia e jashtme është e dominuar nga importet, pasi niveli i ulët i eksportit ka rezultuar në deficitin e 

lartë tregtar që paraqet njërën prej karakteristikave kryesore dhe një nga sfidat më të mëdha në tregtinë 

e jashtme të Kosovës.  

Në tabelen në vijim pasqyrohet ecuria dhe struktura eksportit të mallrave. 

Tabela-5: Ecuria dhe struktura eksportit të mallrave, në periudhën 2008-2015, - në 000 euro.  

Eksporti sipas struktures së 

mallrave 

Eksporti 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ushqime dhe kafshë të 

gjalla 

14.684  14.550 18.710  17.552 19.843 20.749 25.481 24.404 

Pije dhe duhan 5.808  5.088 5.368  8.097 10.264 13.439 12.502 15.981 

Materiale të papërpunuara 45.582  38.341 73.944  81.108 77.711 73.926 77.617 56.119 

Lëndë djegëse 8.313  7.213 10.845  16.229 13.359 22.426 17.094 21.010 

Yndyrna bimore dhe 

shtazore 

23  76 100  45 59 45 19 41 

Produkte kimike 2.389  2.421 2.426  4.174 5.803 8.144 10.249 12.681 

Mallra të përpunuara 104.909  84.111 165.993  168.766 123.441 129.474 153.866 153.791 

Makineri e pajisje 

transporti 

10.727  7.847 9.745  16.162 16.628 11.651 13.638 13.607 

Mallra të tjera të 

përpunuara 

6.027  5.680 8.735  6.902 8.912 13.921 14.033 22.367 

Mallra të pa klasifikuara 

diku tjetër 

  91  131 81 143 54 5.368 

Gjithsej Eksporti 198.463  165.328 295.957  319.165 276.100 293.919 324.553 325.306 

Burimi: Agjencia e Statistikave e Kosovës, Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës, Prishtinë, 

Qershor 2015, fq 200; Agjencia e Statistikave e Kosovës, Statistikat e përgjithshme, buletini tremujor, 

Prishtinë, Prill 2016, fq 30. 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Grafiku 8: Ecuria dhe struktura eksportit të mallrave,në periudhën 2008-2015, -në 000 euro. 

 

Vështruar strukturën e mallrave në tregtin e jashtme, përkatësisht llojin e mallrave në eksportin e 

Kosovës, kjo më së miri pasqyron edhe nivelin dhe strukturën e ekonomisë së Kosovës. Në strukturën 

e eksportit sipas llojeve të mallrave, dominojnë produktet ushqimore dhe lëndë të para, apo thënë më 

mirë prodhimet primare, që janë karakteristikë e vendeve jo mjaft të zhvilluara. Nga tabela dhe grafiku 

shihet se në periudhën 2008-2015, në strukturën e eksportit të mallrave dominojnë kryesisht mallra të 

papërpunuar, materiale të papërpunuara dhe ushqime dhe kafshë të gjalla.  Në vitin 2008, nga vlera e 

përgjithshme e eksportit prej 198.4 milion euro, vlera e mallrave të papërpunuar ishte 104.9 milion euro, 

ndërsa në vitin 2015 në vlerë prej 153.7 milion euro. Materialet e papërpunuara në vitin 2008 ishin në 

vlerë prej 45.5 milion euro, ndërsa në vitin 2015 në vlerë prej 56.1 milion euro. Kurse, ushqime dhe 

kafshë të gjalla në vitin 2008 ishin në vlerë prej 14.6 milion euro, ndërsa në vitin 2015 në vlerë prej 

24.4 milion euro.  

Në eksportet e mallrave në tregtinë e jashtme të Kosovës vërehet se struktura e eksporteve të mallrave 

vazhdon të dominohet nga kategoria e mallrave të papërpunuara dhe materialeve të papërpunuara. 
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2.1.2.Ecuria dhe struktura e importit të mallrave 

