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The performance and impact of some macroeconomic indicators on the
development of the Central Region in the Republic of Albania
PhD. Msc Fabian Pjetri
Lecturer at Luarasi University, Faculty of Economics
Abstract
In this paper, the author presents the performance and impact of some macroeconomic
indicators on the development of the Central Region in the Republic of Albania. It also shows
the economic and social impact of this region on the continued and sustainable development
of our state.
More specifically it shows the performance over the years of GDP and
key sectors of the economy that have influenced and influenced its growth in the Central
Region.
Another important indicator of the overall development of this Region, which is of particular
interest in this paper, is demography. During the last decade, the problems in the demographic
spectrum have been increasing. The number of the population living in Albania has decreased,
the average age of the population is increasing, and the natural population has been declining.
This modest paper deals with a number of elements related to employment in the Central
Region and the counties that make up this region. The number of employees, employment
rate and employment by sector are indicators that are presented in this study.
The continuous and sustainable development of Agriculture is another very important
indicator for the Albanian state economy. In this paper the author presents the progress of the
main crops and their impact on the development of agriculture in the Central Region.
Keywords: GDP, Demography, Unemployment Rate, Gross Value Added, Number of
Employees, Growth of the Population, Agriculture, Forestry.

General description of the Central Region in Albania
The division of the territory of the Republic of Albania is in coherence with European
Commission Regulation No. 1059/2003 on the European Parliament and with its
Council of 26 May 2003 on the establishment of the classification of territorial units
for statistics (NUTS).
The number of population for each non-administrative unit at NUTS II level is
harmonized with the interval set by the European Commission from 800 thousand
inhabitants to a maximum of 3 million. Albania is composed of 3 regions, Center
Region, South Region and North Region.
Level 3 statistical regions are administrative units (prefectures). The average
population for level 3 is 266 201 inhabitants within the range of 150 to 800 thousand
inhabitants.
The Central Albanian Region consists of the districts of Elbasan and Tirana
The Central Statistical Region is the region most heavily influenced by the current
prices of Gross Domestic Product based on data provided by INSTAT.
This region in 2016 contributed to the GDP of Albania with a value of ALL 693,770
million.
In 2017, according to the estimation made by INSTAT on the basis of semi-final data,
the contribution is in the amount of ALL 758,134 million. Compared to a year ago
5

this value is 64,364 million higher. The contribution of Central Region during 2016
comprised 47.11% of GDP at current prices.
In 2017, according to the NUTS 1 statistical regions (Republic of Albania), current
GDP at current prices is ALL 1,551,281 million, marking an increase of ALL 78802
million compared to 2016. In 2016, GDP at prices in the Republic of Albania is ALL
1,472,479 million, up by about ALL 38172 million compared to 2015. During 2014,
GDP at current prices was ALL 1,395,305 million, while in 2012 and 2013, have the
values of 1,332,811 million and 1,350,053 million respectively.
Based on the publication, Regional Accounts in Albania, May 2019 published by
INSTAT, it is seen that the Central Region is the main contributor to the GDP of
the Republic during the period 2011-2017. During 2012, the value of this region's
contribution amounted to ALL 597,121 million, otherwise accounting for 44.8% of
GDP at current prices in Albania. In 2013, the contribution value of this region was
ALL 605,794 million, so we have an increase of ALL 8673 million compared to 2012.
During 2014, the contribution of this region amounted to ALL 634,776 million and
constituted 45.49% of GDP. During the period from 2015 to 2017, the contribution
of this region has been growing steadily in our country's GDP. In 2015 the Central
Region contribution was 47,126% to GDP, In 2016 the Central Region contribution
was 47,115% to GDP at current prices, In 2017 the Central Region contribution was
478.87% to GDP always based on semi-annual data for 2017.

GDP at current prices expressed in %, Central Region, Tirana and Elbasan . Source:
Instat Albania 2019
The Gross Value Added of the Central Region has continued to grow from 2012 to
2017.
The wholesale and retail trade, transport and warehousing, catering and catering
sector is the main sector in the Central Region during the period from 2012 to 2017.
The sector that encompasses the Public Administration, Defense, Education, Health
and Social Aﬀairs is the second largest contributor during this six-year period. The
sector-specific share of Agriculture, Hunting, Forestry and Fisheries in the Central
Region has decreased from 2013 to 2017. The sector's contribution to professional,
scientific, technical, administrative activities and support services has been steadily
increasing. during the period from 2012 to 2017.

6

Table, Gross Value Added in% for Statistical Region Center by branch of economy.
During 2017 the economic sector that has contributed most to the Central Region of
Albania is the Wholesale and Retail Trade, Transport and Storage, Hotel and Food
Service activities at a value of 21.3 GVA.
The public administration, defense, education, health and social work sector is in
second place with 15.1% during 2017. The third sector is Construction with a value
of 11.7%, followed by Industry with a contribution of 11.5%, in Gross Value Added
in the Central Region.
Agriculture, hunting and forestry sector in 2017 accounted for 8.9% of total GVA in this
region. The sector's contribution to professional, scientific, technical, administrative
and support services comprising 11.4% of Gross Value Added in the Central Region
in 2017.
The contribution of the Real Estate sector during 2017 comprised 7.0% of the
Gross Value Added in the Central Region, this contribution being reduced by 0.5%
compared to a year earlier.
During 2016, the sector of economy that has contributed most to the Central Region
is the Wholesale and Retail Trade, Transport and Storage, Hotel and Food Service
activities at a value of 20.3% of GVA.
7

The public administration, defense, education, health and social work sector is
ranked second with 14.6%. In the third place is the Industry sector with a value of
12.2%, followed by Construction with a contribution of 11.3% to the Gross Value
Added in the Central Region. The agriculture, hunting and forestry sector accounted
for 9.8% of the total during 2016, compared to a year earlier this indicator decreased
by 0.1%.
Financial and insurance sector activities were at the level of 3.5% of Gross Value
Added in the Central Region during 2016.
The sector's contribution to Real Estate activities comprised 7.5% of Gross Value
Added in the Central Region during 2016.
In 2015, the sector with the largest Gross Value Added in the Central Region is the
wholesale and retail trade, transport and warehousing, catering and food service
activities at a value of 20.5%. The public administration, defense, education, health
and social work sector is in second place with 14.9% of GVA.
In the third place is the Industry sector with a value of 12.3%, followed by Construction
with a contribution of 12% to Gross Value Added in the Central Region. The
agriculture, hunting and forestry sector accounted for 9.9% of the total during 2015.
Financial and insurance sector activities were at the level of 3.9% of Gross Value
Added in the Central Region.
The sector's contribution to Real Estate activities comprised 7.7% of Gross Value
Added in the Center Region during 2015, compared to a year earlier this indicator
decreased by 0.5%.
The sector's contribution to professional, scientific, technical, administrative and
support services comprising 10.2% of Gross Value Added in the Central Region in
2015.
The Communications sector during 2015 contributed with a value of 4.9% to the
Gross Value Added of the Central Region.
The sector's contribution to other services included 3.8% of Gross Value Added in the
Central Region during 2015.
In 2014, the sector of economy with the highest Gross Value Added in the Central
Region in Albania is the Wholesale and Retail Trade, Transport and Storage, Hotel
and Food Service activities with a value of 21.4%. The public administration, defense,
education, health and social work sector is in second place with 14.8% of GVA,
compared to the previous year this indicator increased by 0.2%.
In the third place is the Construction sector with a value of 11.8%, followed by the
Industry sector with a contribution of 11.4% to the Gross Value Added in the Central
Region. The agriculture, hunting and forestry sector accounted for 10.4% of the total
during 2014, down from 0.4% in 2013.
Financial and insurance sector activities were at the level of 3.8% of Gross Value
Added in the Central Region.
In 2013, the sector of economy with the highest Gross Value Added in the Central
Region of Albania is the Wholesale and Retail Trade, Transport and Storage, Hotel
and Food Services activities with a value of 21.2%. This indicator decreased by 0.4%
compared to 2012.
The public administration, defense, education, health and social work sector is
in second place with 14.6% of GVA, compared to the previous year this indicator
increased by 0.2%.
In the third place is the Construction sector with a value of 13%, followed by the
Industry sector with a contribution of 11.6% to the Gross Value Added in the Central
8

Region. The Agriculture, Hunting and Forestry Sector accounted for 10.8% of the
total during 2013, up by 0.4% compared to 2012.
Financial and insurance sector activities were worth 3.4% of Gross Value Added in
the Central Region. This indicator decreased by 0.4% compared to 2012
Main indicators relating to demography in the Central Region
The total population living in the central region of Albania was 1170142 in 2019. This
population is distributed in 13 municipalities out of 61 in total. There are 274982
people living in Elbasan District while 895160 inhabitants live in Tirana District for
2019.
The population of Center Region in total Albania has been increasing steadily from
2001 to 2019. Looking inward, the population in Tirana District has steadily increased
since 2001, with the this county had 596704 inhabitants while in 2019 the population
in this county reached 895160 inhabitants.
In the District of Elbasan it has been noticed that since 2001 to the present day the
population of this District consisting of 7 Municipalities in total has been steadily
decreasing from year to year. In 2001 the population of this District was 361980
inhabitants, in 2010 it was 309657 inhabitants while in 2019 the population in Elbasan
District reached 274982 inhabitants.
Main indicators relating to employment in the Central Region
The number of employees in the public administration during the period from
2013 to 2017 in the Central Region has been increasing. In 2017, 76309 persons were
employed in the public administration in these regions, or 46.43% of all public
administration employees in Albania.
During 2016 the number of public administration employees in the Central Region
was 76160 persons, compared to a year earlier the number of employees increased
by 1976 persons.
During 2015 the number of public administration employees in the Central Region
was 74,184 persons, compared to a year earlier the number of employees increased
by 1141 persons.
The number of employees in the private non-agricultural sector during the period
from 2013 to 2017 in the Central Region has been increasing. In 2017, 293495 persons
were employed in these regions, or 61.78% of all non-agricultural private sector
employees in Albania.
During 2016 the number of employees in the private non-agricultural sector in
the Central Region was 250086 persons, compared to one year ago the number of
employees increased by 29683 persons. During 2015 the number of employees in the
private non-agricultural sector in the Central Region was 220403 persons, compared
to a year earlier the number of employees increased by 33053 persons.
In 2017 in the Central Region employed 115371 persons, or 25.27% of all employees
in the private agricultural sector Albania. During 2016 the number of employees in
the private agricultural sector in the Central Region was 107,366 persons, compared
to a year earlier the number of employees decreased by 1178 persons.
During 2015 the number of employees in the private agricultural sector in the Central
Region was 108544 persons, compared to one year ago the number of employees
decreased by 4985 persons.
During 2014 the number of employees in the private agricultural sector in the Central
Region was 113529 persons. Compared to 2013, the number of employees decreased
by 14532 persons.
In the Central Region the number of unemployed registered as jobseekers with the
9