Importet janë mallra dhe shërbime të cilat blihen nga të vendasit, në këtë rast kemi dalje të të ardhurave 

nga vendi.113 Sasia dhe struktura e importit varet nga niveli i zhvillimit të forcave prodhuese të një 

vendi. Vendet e zhvilluara importojnë kryesisht lëndë të para, gjysmë fabrikate etj, kurse vendet jo mjaft 

të zhvilluara importojnë kryesisht pajisje, pra produkte finale. Struktura e tillë e importit vendet jo mjaft 

të zhvilluara i fut në borxhe, sepse përherë vlera e importit është më e madhe se vlera e eksportit, pra 

këto vende gjithnjë përballen me deficit të bilancit të pagesave. Importi i mallrave që nga periudha e 

pasluftës mbetet burimi kryesor për furnizimin e tregut të brendshem me mallra të konsumit ashtu edhe 

në nevojat për makineri e pajisje të ndryshme. Kështu, importi edhe aktualisht, përbën peshën më të 

madhe të shkëmbimeve tregtare me botën. 

Tabela -6: Ecuria dhe struktura importit të mallrave, në periudhën 2008-2015, -në 000 euro. 

Importi sipas 

struktures së 

mallrave 

Importi 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ushqime dhe 

kafshë të 

gjalla 

336.901  323.764 354.396  413.054 420.982 429.499 460.041 480.107 

Pije dhe 

duhan 

110.462  87.284 102.099  114.472 116.808 119.205 123.274 117.060 

Materiale të 

papërpunuara 

40.801  44.298 65.897  86.309 83.751 63.694 65.267 67.317 

Lëndë 

djegëse 

343.537  282.766 339.225  452.498 457.935 412.767 400.120 337.407 

Yndyrna 

bimore dhe 

shtazore 

20.152  15.994 17.346  19.292 23.468 22.749 21.870 22.493 

Produkte 

kimike 

183.523  193.694 205.055  256.657 264.181 277.490 284.132 313.347 

Mallra të 

përpunuara 

361.977  372.622 421.836  488.804 520.567 521.205 510.290 558.009 

Makineri e 

pajisje 

transporti 

362.637  436.205 439.861  422.316 411.112 385.620 417.903 466.278 

Mallra të 

tjera të 

përpunuara 

168.187  178.874 202.580  226.544 207.024 216.448 252.469 270.034 

Mallra të pa 

klasifikuara 

diku tjetër 

60  39 9.432  12.401 1.779 1.685 2.866 2.813 

Gjithsej 

Importi 

1.928.236  1.935.541 2.157.725  2.492.348 2.507.609 2.450.363 2.538.232 2.634.867 

Burimi: Agjencia e Statistikave e Kosovës, Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës, Prishtinë, 

Qershor 2015, fq 200; Agjencia e Statistikave e Kosovës, Statistikat e përgjithshme, buletini tremujor, 

Prishtinë, Prill 2016, fq 33. 

 
113 Po aty,  fq 45. 
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Grafiku 9: Ecuria dhe struktura importit të mallrave, në periudhën 2008-2015, -në 000 euro. 

 

Në strukturën e importit të mallrave, dominojnë mallrat e përpunuara, makineri e pajisje transporti, 

produktet ushqimore, lëndët djegëse, produktet kimike. Nga tabela dhe grafiku shihet se në periudhën 

2008-2015, në strukturën e importit të mallrave dominojnë kryesisht mallrat e përpunuara, makineri e 

pajisje transporti, produktet ushqimore. Në vitin 2008, nga vlera e përgjithshme e importit prej 1,928.2 

milion euro, vlera e mallrave të përpunuar ishte 361.9 milion euro, ndërsa në vitin 2015 në vlerë prej 

558.0 milion euro. Makineri e pajisje transporti në vitin 2008 ishin në vlerë prej 362,6 milion euro, 

ndërsa në vitin 2015 në vlerë prej 466.2 milion euro. Kurse, ushqime dhe kafshë të gjalla në vitin 2008 

ishin në vlerë prej 336.9 milion euro, ndërsa në vitin 2015 në vlerë prej 480.1 milion euro.  

Në importet e mallrave në tregtinë e jashtme të Kosovës vërehet se, struktura e importeve të mallrave 

vazhdon të dominohet nga kategoria e mallrave të përpunuara, makineri e pajisje transporti, produktet 

ushqimore.  

2.1.3.Bilanci i tregtisë së jashtme 

Zhvillimi ekonomik i vendit përkatës përbëhet nga aktivitetet ekonomike të brendshme dhe 

ndërkombëtare. Aktiviteti i brendshëm ekonomik matet nëpërmjet llogaritjes së GDP-së dhe 

komponentëve të tij, kurse aktiviteti ndërkombëtar që ka të bëjë si me këmbimin e mallrave, 

ashtu edhe me qarkullimin e kapitalit matet nëpërmjet bilancit të pagesave. Bilanci i tregtisë së 

jashtme paraqet pasqyrën e këmbimit të mallrave dhe të shërbimeve, përkatësisht përfshin të 

gjitha transaksionet ekonomike të një vendi me vendet e tjera të botës. Ndërsa, bilanci i 

pagesave është një koncept i përgjithshëm që shpreh totalin e të gjitha transaksioneve të një 

vendi me vendet e tjera gjatë një viti. Bilanci i pagesave jep në mënyrë të përmbledhur 

informacion për eksportet dhe importet, të ardhurat e vendit për aktivat e vendosura jashtë, 
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lëvizjet ndërkombëtare të kapitalit, të ardhurat e të huajve për aktivat e blera brenda vendit. 

Marrë globalisht, bilanci i pagesave përbëhet nga katër pjesë kryesore:114 

➢ Llogaria Korente, në të cilin pozicion të bilancit të pagesave përfshihet dallimi ndërmjet 

eksportit dhe importit, pra neto eksporti (NX). Siq dihet, ndryshimi ndërmjet eksportit 

dhe importit paraqet suficitin (kur eksporti është më i madh se importi), apo deficitin 

(kur importi është më i madh se eksporti) e bilancit të pagesave të një vendi. 

➢ Llogaria e kapitalit, tregon formën e mbulimit konkret të deficitit nga shteti. Me fjalë 

tjera, llogaria e kapitalit tregon se si shteti e paguan deficitin, duke hyrë borxh apo duke 

zvogëluar pasurinë e tij në botën e jashtme, sepse ajo që blihet duhet edhe paguar. 

➢ Mospërputhja statistikore, pasqyron gabimet të cilat mund të ndodhin gjatë 

transaksioneve ekonomike, përkatësisht paraqet shumën neto të të gjitha transaksioneve 

të paregjistruara. 

➢ Transaksionet zyrtare (rezervat zyrtare), Në kohën e standardit të arit, pa marrë 

parasysh vlerën nga zëri, balancimi i bilancit bëhej nëpërmjet eksportit apo importit të 

arit. Sot, kur nuk kemi sistemin e standardit të arit, vendet balancimin e bilancit të 

pagesave e bëjnë nëpërmjet pagesës ose marrjes së valutave të huaja që i kryen qeveria 

e vendit përkatës. 

Eksportet neto të çdo vendi janë vlera e eksporteve të tij minus vlerën e importeve të tij. 

Meqenëse eksportet neto na tregojnë nëse një vend është në total shitës ose blerës në tregjet 

botërore të mallrave dhe të shërbimeve, eksportet neto quhen edhe bilanc tregtar.115 Në qoftë 

se eksportet neto janë pozitive, eksportet janë më të mëdha se importet, duke treguar që vendi 

shet më shumë mallra dhe shërbime jashtë sesa blen nga to nga vende të tjera. Në këtë rast 

vendi thuhet se ka një bilanc tregtar pozitiv tepricë tregtare (bilanc tregtar pozitiv). Në qoftë se 

eksportet neto janë negative, eksportet janë më të vogla se importet, duke treguar që vendi shet 

më pak mallra dhe shërbime jashtë sesa blen nga to në vende të tjera. Në këtë rast, vendi thuhet 

se ka një defiçit tregtar (bilanc tregtar negativ). Në qoftë se eksportet neto janë zero, eksportet 

dhe importet e tij janë saktësisht të barabartë dhe vendi thuhet se ka një tregti të balancuar.  