National Employment Service was 27,189 persons during 2017. It is worth noting that
over 50% of jobseekers in this region are female. Currently, the number of women
registered as unemployed jobseekers was 14,531 in 2017. In this region 9.03% of
persons registered as unemployed are young people aged 16 to 24 years. The number
of unemployed people with 8 or 9 years of education was 16,147 in 2017, expressed
as a percentage of 59.38% of the total number of job seekers in the region. Persons
with secondary education account for 34.79% of the total number of unemployed
jobseekers registered with the National Employment Service in the Central Region.
Main indicators relating to agriculture in the Central Region
During 2018 in the Republic of Albania were produced 1166283 tons of vegetables,
compared to a year ago, this indicator increased by 1.23%. In 2018, the Central Region
was the second largest contributor to vegetable production, with a contribution of
215,392 tonnes. This indicator increased by 7295 tonnes from a year earlier.
In 2018, the Republic of Albania produced 678196 tonnes of cereals, compared to a
year earlier, this indicator was reduced to 23536 tonnes. In 2018, the Central Region
was the third largest contributor to cereal production, with a contribution of 142915
tonnes. This indicator was down 3281 tonnes from a year earlier.
In 2017, 146196 tonnes of cereals were produced in the Central Region, compared to
2016, an increase of 2352 tonnes of this indicator. Crop yields for this region during
2017 were 48 quintals per hectare.
The Central Region during the year 2018, had a total of 2249 thousand fruit tree
roots, compared to 2017 we have an increase of 59 thousand roots. The average yield
of fruit trees for this region during 2018 was 25.3 kilograms per root.
Based on the data published by the Institute of Statistics it is noted that the number of
olive roots in 2018 was 2472 thousand roots in total and had an average productivity
of 10.55 kg per root.
During 2017, the Central Region had a total of 2190 thousand fruit tree roots,
compared to 2016 we have increased by 37 thousand roots of this indicator. The
average yield of fruit trees for this region during 2017 was 24.25 kg per root. Based
on the data published by the Institute of Statistics it is noted that the number of olive
roots this year was 2421 thousand roots in total and had an average yield of 10.5 kg
per root.
Tirana District is the largest contributor to the Central Region in Albania.
Based on data published by INSTAT, it is seen that the contribution of Tirana District
to GDP increased from 2012 to 2017.
In 2017, according to the estimation made by INSTAT on the basis of semi-final data,
the contribution from the district of Tirana is in the amount of ALL 652,072 million.
Compared to a year ago this value is ALL 62402 million higher. The contribution that
this district made during 2016 amounted to ALL 589,670 million.

Table, GDP at current prices, Tirana District, Central Region Source: Instat 2019
In 2016, the contribution of Tirana Region to GDP amounted to ALL 652,072 million,
or 40.04% of GDP nationally. In 2013, this contribution amounted to ALL 504,196
10

million, or 37.34% of GDP. In 2012, the contribution of this region was ALL 501,276
million, or 37.61% of total GDP realized Albania.
It is worth noting that the sector in which wholesale and retail trade, transport
and warehousing, catering and food service activities are included is the primary
contributor to the District of Tirana during the period from 2012 to 2017. The annual
contribution of this sector to Gross Value Added was over 21% during this six-year
period.
During 2016, the Gross Value Added in Tirana District was ALL 517,076 million,
while in 2017 this indicator reached the value of ALL 569,620 million.
The sector that comprises wholesale and retail trade, transport and storage, catering
and food service activities is the sector that occupies the main weight in the Tirana
District during the period from 2012 to 2017.
The sector that encompasses Public Administration, defense, education, health and
social work activities is the second largest contributor during the period from 2013
to 2017 in the Gross Value Added Indicator in this district.
The construction sector continues to play a very important role in the Gross Value
Added of Tirana District during the period from 2012 to 2017.
In 2019 the population in this district reached 895160. This population is distributed
in 5 municipalities out of 61 in total. The district has experienced the largest growth
in the country Compared with the population on January 1, 2018, the population on
January 1, 2019 increased by 11164 people. In 2018 as a result of domestic movements
by counties, migration was at 7193 the number of people coming to Tirana County
is higher than the number of people leaving this district. In 2017 migration was at
16844 persons, this is the highest value of migration in the period from 2014 to 2018
in the District of Tirana.
In 2014 the migration to this Region was 7263 persons. In 2015 the migration was
7055 persons, in 2016 it was 14397 persons. During the period 2014-2018 as a result
of internal movements, the District of Tirana results in a positive internal migration.
Births in Tirana district have increased from 2011 to 2013 while from 2014 to 2017
this indicator has declined. In 2013, there was the highest number of births with a
total of 10199 persons. During 2016 the number of births in this district reached 9510
persons, while in 2017 the number of births was 9680 persons, so it increased by 170
persons compared to the previous year.
Mortality in Tirana County from 2011 to 2012 has been increasing. In 2015 there were
the highest number of deaths with a total of 5347 persons, from 7498 persons who
died in the Central Region during 2017. During 2016 the number of deaths in these
districts reached 5249 persons.
Natural Supplements in the District of Tirana from 2012 to 2013 have been increasing,
while from 2014 to 2017 we have been decreasing. In 2013, there was the highest
number of natural additives with a total of 5537 persons. During 2017 the natural
surplus in this district reached 4431 persons, while a year ago the natural surplus
was worth 4415 persons.
Based on data published in the Yearbook-Statistical-Regional-2018, the number
of students attending 9-year and secondary education represents 29.5% of those
nationwide during 2017. Average gross monthly income based on the Gross Monthly
Salary in the public sector was 66.100 ALL. The average monthly consumption
expenditure based on the 2016 Household Budget Survey was ALL 85,344 per
household (Household).
Elbasan District is the smallest contribution to the Central Region.
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In 2017, according to the evaluation carried out by INSTAT on the basis of semi-final
data, the contribution from Elbasan region is in the amount of 106,061 million ALL.
Compared to a year ago, this value is ALL 1961 million higher. The contribution this
district made during 2016 amounted to ALL 104,100 million.

Table, GDP at current prices, Elbasan District, Central Region Source: Instat 2019
Based on the data published by INSTAT, it can be seen that the contribution of
Elbasan District increased from 2012 to 2014. In 2015, the contribution of this region
was reduced to ALL 100,200 million, which is the lowest value in the long run, for the
period 2012-2017. The contribution that this district made in 2015 was 6.98% of GDP
at current prices in Albania. The contribution that Elbasan District made during 2016
accounted for 7.06% of GDP at current prices in Albania, while its contribution to the
Central Region was 15.04%.
Gross Value Added in Elbasan District increased steadily from 2008 to 2010. In 2008
this indicator amounted to ALL 68694 million. In 2009, Gross Value Added reached
the value of ALL 73294 million, compared to a year earlier this indicator increased by
ALL 4600 million. During 2010 this indicator amounted to ALL 86749 million. In 2011
the Gross Value Added in this district amounted to ALL 84744 million, compared to
a year earlier this indicator was reduced by ALL 2005 million.
In 2012 the Gross Value Added in this region amounted to ALL 83040 million,
compared to a year earlier this indicator decreased by ALL 1704 million.
It is worth noting that the sector in which agriculture, hunting, forestry and fishing
are the main contributor to this region during the period 2012 to 2017. The annual
contribution of this sector to the Gross Value Added was over 39% during this period
of time. The impact of the key sectors on Gross Value Added for this district from
2012 to 2017 is shown in more detail below.
Gross Value Added in Elbasan district has increased continuously from 2012 to 2014.
In 2015 this statistical indicator decreased by ALL 2,207 million compared to 2014.
During 2016 Gross Value Added in Elbasan district it was ALL 91,284 million, while
in 2017 this indicator reached the value of ALL 92,650 million.
The sector that includes agriculture, hunting, forests and fishery is the sector that
occupies the main share in Elbasan district during the period from 2012 to 2017.
The sector that comprises the industry is the second largest contributor during the
period from 2014 to 2017 in the Gross Value Added in Elbasan district. The sector
that includes, wholesale and retail trade, transportation and storage, catering and
food service activities is one of the major contributors to Gross Value Added in
Elbasan district. From 2012 to 2014, this indicator was the third largest contributor to
Elbasan district. The sector, which includes the activities of Public Administration,
Defense, Education, Health and Social Work, is in fourth place during the period
from 2013 to 2016. The Elbasan District and most of the counties in the Republic of
Albania are experiencing a decline from net internal migration. During 2017, Elbasan
Municipality has the third highest number of births, with 1,456 births respectively.
In 2018 migration as a result of internal movements by counties was at -1272 so the
12

number of people leaving Elbasan County is higher than the number of people who
come to reside based on figures published by Instat. In 2017 migration was -2,790
persons, so the number of people leaving Elbasan County is the highest value of
migration in the period from 2014 to 2018. In 2014 the migration to this Region was
-311 persons. In 2015 migration was at -895 persons, in 2016 it was -2737 persons.
Births in Elbasan District increased from 2011 to 2012 while from 2014 to 2017 this
indicator declined. In 2014, there was the highest number of births with a total of
3924 persons. During 2016 the number of births in this district reached 3287 persons,
while in 2017 the number of births was 2996 persons, so it decreased by 291 persons
compared to the previous year. Mortality in Elbasan County from 2012 to 2015 has
been increasing. In 2017, there were the highest number of deaths with a total of 2206
persons, out of 7498 persons who died in the Center Region during 2017, 29.42% of
these deaths occurred in Elbasan District. During 2016, the number of deaths in these
districts reached 2077.
Natural Supplements in Elbasan District from 2011 to 2012 have been increasing,
while from 2013 to 2017 we have been decreasing. In 2012, there was the highest
number of natural additives with a total of 1997 individuals. During 2017 the natural
surplus in this district reached 790 persons, while a year ago the natural surplus was
worth 1210 persons.
The number of students attending 9-year and secondary education represents 9.9%
of those nationwide for 2017.
Conclusions and Recommendations

1) Continuing to maintain a stable macroeconomic situation, which is at the core of
increased competitiveness and sustainable economic growth.