Këmbimi ekonomik me vendet e tjera, për ekonomin e Kosovës nga periudha e pasluftës është 

i pavolitshëm. Kjo për faktin se, niveli i ulët i zhvillimit ekonomik të Kosovës është reflektuar 

që në transaksionet ekonomike të dominojë importi i mallrave dhe i shërbimeve i cili është 

 
114 Dr. Musa Limani, Makroekonomia, Prishtinë, 2013, fq 265. 
115 N.Gregory Mankiw dhe Mark P. Taylor, Makroekonomia, Përktheu: Artan Meci, Jorgji Qirjako, 

Tiranë, UET Press 2012, fq 262. 
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dukshëm më i madh se eksporti që ndikon në deficitin e madh të bilancit tregtarë. Në kuadër të 

sfidave kryesore me të cilat përballet Kosova vazhdon të jetë deficiti i lartë tregtar dhe varësia 

në importe. Deficiti i bilancit tregtar në Kosovë kishte rritje permanente, vlera e të cilit u rritë 

nga 1.7 mld. euro sa ishte në vitin 2008, në 2.3 mld. euro në vitin 2015. 

Kjo konstatohet përmes pasqyrimit të këmbimit ndërkombëtar të Kosovës me vendet e tjera nga tabela 

në vijim. Tabela në vijim pasqyron transaksionet ekonomike të Kosovës me vendet e tjera në periudhën 

2008 – 2015. 

Tabela -7: Bilanci tregtar i Kosovës në periudhën 2008 – 2015, - në 000 euro. 

Vitet Eksporti Importi Bilanci tregtar 
Mbulimi i importit 

me eksportin (%) 

2008 198,463 1,928,236 -1,729,773 10.3 

2009 165,328 1,935,541 -1,770,213 8.5 

2010 295,957 2,157,725 -1,861,769 13.7 

2011 319,165 2,492,348 -2,173,184 12.8 

2012 276,100 2,505,609 -2,231,509 11.0 

2013 293,842 2,449,064 -2,155,221 12.0 

2014 324,543 2,538,337 -2,213,794 12.8 

2015 325,306 2,634,866 -2,309,560 12.3 

Burimi: Agjencia e Statistikave e Kosovës, Statistikat ekonomike, Statistikat e Tregtisë së Jashtme( 

Dhjetor 2015), Prishtinë 2016, fq 9. 

Grafiku 10: Bilanci tregtar i Kosovës në periudhën 2008-2015, - në 000 euro. 
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Grafiku 11:Raporti i mbulimit të importit me eksportin 

 

Vështruar tregtinë e jashtme, ecuria  e eksportit dhe importit tregojnë se Kosova ka nivel të ulët të 

zhvillimit ekonomik. Importi përbën pjesën më të madhe të shkëmbimit tregtar të Kosovës. Tregtia e 

jashtme në Kosovë prej periudhës së pasluftës ka pasur trende rritëse të eksportit dhe të importit. Edhe 

përkundër rritjes së eksportit, baza e ulët e eksporteve ka ndikim relativisht të ulët në zvogëlimin e 

deficitit tregtar të Kosovës.  

Nga tabela dhe grafiku, vërehet trendi ndër vite në zgjerimin e aktivitetit tregtar, mirëpo edhe përkundër 

rritjes së eksporteve ndër vite vazhdon edhe më tutje rritja e theksuar në dominimin e importeve. Ecuria 

e eksportit nga periudha 2008-2015, u rrit nga 198.5 milion euro sa ishte në vitin 2008, në 325.3 milion 

euro në vitin 2015, ndërsa importi nga periudha 2008-2015, u rrit nga 1,928.2 milion euro sa ishte në 

vitin 2008, në 2,634.9 milion në vitin 2015. Ecuria e eksportit dhe importit në Kosovën e pasluftës është 

një tregues që pasqyron nivelin zhvillimor në vend, dhe dominimi i importit ndaj eksportit rezulton në 

deficitin e lartë tregtar. 

Deficiti tregtar në vitin 2008 ishte 1,729.8 milionë euro, duke arritur në 2,309.5 milionë euro në vitin 

2015. Totali i eksporteve në vitin 2015 ishte 198.5 milion euro, ndërsa importi 2,634.9 milionë euro. 

Viti 2015 ka rezultuar të jetë me shkallë më të ulët të mbulueshmërisë së importeve me eksporte, në 

krahasim me vitin paraprak, përkatësisht me një shkallë të mbulueshmërisë prej 12.3 %, krahasuar me 

12.8 %  në vitin paraprak. 
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Së pari, kemi të bëjmë me nivel të ulët të zhvillimit ekonomik dhe  

Së dyti, nëpërmjet importit bartësit e politikës zhvillimore kanë arritur më lehtë ta mbushin arkën 

buxhetore të Kosovës. 