2) Undertake structural reforms for a new model of economic development

3)
4)

5)

6)
7)

and transition from the existing model where economic growth is driven
by consumption, to a model where economic growth is generated by the
development of industry, especially the processing industry.
Sustainable growth requires structural reforms and resource shifting to more
productive sectors, reducing barriers to resource reallocation.
Cooperation and the creation of a value chain in the production of regional
products where each country contributes to what segment it considers most
productive for the country and where it has a competitive advantage over other
countries.
In the Center Region which includes Tirana Region and Elbasani Region are
concentrated the largest number of population, the largest number of businesses,
so the GDP of this region is significantly higher than in other regions. The
revenues and expenditures of Local Government Units that are part of this
region are higher especially Tirana, Vora and Kamza.
Based on RCI (EU Regional Competitiveness Index) which includes all NUTS2 regions, in most cases the region that the capital was part of, is much more
competitive than other regions.
This is because in the capital there are: -Cellites of all government institutions.
Sites of all the most important public and private companies. Sites of the
country's leading educational, research and scientific institutions that make it
easier to disseminate, adopt and apply technology and innovative ideas. The
largest number of educated, qualified and trained persons. The main health and
cultural institutions of the country and also the main media of the country. The
13

more advanced demand of the population for better payment and consumption.
etj.
8) Further changes in the labor market and the commodity market, in terms of
quality and standards, in order to improve competitiveness and accelerate the
process of alignment with developed countries.
9) Improving the skills of the workforce to use the advanced technology equipment
and machinery needed especially by foreign companies through advanced
training and training.
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The internet usage and its impact on academic achievements in adolescence
Irma Leka
University of Tirana, Faculty of Social Sciences Tirana, Albania
Abstract
The main purpose of this research is to study the link between the use of Internet for
entertainment or study and academic performance among students of VI - IX classes in the
city of Tirana.
The study included a sample of 378 subjects from twenty public elementary schools in the city
of Tirana, who belonged to the age group of 12 - 15 years. The sample of students was selected
using Simple Random Sampling Technique. A quantitative questionnaire was used to conduct
this study. The study found that there was no statistically significant relationship between the
use of the Internet for entertainment and academic performance, while it found that there
was a proportional increase in the academic average with the increase in Internet navigation
for its use as a teaching information search tool. According to this study, improving academic
achievement may be a specific result of educational use of the Internet, while the use of the
Internet for entertainment purposes is more deterrent to academic achievement.
This kind of study raises awareness on the negative or positive eﬀects of Internet use and its
impact of learning. Accordingly, this study enables this awareness to help adolescents achieve
the right balance between using the Internet for fun and studying, thereby preventing further
problems in the academic field.
In the end, it can be aﬃrmed that the findings of this study are an opportunity to raise
awareness of our society, that is the responsibility of this society to help the adolescents to
select useful information and to create a personal identity, being aware that the other better
alternative to learn and increase their knowledge, is still the book and meanwhile, to help
educational structures develop methods to enhance the academic performance of students
in schools.
Keywords: internet use, teen, academic performance.

Introduction
Impacts and interactions with technology tools are factors that directly aﬀect
adolescents' academic achievement due to the time they spend with each. Any
interaction in or out of school with technology tools can have a direct or indirect
eﬀect on academic performance.
Given that communication is the foundation of human science, since 1990 the virtual
society has experienced immense growth in the number of users that has worldwide1.
Virtual environment persists and change over time even when people are not in
the virtual world2. According to Debra Williamson (2007), about 20 million young
Americans between the ages of 3 and 17 years old (53% of this age group) until 2011,
visit virtual worlds at least once a month3.
1

Rotsztein, B. (2003). Problem Internet use and locus of control among college students:
Preliminary findings. The 35th Annual Conference of the New England Educational Research
Organization. Portsmouth, New Hampshire, April 10.
2
Lastowka, G. F., Hunter, D. The Laws of the Virtual Worlds, 92 CAL. L. REV. 1, 6 (2004).
3
Nachshon, G. (2010). ESRB Warning: Use of Virtual Worlds by Children May Result in Addiction
and Blurring of Borders – The Advisable Regulations in Light of Foreseeable Damages. University
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Over time, researchers have struggled to find the impact that the use of this virtual
society has had, especially at younger ages4. Internet use has grown dramatically not
only in society in recent years, but also in schools.
Although the Internet is primarily intended for the academic use of the latter, for
teaching and research, it has also become an integral part of students' daily lives.
They go online to talk to diﬀerent people and it penalizes the time spent on academic
research, by leading to new behavior even resulting in dependence on internet
models. Early Adolescence (ages 12-15 years) is an ideal age to study the relationship
between the Internet and academic achievement.
Rapid pubertal change makes adolescents of this age experience an increased desire
for autonomy5. In this regard, it turns out that as the world and in our country, the
number of teenagers who tend to go to virtual societies always and more is coming
towards growth, which shows that new patterns of behavior are being created and
that these models not always can be in favor of academic performance, which causes
further problems.
Societies are the main basis by which a child learns a lot of empirical facts about his
or her physical and social environment, the acquisition of skills and value, and the
attitude towards a better future.
In this regard, a special place is occupied providing academic support that
commitment makes parts for the creation of learning communities and the creation
of academic facilities which attract attention towards learning and high academic
achievement. For this reason, familiarity with the technology tools has become part
of almost all schools in the middle - school education in Albania since 2008.
The Importance of a Virtual Learning Environment
The virtual learning environment is a basic software system designed to facilitate
learning and teaching with the use of tools and activities6. In a report for Open
University in the UK, "Motivation and mobile devices"7, six reasons were suggested
on why using a virtual environment could be motivating for students:
Control over learning - students can define the tasks and activities on which
they want to engage, they take responsibility for their own learning
Possession - increased access to technology has encouraged the expansion of
participation. The opportunity to learn informally in time is very motivating.
Learning in context - the possibility of having access to resources and
information in the relevant context with the ability to share it with others.
Continuity among contexts - virtual learning environments provide growth
opportunities for formative assessment and feedback that lead to benefits in terms of
retention and academic achievement.
Entertainment - online learning can be associated with entertainment.
of Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy. From http://ssrn.com/abstract=1681173 (last
called 30 th May 2011).
4
Morahan-Martin, J. (2005). Internet Abuse: Addiction? Disorder? Symptom? Alternative
Explanations?. Social Science Computer Review, 23(1): 39-48.
5
Granic, I., Hollenstein, T., Dishion, T. J., & Patterson, G. R. (2003). Longitudinal Analysis of Flexibility
and Reorganization in Early Adolescence: A Dynamic Systems Study of Family Interactions. Developmental
Psychology, 39(3), 606-617. DOI:10.1037/0012-1649.39.3.606
6
JISC (2009a) Eﬀective Practice in a Digital Age (Bristol, HEFCE).
7
Jones, A. & Issroﬀ, K. (2006) Motivation and mobile devices ALT-J Research in Learning
Technology, 15(3), September 2007, 247-258.
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Communication - Communication and mutual learning, such as the use of
forums, chat and e-mail for discussion and feedback. Working with other people,
given the right conditions, it is motivating in itself.
Social networks and impact on school outcomes
Nowadays it is very common for teens to do lessons while using phones, social
networks, instant messaging, navigating websites, etc. and the first impression given
is that they are doing all this in the same time. But the possibility that teenagers are
able to do all at the same time eﬀectively is virtually impossible.
Some researchers have found that Internet use is closely related to damage academic
performance8. In their study, nearly 15% of participants reported feelings that lead to
a complete lack of control over Internet use, and this directly impacted low academic
performance. Adolescents who reported decreasing academic performance as a
result of using the Internet found that they had used the Internet five times more
than others, and were more likely to report that using the Internet made them stay
up late at night, sleepless and thus were not attentive in classes resulting in lower
grade ratings. In this study, adolescents who had lower scores in school were more
likely to use the Internet for entertainment activities.
Other studies also come to the same conclusions. Teenagers today, through practice,
develop the ability to use diﬀerent media. However, this does not mean that this use
of these media is necessary or positive for high academic achievement. Using media
that combines the learning leads to poor learning outcomes among adolescents and
the poor performance of teaching duties.
Paul J.A ., Baker , H. M. & Cochran , J.D. (2012) , in their study of the eﬀect of social
networks on students' academic performance, found that there was a statistically
significant negative relationship between time spent by students on social networks
and their academic performance9.
Spending time on the social network greatly influences the attention of students. In
particular, the higher the time spent online, the lower the concentration on learning
activities. Further, the focus on learning has been found to be highly correlated with
characteristics that influence students' behavior, such as their perceptions of their
society's thinking, social networks, likes or dislikes in online social networks, etc.
However, many studies contradict when it comes to the impact of social networks on
academic performance. Studies conducted on the same topic have found that there is
no correlation between social networks and students' academic performance10. Also,
in another study, the use of social media sites, whatever they may be, does not aﬀect
students' grades11. Social media has been integrated well enough to interfere with
students' academic lives. Students have grown up with social networks, and research
8

Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrows, J. R., (2001). Internet use and collegiate academic
performance decrements: Early findings. Journal of Communication, 51, 366-382.
9
Kalra, R. K., Manani, P., & Pradesh, U. (2013). Eﬀect of social networking sites on academic
achievement among introverts and extroverts. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 2(3),
401– 406.
10
Ahmed, I. & Qazi, T. (2011). A look out for academic impacts of social networking sites (SNSs): A
student based perspective. African Journal of Business Management, 5(12), pp. 5022-5031.
11
University of New Hampshire (2010) Student Grades Not Aﬀected by Social Networkinghttp://
www.newswise.com/articles/student-grades-not-aﬀected-by-social-networking
newresearchfinds. Retrieved 20/08/13.
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shows that they are now simply integral to each other without any appreciable
impact on grades.
With regard to the positive eﬀects of social networks, studies are highly suggestive.
One of them gives the six reasons that link social networks to positive change within
the school12:
1. Social media is essentially self-explanatory, as technology currently exists globally.
So it will not only continue to grow, but will consume the way of life in the future.
2. Media exists and information is absorbed more quickly by children.
3. When children are engaged, they learn well.
4. Secure social media is available and free of cost.
5. Replace internet crawl with social education, as social media encourages
collaboration.
6. Cell phones are not harmful with the information they provide.
This study focuses on positive experiences regarding the use of technology, the way
students should use social networks, and how they can be held accountable for the
information received.
One of the authors explains why young people today need to be taught some practices
within social settings13. According to him, performance is defined as the ability to
adopt diﬀerent identities for the purpose of discovery. Perhaps technology, which
is an ideal tool for identity building, can be used to help students explore diﬀerent
characters and perspectives during the learning process. It defines social networks as
the ability to search, integrate and share information. Acquiring means connecting
diﬀerent sources of information, giving yourself the ability to communicate clear
ideas at a later time. According to him, social networks play a role, which should be
used precisely for this reason by individuals in absorbing the necessary information.
Study Methodology
The purpose of the study was to examine the link between Internet use for recreation
or study and academic performance among VI-IX students. The hypotheses of this
study were:
1. There is a statistically significant relationship between the use of the Internet for
entertainment purposes and the academic performance of students.
2. There is a statistically significant relationship between the use of the Internet for
teaching purposes and academic performance.
Information gathering, based on trial hypotheses, was conducted based on a
questionnaire for adolescents. The Student Questionnaire analyzes the level
of adolescents' involvement with the Internet and its eﬀects on academic
performance.The questionnaire contains questions that aim to present a set of
aspects of virtual society that aﬀect academic performance. Specific scales were
used to assess school suitability, each with its own scales, and the Liker scale was
applied to measure real or virtual socialization: (a) never; (b) rarely; (c) sometimes;
(d) often; and (e) always.
The questionnaire has given special importance to the students' view of the
12

Kessler, S. (2010). The Case for Social Media in Schools. Retrieved January 20, 2012, from http://
mashable.com/2010/09/29/socialmedia-in-school/
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Jenkins, H. (2006). Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the
21st century. Chicago: The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.
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importance they attach to virtual society as they devote themselves to this society
and its impact on the learning process. This study included 64, 9-year schools in the
city of Tirana which have a total of 22,787 students. This population does not include
non-public school students and the institute for those who do not see and hear. The
age group selected was from 12-15 years old, or assigned to grades VI-IX.
Data analysis
In this study, the instrument used to measure internet usage, divides the Internet
usage into two parts:
a)
Usage for academic activities
b)
Usage for fun
Usage for academic activities, include time spent searching for information on
school projects, sharing information or questions with other students, and so on.
This enables us to make a diﬀerentiated analysis between the use of the Internet for
academic interests and the use of recreational activities.
In the study was found the link between using the Internet for fun and using
the Internet for academic activities. The data showed that there is no statistically
significant relationship between these two factors (r = .045, P ›.05). This indicates
that the relationship between these two factors is weak and does not show any
consolidated tendency in the sample. In other words, those who use the Internet
massively for various academic activities (such as finding materials for various
projects, searching for valuable academic information, etc.) may also use them for
recreational activities such as e.g. social networks, games etc. This data shows that
there is no clear distinction between the use of the Internet for study purposes and
the use of academic activities.
Pearson correlation coeﬃcient was used to see the relationship between the intensity
of internet use for academic activities and academic performance. The data show that
there is a strong positive correlation (r = .840) between the intensity of internet use
for academic activities and the academic performance represented through the grade
point average. As expected, this figure gives us an irrefutable tendency to increase
proportionally the academic average with the increase in Internet navigation for the
purpose of using it as a search tool.
Likewise, the Pearson correlation coeﬃcient was again used to examine the
relationship between Internet use for fun and academic performance. The data
presented showed that there is a negligible negative relationship between these two
factors (r = -. 087) and this relation has no statistical significance (P> .09). This data
shows that there is no statistically significant relationship between these two factors.
However, as we have seen in the analysis of the links above, there is no tendency in
the sample that those who use the Internet for academic purposes should not use it
with the same intensity for entertainment purposes. Consequently, the insignificant
link between the use of the Internet for entertainment and the academic average may
be influenced by the fact that those students, who use the Internet for entertainment,
may also use it for academic activity.
To further explore this dilemma, it was decided to make a partial correlation,
leaving the controlled use of the Internet for academic activity as the only controlled
variable, and looking at the relationship between the academic average and the use
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of the Internet for entertainment, unaﬀected by the use of internet for academic
activities. There is in fact, a weak (r =.- 231) negative but statistically significant (P
.05) relationship, between the mentioned factors. This link indicates that with
the increase in entertainment use, (when the influence of internet use for academic
purposes is ignored) the academic average decreases.
In the above logic, the use of partial correlation also examined the relationship
between academic averages and internet usage for academic purposes, leaving the
usage of the internet for entertainment purposes as a controlled variable. The data
show that there is a strong correlation between these two factors (r = .848) with a high
statistical significance (P .05). However, in terms of correlation coeﬃcients, there
is little diﬀerence in whether or not the variable of Internet usage, is controlled for
entertainment purposes, since correlation coeﬃcients are the same as in the first case
(r = .840).
Findings interpretation
Studies on the use of the Internet should be an ongoing endeavor, as computer
technology is advancing rapidly and its usage habits change accordingly. A large
number of online applications have been developed in recent years for various
purposes. Applications that have been developed for non-academic purposes are
more inclined towards socialization and entertainment.
For this reason, our study examined the link between Internet use for entertainment
and academic performance. The data presented showed that there is a negligible
negative relationship between these two factors (r = -. 087) and this relation has
no statistical significance (P> .09). This data shows that there is no statistically
significant relationship between these two factors, which rejects our hypothesis.
However, as was shown in the study, there is no tendency in the sample that those
who use the Internet for academic purposes should not use it with the same intensity
for entertainment purposes. Consequently, the insignificant link between the use of
the Internet for entertainment and the academic average may be influenced by the
fact that those students who use the Internet for entertainment may also use it for
academic activity.
Diﬀerent fields of study have come to the conclusion that students need to be aware
of the amount of time spent online, in order to use this time wisely and profitably.
This study shows that there is a diﬀerence between the time a student spends online
and the usage of the Internet for academic activities by field of study.
To further explore this dilemma, it was decided to make a partial correlation,
leaving the controlled use of the Internet for academic activity as the only controlled
variable, and looking at the relationship between the academic average and the use
of the Internet for entertainment, unaﬀected by the use of internet for academic
activities. There is in fact, a weak (r =.- 231) negative but statistically significant (P
.05) relationship, between the mentioned factors. This link indicates that with
the increase in entertainment use, (when the influence of internet use for academic
purposes is ignored) the academic average decreases.
For this reason, if teens use the Internet for entertainment purposes only, this
becomes a matter of concern to researchers. Findings by Tadsad, Maheswarappa
20

& Alur (2003)14, have concluded that students' usage of the Internet was more for
entertainment purposes than for academic purposes. A considerable part of the time
students spend online should be devoted to searching for materials related to their
studies, if high academic results are required.
The second hypothesis was intended to reveal the strength of the link between Internet
use and academic achievement in adolescents. Pearson correlation coeﬃcient was
used to see this relation. The data showed that there is a strong positive correlation (r
= .840) between the intensity of internet use for academic activities and the academic
performance represented through the grade point average. As expected, this figure
gives us an irrefutable tendency to increase proportionally to the academic average
with the increase in internet browsing in order to use it as an information search tool
which confirms H1.
Other studies supporting these conclusions are numerous. The need to access the
Internet for academic purposes is important, in view of research by Cheung and
Huang (2005)15 which link Internet usage to better academic performance. Tella
(2007)16, Kuh and Hu (2001)17, Asdaque, Nasir Khan, and Abbas Rizvi (2010)18
have also found evidence that Internet access, especially for academic research,
significantly contributes to high academic performance.
Other studies such as Clements (2002)19 and Cuﬀaro (1984)20 on educational computer
use and educational computer programs, have similarly reported positive results in
academic fields.
These studies show that the Internet is an eﬀective tool to enhance student learning.
But other studies, such as Anderson & Maguire (1978)21 and Schmidt & Wanderers
(2008)22, showed that, unfortunately, increased use of technology in adolescents
has also been associated with an increase in attention diﬃculties, which leads to a
decrease in academic results.
In this logic, was also examined using partial correlation, the relationship between
academic averages and internet use for academic purposes, leaving the use of the
Internet for entertainment purposes as a controlled variable. The data showed
that there is a strong correlation between these two factors, (r = .848) with a high
statistical significance (P .05). However, in terms of correlation coeﬃcients, there
14
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is little diﬀerence in whether or not the variable of Internet use is controlled for
entertainment purposes, since correlation coeﬃcients are the same as in the first case
(r = .840).
Jackson et al. (2006)23 hypothesized that academic performance could be improved
while navigating the Internet because students encounter a significant amount of
information related to textbooks. According to the current study, improving academic
achievement may be a specific result of educational use of the Internet, while using
the Internet for entertainment needs consequently impedes academic achievement.
Conclusions
The study examined the link between Internet usage for entertainment and academic
performance. The data presented, showed that there is no statistically significant
relationship between these two factors, which rejects our hypothesis. However, as
shown in the study, there is no tendency in the sample that those who use the Internet
for academic purposes should not use it with the same intensity for entertainment
purposes. Consequently, the insignificant link between the use of the Internet for
entertainment and the academic average may be influenced by the fact that those
students who use the Internet for entertainment may also use it for academic activity.
The study also included data on the association between Internet use and academic
achievement in adolescents. The data show that there is a strong positive correlation
(r = .840) between the intensity of internet use for academic activities and the academic
performance represented through the grade point average. As expected, this figure
gives us an irrefutable tendency of the proportional increase in academic average
with the increase in Internet navigation to use it as an information search tool, which
confirms our hypothesis.
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Abstract
The process and development of albanian path toward the compliance with european
standards, rules and regulations is one of the main challenges the country is facing. The
agriculture sector is the main pillar supported by the instruments local and european such
as National Schemes and EU Rural Development measures. Strategies and legal framework
are prepared, support policies are in place for such developments. However, the evaluation
and monitoring of the impact of these policies is not that easy. Statistical surveys and
analysis would be the proper instruments to achieve the desired results and reach the right
conclusions for further revision of the policies. Therefore, our eﬀorts to review the sector will
consist on the analysis of the existing data and means trying to measure the state of play for
the period under study. Since 2007 till now, the sector has known steady increase, being the
main contributor to the national growth. Is this as a result of the annual state support to the
agriculture holdings? The paper tends to review the sector and conclude on the changes and
developments for the period 2007-2014.
Keywords: review, analysis, trends, statistics, measures,rural development.

Introduction
The primary aim of agriculture and rural development in the Republic of Albania is
to contribute to a balanced development of all rural areas in Albania, to improve the
quality of life in rural areas to reduce poverty and promote integrated development of
sustainable rural development and diversification (development of non-agricultural
activities). This will be achieved through:
Cooperation between Albania and the EU focusing on priority areas related to
the European Union acquis in the field of agriculture. The cooperation aims at
modernizing and restructuring the Albanian agriculture and agro-industry sector
based on gradual approximation of legislation with the practices, rules and standards
of the Community.
Strengthening cooperation on regional and local development, with the main
objective, contributing to economic development and reducing regional disparities.
The opening of the green light toward the European perspective for Albania has
directed the executive to “design and implementation of agricultural policies to
increase agricultural production, improving marketing infrastructure, consumer
protection and sustainable management of natural resources”. To fulfill this mission,
there are designed sectoral and inter-sectoral strategies, policies and programs
that support the growth of the agricultural and livestock production, with the aim
of increasing competitiveness in domestic and foreign markets. In addition, the
development of institutional capacity, able to design and implement agricultural
policies in the perspective of regional and European integration.
The purpose of this paper is to analyse the agriculture sector from the point of view
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of state support and its impact on the improvement of the sector and the life of the
rural areas. Unfortunately there are not data available that measure the real impact
f the governement support to farmers who benefit from such support. We will try
to review the sector by analysing the macro indicators frm which one can make
deductions about the impact of the state support to the sector growth.
Sector review
The development of the agricultural sector and rural non-farm economy is oriented
toward integrated rural development including the development of infrastructure
and services, environmental protection and development, as well as eﬀective
management of agricultural land. The policies undertaken, aimed at further
consolidation of farms by establishing and strengthening farmer associations,
introduction of agricultural technology, as well as strengthening marketing system
and the level of technical education of farm operators, creating opportunities for
entering the market farmers continued to increase development policy as the most
eﬀective way to reduce poverty in rural areas. Rehabilitation and improvement of
the management of rural infrastructure that included rural roads, drainage and
irrigation, and the supply of rural water and electricity aimed at improving the access
to basic services and economic development opportunities for the rural population,
the beneficiary areas roads rehabilitated. (Ministry of Agriculture).
Instat recently published the preliminary figures for the year 2014. According to
the publication, the real economic growth of the albanian economy for 2014, 2.02 %
compared to the year 2013. The sector of agriculture, forests and fishery count for
20,0 % of GDP and the 2014 growth is 2,25 % in real terms, contributing with 0.44
percentage point in the GDP growth. (Table 1, INSTAT, 11 december 2015).
Albania is a middle income country according to OECD with per capita income of
4587 $ in 2014 (table 1 below). The population has a negative increase as we can notice
from the data. In 2014 Albania has a population of 2.894 million people, compared to
2897 million in 2013 and and 3162 million in 2007 (Instat, administrative data).
Tab.1 Main macroeconomic indicators (2013-2014 with current prices)
2013*

2014**

Gross Domestic Production with current prices (in million
leks)
National gross income (in million leks)

1.350.555

1.400.549

1.353.368

1.383.843

Annual real growth of GDP at constant prices compared to
the previous year (in %)
Annual average population (in thousand inhabitants)

1,11

2,02

2.897

2.894

Thousands leks

466

484

Euro

3.323

3.457

USD

4.411

4.587

Gross Domestic Product per capita in:

2013* Data are semi-final
2014** preliminary data on yearly basis
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Source: Instat, December 2015
For the first time, the population living in urban areas has exceeded the population
living in rural areas. The resident population in urban areas was 53.5 per cent while
46.5 per cent of the population lived in rural areas.
According to INSTAT 1data, the labor force in agriculture accounts for 50 % of the
working age population or around 47.7% of the total employed (442,806 employed
in 2014).
The labor force in rural areas is characterised by a higher number of women compared
to men, while the agriculture holdings are headed by men in 93.5% of the cases.
Imports of agro-food products have increased by 4.4 % in 2014 compared to 2013
and 1.28 times compared to 2007, while exports have increased even at higher pace,
namely 11.5 % in 2014 compared to 2013 and 2.21 times compared to 2007, thus trade
deficit is growing at lower rate ( 1 to 9 in 2011) , but the trade imbalance is still a big
challenge for the sector, 1 to 5.4 in 2014. (table 2).
Table 2 : Trade in food and agricultural products
- export of agri-food
products
- share in export of all
products
- import of agri-food
products
- share in import of all
products
- trade balance in agrifood products

Units

2007

2013

2014

2014/2013
In %

2014/2007
In %

mill. EUR

54.8

108.7

121.2

111.5

221.2

%

7.0

6.2

6.6

106.5

94.3

mill. EUR

503.9

622.1

649.4

104.4

128.9

%

20.9

16.8

16.5

98.2

78.9

mill. EUR

-449.1

-513.4

-528.2

1/5.4

1/7.7

Source: Instat
The labor productivity in agriculture measured by GVA for annual working unit
(AWU) s increased significantly with more than 46% in 2011 compared to 2007 while
in 2012 reached the value of 3,615 Euro per AWU 2.
Despite the positive trend of the agriculture production in Albania, the performance is
still low if compared to EU countries. This situation is dedicated to the small scale and
fragmented farming, low level of technology absorption and investments in agriculture
(still low at EUR 20 million), weak irrigation and drainage infrastructure exposing
the agriculture sector to severe weather conditions and climate change eﬀects. In the
recent years there has been an increase in the farm size but the Utilised Agriculture
Area (UAA) per holding in Albania is still very low, only 2.8 ha, indiﬀerent compared
with EU 27 14.5 ha, Bulgaria 12.1 ha, Italy 7.9 ha or Slovenia 6.53 .
Subsidies background
The current national support schemes have been allocated to farmers and agrobusinesses since 2007. The aim of the state intervention has been to the agriculture
sector through direct measures and investments allocated to agriculture holdings.
The schemes are annual and cover a wide range of direct payments and certain
1

Labor market-INSTAT : www.instat.gov.al
2 IPARD 2 Program
3
Zhllima, E., Gjeci, G.,Imami, D., Agricultural policy in Albania-A comparative analysis with EU
countries, Tirana, Albania.
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investments schemes. The annual value of the national schemes has been diﬀerent
from year to year. (see graph ).
Since 2007, the supported sectors were:
• Production of fruits, nuts, olives and vineyards through support to the
establishment of new orchards, investments in wells and irrigation systems, plant
protection systems and propagation of saplings of autochthonous varieties,
• Production of vegetables in protected areas (greenhouses/tunnels) through
support to investments in plastic sheets for green houses, drop irrigation systems,
new green houses based on solar energy,
• Production of milk, based on payments to livestock farms for milk delivered to
dairies paid per litre of milk; support to milking cows and sheep paid per head,
support to sheep breeding for transhumance , rabbit breeding, production of
extra virgin olive oil paid per litre produced, and support to bee hives and honey
production,
• Production of organic products and certification of organic (bio) products,
• Promoting of rural credits in agro-processing and agriculture mechanization
through interest rate subsidies,
• Promotion of Agricultural Cooperation,
• Snail breeding,
• Cultivation of MAPs.
The overall value of the state subsidies for the period 2007-2012 was around 50 million
Euro. According to the distribution showed above in this document, the support
schemes have contributed to an increase in the number of areas under plantation
and production growth in several subsectors. The area of utilized agricultural land is
increased more than 20,000 ha since 2007 consisting mainly of new plantations. Now
almost 2/3 of the total agricultural land is utilized, which implies that there is need
for improves/increased utilization in
the years to come. On the other hand,
the number of farms/agriculture
households has decreased by 4%
14,783
in comparison to 2007 mounting to
12,051
11,34
10,584
10,090
353,341 farms in 2011. (MARDWA).
8,614
8,045
7,729
7,603
Table 3: Share of the budget of olive
and vineyards support schemes to
4,078
3,178
2,109
the total budget of support schemes
for each region/district, total 2007 –
2012
District/
region

Total ALL

Berat
Diber
Durres
Elbasan

637,537,675
344,104,045
274,180,038
658,158,576

Olive plantation
ALL
390,162,516
79,916,732
448,143,110

Vineyard plantation
Share
to total
61%
0%
29%
68%
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ALL
32,345,900
29,669,500
51,769,180
39,633,000

Share to total
5%
9%
19%
6%

Fier
G j i rokaster
Korce
Kukes
Lezhe
Shkoder
Tirane
Vlore
Lushnje
Total

718,523,904
291,388,004
631,443,050
226,826,217
271,396,910
651,979,765
418,152,888
527,053,179
272,327,415
5,923,071,665

397,615,809
74,897,634

55%
26%

61,389,250
23,870,500

9%
8%

83,281,870
211,734,843
144,400,649
209,498,370
95,958,377
2,135,609,909

0%
0%
31%
32%
35%
40%
35%
36%

25,846,170
16,694,950
22,084,900
61,066,900
45,730,310
23,773,600
35,764,140
469,638,300