PËRFUNDIMI 

 

Kjo për faktin se, niveli i ulët i zhvillimit ekonomik të Kosovës është reflektuar që në transaksionet 

ekonomike të dominojë importi i mallrave dhe i shërbimeve i cili është dukshëm më i madh se eksporti 

duke rezultuar me deficitin në bilancin tregtarë. Deficiti i lartë tregtar dhe varësia në importe vazhdojnë 

të mbetën ndër sfidat kryesore me të cilat përballet Kosova. Në tregtinë e jashtme të Kosovës vazhdon 

të mbetet edhe mëtutje shkalla e ulët e mbulushmërisë së importeve me eksporte, kështu që viti 2015 

ka rezultuar të jetë me shkallë më të ulët të mbulueshmërisë së importeve me eksporte, në krahasim me 

vitin paraprak, përkatësisht me një shkallë të mbulueshmërisë prej 12.3 %, krahasuar me 12.8 %. 

Po ashtu, në periudhën 2008-2014, vërehet rënien e eksporteve neto në raport me BPV-në, nga minus 

38.6%, raporti ekspotet neto/BPV-në, sa ishte në vitin 2008, në minus 30.9%, raporti ekspotet 

neto/BPV-në, në vitin 2014. 

Në Kosovë, në periudhën e pasluftës është zbatuar një politikë fiskale jo favorizuese e cila nuk ka qenë 

në funksion të zhvillimit ekonomik. Masat të cilat janë ndërmarrë deri më tani, në kuadër të ndërtimit 

të politikës fiskale kanë dhënë efekte të rëndësishme në kuptimin e ngushtë fiskal, sepse janë arritur 

nivele mjaftë të kënaqshme në kuadër të të hyrave buxhetore, ndërsa nuk kanë dhënë efekte të 

mjaftueshme sa i përket nxitjes së prodhimit vendor dhe krijimin e kushteve për zvogëlimin sadopak të 

shkallës së varësisë nga tregu i jashtëm dhe në përmirësimin e bilancit tregtar.    
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Abstrakt:  

Qëllimi kryesor i këtij studimit është të parashtrohen me shembuj konkret dhe të analizohen 

përparësitë dhe dobësitë e mësimdhënies dhe mësimnxënies të mësimit online. Mësimi online 

është përdorur si metodë e mësimdhënies dhe mësimnxënies prej dekadash, kryesisht në vendet 

e zhvilluara, por edhe atje është përdorur në masë të madhe. Kjo metodë është praktikuar 

kryesisht nga qendrat universitare dhe në raste të rralla ka gjetur zbatim në arsimin 

parauniversitar. Me paraqitjen e virusit COVID 19, vende të ndryshme të botës për shkak të 

pamundësisë për të zhvilluar procesin mësimor në auditore, u detyruan të kërkojnë forma të 

reja të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Të nxitur nga bllokimi që shkaktoi pandemia, shumë 

vende u gjenden përpara një situate të paprecedent, dhe në kohë rekord vendet e zhvilluara e 

detyruan të krijojnë platformat e tyre individuale, ndërsa një pjesë përdoren ato që ishin krijuar 

prej kohësh. Mësimin on-line vendet e zhvilluara arritën ta vënë në funksion në masë të madhe 

që në muajin e parë të izolimit, duke adaptuar programet mësimore në formën online, ndërsa 

vendet në tranzicion dhe ato që njihen si vendet e botës së tretë ku niveli i përdorimit dhe 

mënyra e përdorimit të teknologjisë është nuk është në nivele të larta i është dashur kohë për 

të krijuar platformat e përshtatshme dhe për të adaptuar programet mësimore cilësore për 

mësimin në distancë. Cilësia e mësimdhënies dhe mësimnxënies së mësimit në distancë në 

vende të ndryshme ka dhënë rezultate të ndryshme. Dhe faktorët që kanë ndikuar në cilësinë e 

lartë ose jo të mësimdhënies dhe mësimnxënies lidhen kryesisht me përshtatshmërinë e 

metodës on-line të programeve mesimore nga institucionet arsimore, aftësinë pedagogjike të 