4%
7%
8%
9%
11%
5%
13%
8%

Source: Payment Agency
The main beneficiaries were farmers who invested in olive plantations – given
that the olive sector has been a priority sector for GoA, this support scheme has
received more than 1/3 of the total budget (Table 3 above). Other supported sectors
include orchards (plantation), agrifood processing, and vineyard (plantation) and
livestock.
The state support include several measures split into direct support and investments.
Analysis carried out by national and foreign experts in the framework of projects,
show that among several sub-sectors subsidized, olive and vineyards sectors are by
far the most relevant one. Olive sector, as shown above, has been by large the most
attractive sector for the support schemes. Olives are followed by orchard plantations
and agrifood processing – but since this category are less homogenous for the
purpose of our analysis (eg. it is not feasible to compare yields and other parameters,
for example under orchards we have diﬀerent types with diﬀerent technical and
economic conditions/parameters. Same rational applies for agri -food processing
too). Thus, the next “important priority sector” in line is vineyards.
Table 4: Share of the budget of Shkodra, Fier and Lushnje to the total budget for
olive and vineyards support schemes, total 2007 – 2012
Region/
district
Lushnje
Fier
Shkoder
Totali

Olive plantation
ALL
95,958,377
397,615,809
211,734,843
2,135,609,909

Share
4%
19%
10%
100%

Vinyeard plantations
ALL
Share
35,764,140
8%
61,389,250
13%
61,066,900
13%
469,638,300
100%

Source: Payment Agency
The regions of Shkodra and Fier (including Lushnje) have both received significant
share/funding for the plantation of olives and vineyards to the total support schemes
budget for each region respectively. For example, more than half (55 percent) of the
support schemes budget of Fier has gone for olive plantations, while almost 1/3 (32
percent) of the support schemes budget of Shkoder has gone for olive plantations
(Table 4).
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4. European support for the preparation to use IPA funds for RD
Albania is an aspirant country to become an European Union Member. On May 2006
the Stabilisation and Association Agreeement between the European Communities
and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other
part, has been signed. The agreement expresses the commitment by Albania to
approximate its legislation in the relevant sectors to that of the Community, and to
eﬀectively implement it.
The acquis on agriculture and rural development covers a large number of binding
rules, many of which are directly applicable. The proper application of these rules
and their eﬀective enforcement and control by an eﬃcient public administration
are essential for the functioning of the common agricultural policy (CAP). Running
the CAP requires the setting up of a paying agency and management and control
systems, such as an integrated administration and control system (IACS), and the
capacity to implement rural development measures. Member States must be able to
apply the EU legislation on direct support schemes and to implement the common
market organization for various agricultural products4.
To this end, Albanian Government has put eﬀorts to set up the legislative basis as well
as institutional and relevant capacities. The Payment Agency has been established in
2007 and half of its staﬀ is dedicated to the preparations for implementing the IPARD
funding. European Commission and Albanian Government have agreed to allocate
funds5 for capacity building as well as grants allocation to farms, which purpose is
two folder: from one side to exercise the relevant structures to the IPARD procedures
and from the other side to allocate grants to farmers and agro-businesses following
almost the same criteria and procedures like in IPARD.
The implementation of the IPARD-like grants brought up a lot of constraints
related to the legacy of the procedures and criteria fulfillment. The realization of
the grants didn’t go smoothly because the complexity of the procedures and criteria
to be fulfilled by the farmers and agro-businesses, which brought into attention the
necessity to complete the major reforms in the country such as the land reform and the
property rights reform. In addition, there were launched three calls for applications
accompanied by a vast awareness campaign which was realized in diﬀerent qarks of
the country with the participation of the interested groups and individuals. (table 5)
Tab. 5 Execution of the contracted application
Call I
Call II

Total Grant Contracted
Total Grant Paid
Total Grant Contracted

No. Of Applications
19
17
17

Value €
1,455,925.40 €
1,223,721.88 €
528,127.49 €

Total Grant Paid

12

137,492.63 €

(Brussels, 09 November 2010) SEC(2010) 1335”Commission Staff Working Document”
Analytical Report).
4

5

“IPA 2011 “Support to Agriculture and Rural development “ funded by European Union on the
value of 10 million Euro, 2.485 million co-financing of the Albanian Government and 6.265 million
Euro from farmers.
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Call III

Total Grant Contracted

52

3,502,271.95 €

Total Grant Paid

3

34,409.14 €

Source: Payment Agency, 2015

5.
Recent interventions in the sector
In 2013 the annual allocation was 6.6 million Euro, and is increased in 2014,
allocating 8.4 million Euro, the ratio being 127.2% increase in 2014 . (Table 6).
Table 6 : Domestic schemes
Number of Applicants

Value in euro

2013

5601

6,598,189

2014

8770

8,354,649

Source: ARDA
In 2015, the preliminary data 6 tell about an allocation of 9.5 million Euro, the increase
ratio being 114% compared to 2014. The characteristic of this year allocations is
that around 50% of the domestic support value (4,737,931 € ) has been allocated for
investments. This value cover up to 50% of the total investment which means that
almost ten million Euro has been invested in agro processing, as a result of which
new jobs have been created and the level of living of families has been improved.
Unfortunately we don’t have evidence of the direct impact of the public schemes to
the living conditions of the rural families.
Table 7: Agriculture production in 000 tons
2010

2011

2012

2013

2014

Cereals

694

701

697

703

700

Vegetables

860

890

914

924

950

Fruit trees

168

188

210

218

220

Olives

70

65

108

92

98

Crops

Fruit trees

Citrus

13

15

19

20

21

Grape

185

195

197

204

204

Source: INSTAT, Statistics of Agriculture and Livestock, 2014
The statistics about the general impact of the allocations to farmers and agrobusinesses by domestic and EU schemes, indicates that there is an impact in the
production of the agriculture production and specifically in the produces that have
benefited from the national schemes.
Instat informs that the number of fruit trees has been increased during 2014 (see table
7): fruit trees 2.89%, olives 4.34%, citrus 6.66% and vineyard area 2.01%7. Meanwhile
the production of grapes has been steady for two consecutive years.
The table above support the finding that the support schemes are the main factor
of production increase. The extension of the areas with plantations as well as
investments in technology and equipment result in the production increase.

6
7

ARDA 2015
Source: INSTAT, Statistics of Agriculture and Livestock, 2014.
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V. Recommendations for the future
• The situation shows that the land fragmentation is one of the weak points of the
agriculture and rural development .
• The national schemes should promote the creation of the farmers/producers
associations which mean higher production and exports and more income to
farmers.
• The IPARD experiment showed that reaching the standards is a big challenge for
the policymakers, executers and farmers/agrobusinesses to the ending of having
access to IPARD funding in the near future.
• The policies should focus also to the land consolidation reform supporting
projects of land consolidation which will bring to the creation of economically
viable, competitive and sustainable farms and will bring the better use of the
territory and agriculture.
• The importance of regular yearly monitoring and review of the schemes in
addressing current and future priority needs should be combined with the
empowerment of the collaboration with technical bodies such as Food Safety
and Veterinary institutions, extension services, Property Right agencies, the land
cadasters, land registers, etc.
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Abstract
The main purpose of the study is to measure the associations between Barro misery index
(BMI) and its components: inflation rate (л), unemployment rate (u), real GDP growth rate
(GDP), and nominal long-term interest rate (i), using Spearman rho coeﬃcient procedure. We
use the quarterly data set and apply the formula:
BMI = л + u – GDP + i
It seems rationale to estimate these associations, in order to develop an optimal control of
miserably process for a specified country during given time period.
We apply the statistical procedure for Albania during the period January 2005-December
2014. The sources of the oﬃcial data are Albanian Institute of Statistics (INSTAT) and Bank of
Albania (BoA). If the data follow non-normal distribution, the Pearson’s correlation coeﬃcient
method is not applicable. However, we can apply Spearman rho coeﬃcient procedure.
Some results of present study include:
Spearman ρ (л, BMI) = 0.570
Spearman ρ (u, BMI) = 0.679
Spearman ρ (OMI, BMI) = 0.817
Spearman ρ (GDP, BMI) = -0.615
л and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%
u and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%
OMI and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.99%
GDP and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9 %
Spearman ρ (Δ л, ΔBMI) = 0.318,
Spearman ρ (Δu, ΔBMI) = 0.118,
Spearman ρ (ΔOMI, ΔBMI) = 0.329,
Spearman ρ (ΔGDP, ΔBMI) = -0.789,
where notation Δ denotes successive diﬀerence.
Δл and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 95.9%.
Δu and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 52.5%.
ΔOMI and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 93.8%.
ΔGDP and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%.
Keywords: Barro misery index, Spearman rho, association, statistically dependence, Albania
Abbreviations:
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CLT- Central Limit Theorem
GDP- Gross Domestic Product
KLS test- Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors test
SW test- Shapiro-Wilk test
BMI- Barro misery index
OMI- Okun misery index

Introduction
Barro misery index (named after Harvard University Professor Robert J.Barro) for a
specified country during a given period of time, is calculated by the formula:
BMI = Л + u – GDP + i ,
where:
BMI denotes quarterly Barro misery index,
л denotes quarterly inflation rate,
u denotes quarterly unemployment rate,
GDP denotes quarterly real GDP interest rate,
i denotes quarterly long-term nominal interest rate,

see Barro (1999).