mësimdhënies dhe nga përdorimi i teknologjisë nga nxënësit dhe prindërit. Gjatë mësimit 

online është vërejtur niveli i njohurive dhe shkakthtësive të mësimdhënësve, nxënësve, 

prindërve me medotën on-line ka qenë shqetësues në pjesën më të madhe. Mospërdorimi në 

nivele të kënaqshme nga mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit ka sjellë rritje të stresit  dhe 

ankthit tek të gjithë komunitetet. Pjesa më e madhe e shoqërive kanë arritur të adaptojnë 

përdorimin e mësimit on-line, por sfida me të cilën institucionet po përballen është shndërrimi 

i kësaj metode në një modul cilësor. 
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 Dhe kjo mesa duket do të ngelet një sfidë në vete, të cilën vendet e ndryshme e kanë në fokus 

të tyre. Mësimi on-line tashmë shihet si një metodë e cila do të konkurojë seriozisht mësimin 

tradicional (në auditore) në të ardhmen.  

Fjalët kyçe: Mësimi në distancë, Covid-19 

Abstract:  

The main purpose of this study is to present with concrete examples and analyze the strengths 

and weaknesses of online teaching and learning. Online learning has been used as a method of 

teaching and learning for decades, mainly in developed countries, but even there it has been 

widely used. This method has been practiced mainly by university centers and in rare cases has 

found application in pre-university education. With the advent of the COVID 19 virus, various 

countries around the world due to the inability to develop the learning process in auditoriums, 

were forced to seek new forms of teaching and learning. Driven by the blockage caused by the 

pandemic, many countries were faced with an unprecedented situation, and in record time the 

developed countries were forced to create their own individual platforms, while some used 

those that had been created for a long time. On-line learning was developed by developed 

countries to a large extent in the first month of isolation, adapting curricula in the form of 

online, while countries in transition and those known as third world countries where the level 

of use and the way technology is used is not at high levels it took time to create the appropriate 

platforms and to adapt quality curricula for distance learning. The quality of teaching and 

distance learning in different countries has given different results.  And the factors that have 

influenced the high quality or not of teaching and learning are mainly related to the 

appropriateness of the on-line method of curricula by educational institutions, the pedagogical 

ability of teaching and the use of technology by students and parents. During the online learning 

it was noticed that the level of knowledge and skills of teachers, students, parents with the 

online method has been worrying for the most part. Failure to use at satisfactory levels by 

teachers, students and parents has led to increased stress and anxiety in all communities. Most 

societies have managed to adapt the use of online learning, but the challenge that institutions 

are facing is transforming this method into a quality module. And this will apparently remain 

a challenge in itself, which different countries have in their focus. Online learning is already 

seen as a method which will seriously compete with traditional (auditorium) learning in the 

future. 

Keywords: Distance learning, Covid-19 
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1. HYRJE 

Të detyruar nga mbyllja që shkaktoi pandemia në mënyrë që mësimi të mos ndërpritet edhe më 

tej, qeveritë e vendeve të ndryshme në bashkëpunim me institucionet arsimore organizuan 

procesin mësimor përmes formës online. Zhvillimi i procesit mësimor përmes platformave on-

line u shoqërua më një sërë vështirësish, që lidheshin kryesisht me infrastrukturën e dobët në 

disa vende, mungesën e përvojës, të shkakthtësive, të njohurive, mungesën e aftësive të 

përdorimit të teknologjisë dhe ajo që është më e rëndësishme prezantimit në praktikë të 

mësimdhënies, pasi mësimi në distancë kërkon përfshirje më të madhe të burimeve njerëzore. 

Zhvendosja e mësimit nga ai me prezencë në klasë në atë në distancë kërkonte angazhim më të 

madh të mësimdhënësve për të përgatitur orët mësimore, kreativitet, përqëndrim më të madh 

të nxënësve dhe mbështetje më të madhe nga prindërit apo anëtarët e tjerë të familjeve të 

nxënësve. Mësimi në distancë kërkonte nga mësimdhënësit të përshtatnin programet mësimor 

për t’i bërë ato me të lehta për t’u kuptuar nga nxënësit, të cilët nga ana e tyre edhe ata ishin të 

panjohur me këtë metodë të mësimnxënies. Mësimdhënësit duhet të ruanin fokusin e mësimit 

modern ku kërkohet që nxënësi të jetë në qendër, dhe përmes formës në distancë kjo gjë të 

realizohet kërkon shkathtësi, njohuri shtesë dhe aftësi specifike. Komunikimi me nxënësit, 

dhënia e informacionin dhe ligjerimi i planit mësimor duhet të bëhej përmes teknikave të reja. 

Cështja e vlerësimit të nxënësve me objektivitet ngelet një ndër sfidat kryesore të mësimit në 

distancë. Sfidave i janë përgjigjur akoma më me vështirë nxënësit që vijnë nga familjet më të 

ardhura të ulëta. Mungesa e teknologjisë: laptopëve, internetit, telefonave mobil etj ka 

shkaktuar vështirësi në kyqjen e shumë nxënësve në Kosovë, por dhe në vende me nivel të 

ngjajshëm ekonomik me vendin tone.Vende të ndryshme i janë përgjigjur në mënyra të 

ndryshme mbylljes së detyruar të institucioneve shkollore që erdhi nga pandemia. Mësimi në 

distancë nga domosdoshmëri për t’iu përgjigjur situatës se krijuar nga pandemia po shndërrohet 

gradualisht si pjesë integrale e procesit mësimor. Shtete të ndryshme të botës po bëjnë analizë 

të hollësishme mbi mënyrën e organizimit të procesi mësimor në distancë, në mënyrë që të 

ardhmen në rast nevoje të jenë të përgatitur. Në komunën e Prizrenit, institucioni arsimor i 

kësaj komune ka krijuar platformën e tyre, ku mësimdhënësit kanë krijuar me mijëra video të 

orëve mësimore dhe i kanë hedhur për t’i shërbyer 26 506 nxënësve të kësaj komune dhe 1958 

mësimdhënësve, të cilët kanë qasje në këtë platformë. Në këtë platformë kanë qasje të gjithë 

mësimdhënësit, drejtuesit e shkollave, nxënësit dhe prindërit e tyre. Në këtë platformë po ashtu 

mësimdhënësit kanë krijuar klasat e tyre.  
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Nga intervistat e realizuara me nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit, mësimi në distancë ka 

dhënë rezultate shumë më të kënaqshme se sa ai i organizuar nga mësimdhënësit MASHT. 

Modele të ngjajshme platformash janë krijuar në vende të ndryshme. Edhe pas rikthimit të 

procesit mësimor në klasa (auditorë), përdorimi i platformave (mësimit në distancë) vijon të 

përdoret. Një pjesë e madhe e mësimdhënësve, prindërve dhe nxënësve tashmë e shfrytëzojnë 

këtë mëtodë për të shkëmbyer informacionin që nuk arrijnë ta japin gjatë orës mësimore 

tradicionale.   

2. Materiali dhe Metodat 

Për të punuar në këtë temë janë kontaktuar institucionet arsimore të komunës së Prizrenit, 

nxënësit dhe janë lexuar me dhjetëra artikuj që lidhen me rezultanin që ka dhënë mësimi në 

distancë në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Për nxjerrjen e rezultatve të këtij punimi është 

përdorur medota krahasuese sasiore dhe cilësore. Metoda sasiore është një metodë kërkimore 

që ka për objekt studimin e numrave dhe çdo formë tjetër e cila është lehtësisht e matshme. 

Metoda sasiore është baza për të kuptuar shumë nga teoritë formale të cilëve është vërtetuar se 

teknologjia, përgatitja e mësimdhënësve për dhënien e mësimit në distancë kanë qenë sfidat 

kryesore në funksionimin e mësimit në distancë. Ndërsa përmes metodës cilësore është 

konstatuar se nxënësit nuk kanë pasur rezultatet e kënaqshme në testet kombëtare dhe ato 

ndërmobëtare. Po ashtu për të zbuluar gjendjen e cilësisë së arsimit kanë shërbyer intervistat e 

të anketurëve, vecanërisht ato të nxënësve. Përmes rezultatit të gjetjeve nga të anketuarit 

mësimdhënës dhe prindër, konstatohet se ka nevojë për përvetësuar formën e ligjerimit të 