BMI lies in the center of public interest, because the life of citizens is strongly aﬀected
by changes in this index. BMI contains four components: л, u, GDP and i.
From Modern Probability Theory point of view, BMI is a random field: it changes over
time and in diﬀerent countries reflects changes in society’s economic performance.
BMI is not a perfect measure of poverty for a given country during a specified period
of time. But definitely, BMI can be used as a proxy of the economic and social welfare,
see Welsch (2007). The life of individual is strongly determined and aﬀected by BMI.
•
Definitions
Most frequently, the term “inflation” refers to a rise in the Consumer Price Index
(CPI), which measures prices of a representative fixed basket of goods and services
purchased by a typical consumer, see Mankiw ( 2010). The formula for calculating

Inflation rate =

P0 − P−1
100%
P−1
, where P0 denotes the

the quarterly inflation rate is
current average price level, and P-1 denotes the average price level a quarter ago.
Today, most economists favor a low and stable rate of inflation, because low inflation
may reduce the severity of economic recession and the risk of destabilizing the
economy, see Sargent, Williams and Zha ( 2006 ), Taylor ( 2011 ), and Giannellis (
2011 ).
Unemployment, as defined by the International Labor Organization ( Nov
26, 2007), is the state in which the people are without jobs, they have actively
looked for work within the past four weeks, and ready to start work within
two weeks. The unemployment rate is the percentage of total labor force

unemployment rate =

unemployed workers
total labour force .Unemployment is the

unemployed:
macroeconomic problem that disturbs the lives of many families. For most people,
the loss of a job means a reduced living standard and psychological distress.
GDP is the market value of all oﬃcially recognized final goods and services produced
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within a country in a given period of time ( quarterly GDP versus annual GDP), see
Blanchard (2011), Mankiw (2011), Taylor (2008).
GDP per capita is often considered as an indicator of a country’s standard of living.
Oﬃcial GDP estimates not take into account the underground economy, in which
transactions contributing to production (such as illegal trade and tax-avoiding
activities) are unreported, causing GDP to be underestimated.
GDP can be determined in three ways, all of which should, in principle, give the
same result:
•
Production Approach
•
Expenditure Approach
•
Income Approach
The most direct of three ways is the Production Approach which calculates the sum
of outputs of every class of enterprise to arrive at the total.
In Albania, GDP was calculated by INSTAT only through Production Approach
and Expenditure Approach. Among these two methods, is being considered that
Production Approach better evaluates GDP for Albania’s conditions.
•
According to the Production Approach, GDP is calculated by the formula:
GDP = VAT + TP + CT + SB,
where
GDP denotes the Gross Domestic Product at market prices,
VAT denotes Value Added Tax at basic prices,
TP denotes taxes on products including VAT,
CT denotes customs tax,
SB denotes subsidies on products and imports.
The Production Approach is the basic method to calculate GDP in Albania.
The mean of long-term interest rate for Albania during the given period is i = 6.8%.
The sources of oﬃcial data are INSTAT and Bank of Albania.
In modern use, the concept ‘’Pearson correlation coeﬃcient’’ refers to a measure
of linear relationship between two normal random variables, while the concept
‘’Spearman rho coeﬃcient’’ refers to a measure of monotone relationship (in general,
non-linear) between two arbitrary (in general, non-normal) random variables, see
Encyclopedia of Mathematics (2015)
Spearman’s rank correlation coeﬃcient is a nonparametric measure of statistical
dependence between two random variables X and Y. Spearman’s assesses how well
the relation between X and Y can be described using a monotonic function.
Spearman’s correlation coeﬃcient is appropriate for both continuous and discrete
random variables. By definition, Spearman’s = (X, Y) is calculated as the Pearson’s
correlation coeﬃcient between ranked variables, see Corder and Forman (2014),
Myers and Well (2003). For an arbitrary random sample (x1, y1), (x2, y2), …, (xn,yn)
selected from the random vector (X,Y), the n raw scores (xi, yi) are converted to ranks
(Xi, Yi), and Spearman’s correlation coeﬃcient is computed by the formula:
, where di= Xi – Yi denotes the diﬀerence between ranks.
= 1If Y tends to increase when X increases, then > 0
If Y tends to decrease when X increases, then <0
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If no tendency for Y to either increase or decrease when X increases, then =0.
The sign of indicates the direction of association between random variable X and Y.
In applications, r denotes the observed value of . That means: r denotes random
sample Spearman’s correlation coeﬃcient and denotes population Spearman’s
correlation coeﬃcient.
Under the null hypothesis
H0: =0 (statistical independence between X and Y),
H1: ≠0 (statistical dependence between X and Y).
The appropriate test statistics is “Student’s t distribution”
with (n-2) degrees of freedom, see Kendall and Stuart (1973).
t= r
The p-value (or attained significance level) is the lowest level of significance α
at which the null hypothesis would have been rejected, see Ramachandran and
Tsoksos (2009).
The rest of the paper is organized as follows:
Section 2 contains mathematical apparatus.
Section 3 provides the Spearman rho associations between BMI and its components
for Albania during the given period.
Section 4 presents the estimations of Spearman rho for associations between successive
diﬀerences of BMI and successive diﬀerences of its components for Albania’s case.
Section 5 concludes the study.

2. Mathematical apparatus
The Central Limit Theorem (CLT) explains why many probability distributions tend
to be very close to the normal distribution. A contemporary version of the CLT is
given by A.N.Kolmogorov, see Shiryaev (2006).
Theorem 1 (CLT)
) of a reasonably large size n > 30 are selected
If all random samples (
from any random variable (population) X with finite expectation μ and variance σ2
then the probability distribution of the sample mean
expectation μ and variance
n

is approximately normal with

. This approximation improves with larger samples, as

, see Kolmogorov (2002).

Theorem 2 (Berry – Esséen)
If the third central moment E(X- μ)3 exists and is finite, then the above convergence
is uniform for all x

(-

and the speed of convergence is at least on the order

, see Shiryaev (2006).
Theorem 3 (Arstein – Ball – Barthe – Naor)
The convergence to normal distribution is monotonic in the sense that the entropy of
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the random variable

increases monotonically to that of the standard normal distribution (Arstein, Ball,
Barthe, and Naor, 2004).
The amazing and counterintuitive thing about CLT is that no matter what the
probability distribution of the parent population X, the probability distribution of
the sample mean
Theorem 4

approaches a normal curve.
0

If a stochastic process X (t ) is Ft – martingale, then E [ X (t ) ] = constant, ∀t ∈ Ν .
Theorem 5
0
If a stochastic process is not Ft – martingale, then it is not also Ft −
martingale.
Theorem 6
0

The stochastic process { X (t ) } , t ∈ Ν , is a Ft – martingale if and only if the process

{Z (t ) = X (t ) − X (t − 1)},

t ≥ 2,

is a fair game. That is, Z(t) follows normal distribution and

E[ Z (t ) | Ft0−1 ] = E[ Z (2)] = 0

, ∀t ≥ 3.

In most applications where we wish to test for normality, the population mean

μ and variance σ 2 are unknown. In order to perform the Kolmogorov–Smirnov
2

test, we must assume that μ and σ are known. The Lilliefors test, which is quite
similar to the Kolmogorov – Smirnov test, overcomes this problem. The major
_

diﬀerence between the two tests is that, with the Lilliefors test, the sample mean x
and the sample standard deviation s are used (instead of μ and σ ) to calculate the
cumulative distribution function F(x). The sample cumulative function S(x) and the
test statistics

D = max F ( xi ) − S ( xi )

i
are both computed as in the Kolmogorov
– Smirnov test. In the Lilliefors test we
compare the observed value D with the critical value Dc provided by the table of the
Lilliefors test.

) against
The SW test for normality compares a set of sample data (
the normal distribution. The SW test for normality is a very powerful test. This test
is of regression type and assesses how well the observed cumulative frequency
distribution curve fits the expected normal cumulative curve. The SW test for
normality is sensitive to both skewness and kurtosis. In general, SW test is more
accurate that KSL test, Cramer – Von Mises test, Durbin test, Chi-squared test, and
b1 test. (Wackenly, Mendenhall, and Schaeﬀer 2007, Hogg 2009, Field 2009). We use
SPSS version 22.
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3. Spearman rho measurement of the associations between BMI and its components
for Albania during the period January 2005 - December 2014.
We consider the following data sets :
• Quarterly inflation rate for Albania during the period January 2005 – December
2014
• Quarterly unemployment rate for Albania during the same period
• Quarterly OMI for Albania during the same period
• Quarterly GDP growth rate for Albania during the same period
• Quarterly BMI for Albania during the same period, see table 1 and table 2.
The following results are well – known:
• The CLT is not valid for quarterly inflation rate in Albania during the period
January 2005 – December 2014 ate the confidence level 99.9%;
• The CLT is not valid for quarterly unemployment rate in Albania during the same
period at the confidence level 99.9%;
• The CLT is not valid for quarterly OMI in Albania during the same period at the
confidence level 86.4%;
• The oﬃcial data of the quarterly GDP growth rate for Albania during the same
period contradict Kolmogorov’s CLT at the confidence level 77.1%.
• The CLT is not valid for quarterly BMI in Albania during the same period at the
confidence level 84.8%, see Kolaneci and Bisha (2015).
• The mean of the quarterly inflation rate for Albania during the period January
2005 – December 2014 is equal to 1.285 and 95% confidence interval for mean is
(0.852 ; 1.718)
• The mean of the quarterly unemployment rate for Albania during the same period
is equal to 14.20 and 95/5 confidence interval for mean is (13.677 ; 14.728) ;
• The mean of the quarterly OMI for Albania during the same period is equal to
15.488 and the 95% confidence interval for near is (14.717 ; 16.258) ;
• The mean of the quarterly GDP growth rate for Albania during the same period is
0.890 and the 95% confidence interval for =mean is (-0.216 ; 1.564) ;
• The mean of the quarterly BMI for Albania during the same period is 21.398 and
the 95% confidence interval for mean is (20.328 ; 22.468).
• The variance of quarterly inflation rate is 1.829, the variance of the quarterly
unemployment rate is 2.70, the variance of the quarterly OMI is 5.807, the variance
of the quarterly GDP growth rate is 4.441, and the variance of the quarterly BMI
is 11.196.
•
• Using ‘’R-package pvrank’’ (2011) and SPSS (version 22, 2013) are obtained the
following results:
• Spearman ρ (л, BMI) = 0.570, associated with statistically dependence between Л
and BMI at the confidence level 99.9%.
• Spearman ρ (u, BMI) = 0.679, associated with statistically dependence between u
and BMI at the confidence level 99.9%.
• Spearman ρ (OMI, BMI) = 0.817, associated with statistically dependence between
OMI and BMI at the confidence level 99.99%.
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• Spearman ρ (GDP, BMI) = -0.615, associated with statistically dependence between
GDP and BMI at the confidence level 99.9%.
4. Spearman rho analysis of the association between successive diﬀerences of
BMI and successive diﬀerences of its components for Albania during the period
January 2005 – December 2014.
The data set consists of successive diﬀerences of quarterly inflation rate, quarterly
unemployment rate, quarterly OMI, quarterly GDP growth rate and quarterly BMI
for Albania during the time period January 2005 – December 2014, see table 2.
The following results are well – known:
• The inflation process in Albania during the period January 2005 – December 2014
(related to the quarterly inflation rate) is an unfair game at the confidence level
98.8%.
• The unemployment process in Albania during the same period in an unfair game
at the confidence level 99.9%.
• The Okun miserably process in Albania during the same period is an unfair game
at the confidence level 98.3%.
• The GDP growth rate process in Albania during the same period is an unfair
game at the confidence level 86.4%.
• The Barro miserably process in Albania during the same period is an unfair game
at the confidence level 96.1%, see Kolaneci and Bisha (2015).
Using ‘’R-package pvrank’’ (2011) and SPSS (version 22, 2013) we computed for
the given data set Spearman rho coeﬃcient for the association between successive
diﬀerences of л and successive diﬀerences of BMI : ρ (Δл, ΔBMI) = 0.328, with
corresponding p-value = 0.041.
That is, Δл and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 95.9%.
We obtained the following results for the associations between (Δu and ΔBMI),
(ΔOMI and ΔBMI), (ΔGDP and ΔBMI):
• ρ (Δu, ΔBMI) = 0.118,
• ρ (ΔOMI, ΔBMI) = 0.329,
• ρ (ΔGDP, ΔBMI) = -0.789.
Δu and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 52.5%.
ΔOMI and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 93.8%.
ΔGDP and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%.
Conclusion
The study was motivated by some indicators and implications for miserable process
in Albania during the period January 2005 - December 2014.
BMI lies in the center of public interest, because the life of citizens is strongly aﬀected
by changes in this index.
It seems reasonable to estimate and monitor the associations between BMI and its
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components, in order to control the miserably process in Albania.
The BMI statistical analysis is not limited to the USA, but can be developed to any
contemporary country where suitable data exist.
BMI is not a perfect measure of poverty but definitely BMI can be used as a proxy of
economic and social welfare.
For a specified country during a given period of time, BMI is a discrete random
process in the sense of Probability Theory.
BMI contains four components: л, u, GDP and i.
The following results come from Albania during the period January 2005 – December
2014:
• The quarterly inflation rate л follows a non-normal distribution at the confidence
99.9%.
• The quarterly unemployment rate u follows a non-normal distribution at the
confidence 99.9%.
• The Okun miserably process is an unfair game at the confidence 98.3%.
• The Barro miserably process is an unfair game at the confidence 96.1%.
Therefore, the Pearson’s correlation coeﬃcient procedure is not applicable for
Albania during the period January 2005 – December 2014.
However, we apply Spearman rho coeﬃcient procedure, as it does not rely on any
assumptions for probability distribution of random variables under investigation.
Some results of the study for Albania during the period January 2005 – December
2014 include:
• Spearman ρ (л, BMI) = 0.570
• Spearman ρ (u, BMI) = 0.679
• Spearman ρ (OMI, BMI) = 0.817
• Spearman ρ (GDP, BMI) = -0.615
Л and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%.
u and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%.
OMI and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.99%.
GDP and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9 %.
•
•
•
•