mësimt online. Ndërveprimi në mes të mësimdhënësve, prindërve dhe nxënësve, duhet të jetë 

po ashtu i madh. Rezultati i të gjithë këtyre faktorëve janë të konfirmuar nga studimet e 

mëparshme si me ndikimin në cilësinë e mësimit online, në nxitjen e të nxënit, motivimin dhe 

përmirësimin e qëndrimeve të mësimdhënësve ndaj teknologjisë dhe integrimit në zhvillimi të 

saj në proceset mësimore. Dhe faktorë kryesor më me ndikim ishin drejtorët e shkollave të cilet 

kishin ndikim pozitiv në mbështetjen e mësimdhënësve për të ndryshuar kur ata ishin të 

gatshëm të besojnë në ndryshim. Ata ishin të gatshëm të promovojnë ndryshimin, adresojnë 

shqetësimnet e mësimdhënësve, duke i ndihmuar që të kenë më pak ndjenja  të ankthit dhe të 

acarimit për shkak të shqetësimeve që munden të kenë në ndryshimin nga mësimi në klasa tek 

procesi online. 
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3. Rezultatet  

Realizimi i rezultateve ose një konkluzioni të tillë ishte një punë shumë e rëndësishme që solli 

një fenomen real dhe bëri punën sa më serioze, kështu që bazuar nga rezultatet e marrur, kemi 

kuptura se efektet e përdorimit të teknologjisë në institucionet edukativo-arsimore ishin të 

hulumtuar edhe shumë vite më pare nga studiues të  fushës së edukimit, përmes të cilëve është 

vertetuar se teknologjia mund të    ndihmojë në procese të ndryshme arsimore, të ketë ndikim 

pozitiv në mbështetjen  e të nxënit tek  nxënsit  duke  bërë edhe ndihmë në asistimin e 

mësimdhënësit, dhe ti ndihmojë ata në avacinim dhe zhvillimin profesional. Rezultatet e 

studimit: Prandaj nga rezultate e stiudimit themi se integrimi i teknologjisë në klasë është 

promovuar dhe mbështetur tani e shumë vite tani shumë vite në vende të ndryshme të botës. 

Zhvillimi i teknologjisë së informcionit dhe komunikimit  dhe përdorimi i saj në proceset e të 

mësuarit ka mundësuar që  mësimi të bëhet më i hapur dhe metodologjitë e mësimdhënies të 

bëhen më të përshtatshme. Në këtë mënyrë nxënësit bëhen më të pavarur dhe të vetëvendosur, 

të përgjithshëm për mësimin dhe të ken aftësi vetrregulluese në lidhje me përcaktimin e 

qëllimeve, dhe bëhet vetë-monitorues dhe të adaptueshëm. 

4. Përfundim 

Vlera e këtij hulumtimi varet nga besueshmëria dhe sinqeriteti i përgjigjeve të dhëna nga të 

intervistuarit. Qëllimi final afatgjatë është zhvillimi i kapaciteteve  për zhvillimi e teknologjisë. 

Në kuadrot e mësimit dhe zhvillimit në procesin ne teknologjis në Kosovë, mospërfshirja e 

mjaftueshme e teknologjisë në proceset mësimnore. Egzistojnë objektiva  përmes të cilave 

synohet avancimi i cilësisë  së arsimit, të cilat mund të kontribojnë ne avancimin e mësimit 

online ose integrimin e teknologjisë në mësim, dhe zhvillimin e mëtutjeshëm professional të 

mësimdhënësve. Pjesëmarrja dhe gjithë përfshirja ka për qëllim rritjen, përfshirjen dhe ofrimin 

e mundësive të barabata për zhvillim, trajnim, edhe edukim i të gjithë individëve në kuadër të 

edukimit parauniversitar. Dukuri e zhvillimit professional i mësimdhënësve, përmes të cilit 

synohet  përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, dhe kontributi në implementimin e reformave 

të cilat duhet të parashihen që kenë ndikmë në përmisimin e rezultateve të nxënit tek nxënësit. 

Për më shumë, objektiv tjetëri këtij plani është edhe mësimdhënia dhe të nxënit, përmes  së 

cilës synohet të maksimizohet kualiteti i mësimdhënies dhe zbatimi i koncepteve të bazuara në 

kurrikula. 
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