Spearman ρ (Δ л, ΔBMI) = 0.318
Spearman ρ (Δu, ΔBMI) = 0.118
Spearman ρ (ΔOMI, ΔBMI) = 0.329
Spearman ρ (ΔGDP, ΔBMI) = -0.789

Δл and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 95.9%.
Δu and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 52.5%.
ΔOMI and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 93.8%.
ΔGDP and ΔBMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%.
ρ (л, BMI) = 0.570 conveys to us that approximately 57% of the data are increasing
monotonically related.
ρ (GDP, BMI) = -0.615 indicates that approximately 61.5% of the data are decreasing
monotonically related.
To obvious features of present study are:
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1. The concordance between changes of BMI and changes of its components for
Albania during the period January 2005 – December 2014.
2. The very high level of statistically dependence between BMI and its components
for Albania’s case.
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APPENDIX
Table 1. Quarterly inflation rate, unemployment rate, GDP growth rate and their
successive diﬀerences

Year

Quarter

Inflat i o n
Rates
(%)

2005

Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4

3.3
-1
-1.4
1.9
2
0.2
-1.2
1.8
2.2
-0.8
0.4
1.7
2.4
-0.3
-0.8
1.2
1.8
-0.1
-0.7
2.2
3
-1
-0.6
1.8
2
2.5
2.3
2.4
2.4
2.4
2.7
2.4
2.5
2.2
1.5
1.5
1.9
1.6
1.8
1.3

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013
2014

Succ.Diff.
Inflation
Rates (%)

Unemployment
Rates (%)

-4.3
-0.4
3.3
0.1
-1.8
-1.4
3
0.4
-3
1.2
1.3
0.7
-2.7
-0.5
2
0.6
-1.9
-0.6
2.9
0.8
-4
0.4
2.4
0.2
0.5
-0.2
0.1
0
0
0.3
-0.3
0.1
-0.3
-0.7
0
0.4
-0.3
0.2
-0.5

13.1
12.7
12.6
14.2
14
13.9
13.8
13.7
13.7
13.5
13.2
13.4
13.1
12.7
12.6
12.5
12.7
12.7
12.8
13.7
13.9
13.8
13.5
13.5
14
13.8
13.9
13.9
14
13.8
14.1
14.1
14.8
16.4
17.2
17.1
18.6
17.7
17.4
18

Succ.
Diff.
Unemployment
Rates
(%)
-0.4
-0.1
1.6
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
0
-0.2
-0.3
0.2
-0.3
-0.4
-0.1
-0.1
0.2
0
0.1
0.9
0.2
-0.1
-0.3
0
0.5
-0.2
0.1
0
0.1
-0.2
0.3
0
0.7
1.6
0.8
-0.1
1.5
-0.9
-0.3
0.6

G D P
growth
rates
(%)
-1.96
5.92
-0.46
0.07
0.98
1.09
1.96
3.6
-0.86
-0.29
1.78
6.38
2.08
-1.68
1.76
1.37
2.59
1.92
-2.24
-2.34
3.24
2.2
-0.15
0.65
3.19
-2.61
1.69
-0.12
-0.42
0.95
2.06
-1.25
0.15
1.13
-1.95
-1.61
1.42
-0.37
3.3
2.42

S u c c .
D i f f e r.
of GDP
growth
rates (%)
7.88
-6.38
0.53
0.91
0.11
0.87
1.64
-4.46
0.57
2.07
4.6
-4.3
-3.76
3.44
-0.39
1.22
-0.67
-4.16
-0.1
5.58
-1.04
-2.35
0.8
2.54
-5.8
4.3
-1.81
-0.3
1.37
1.11
-3.31
1.4
0.98
-3.08
0.34
1.42
-1.79
3.67
-0.88

Table 2: Okun misery index, Barro misery index, their successive diﬀerences and
their relative successive diﬀerences
Year
2005
2006
2007
2008

Quarter
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3

O k u n
Misery
Index
16.4
11.7
11.2
16.1
16
14.1
12.6
15.5
15.9
12.7
13.6
15.1
15.5
12.4
11.8

Succ.
Diﬀ.
Okun
Misery Index
-4.7
-0.5
4.9
-0.1
-1.9
-1.5
2.9
0.4
-3.2
0.9
1.5
0.4
-3.1
-0.6

B a r r o
Misery
Index
30.2
17.6
23.5
27.8
26.8
24.8
22.4
23.7
28.6
24.8
23.6
20.5
25.2
25.9
21.8
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Succ.
Diﬀ.
Barro
Misery Index
-12.6
5.9
4.4
-1.0
-2.0
-2.4
1.3
4.9
-3.8
-1.2
-3.1
4.7
.7
-4.0

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4

13.7
14.5
12.6
12.1
15.9
16.9
12.8
12.9
15.3
16
16.3
16.2
16.3
16.4
16.2
16.8
16.5
17.3
18.6
18.7
18.6
20.5
19.3
19.2
19.3

1.9
0.8
-1.9
-0.5
3.8
1
-4.1
0.1
2.4
0.7
0.3
-0.1
0.1
0.1
-0.2
0.6
-0.3
0.8
1.3
0.1
-0.1
1.9
-1.2
-0.1
0.1

24.1
23.7
22.5
26.1
30.0
25.5
22.4
24.9
26.5
24.6
30.7
26.3
28.2
28.6
27.1
26.5
29.6
29.0
29.3
32.5
32.0
30.9
31.5
27.7
28.7
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2.3
-.4
-1.2
3.7
3.9
-4.6
-3.1
2.5
1.6
-1.8
6.1
-4.4
1.9
.4
-1.6
-.5
3.0
-.6
.3
3.2
-.4
-1.1
.6
-3.8
1.0

Reinsurance as a technique for risk management of insurance companies in
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Abstract
Insurance companies take responsibility for not being prepared. Their financial capabilities
are in suﬃcient to meet its obligations to the insured. To avoid unpleasant consequences in
their business, they are forced to use reinsurance (to be reinsured). So, reinsurance appearing
in a certain stage of economic development of society. Sometimes, the direct insurers do not
require reinsurance. The need for reinsurance occurs when direct insurers begin to assume
major responsibilities related to catastrophic risks and large scale of risks as a quantitative
concept, and that their finances are insuﬃcient.
Through reinsurance is accomplished spatial dispersion of risk so that the reinsurer further
supplied to other reinsurers risk underwritten by the insurer in the country and abroad. Thus,
today reinsurance crosses state borders and become international economic and financial
activity.
The process of globalization of the world economy through the takeover and integration
of large companies in the banking and insurance, and achieved a high level of social and
individual wealth, greatly influence the development of reinsurance.
In that sense, in Macedonia reinsurance is one of the most important techniques for risk
management of insurance companies, which in this paper is shown by the share of reinsurance
in total gross written premium and the total gross paid claims.
Keywords: insurance companies, reinsurance, retention, premium, claims.

Introduction
From the very existence of the human being there are numerous risks. The man’s
life, his property and all undertaken activities threaten many numerous risks to
which man grappling with how to handle them. With the advances in technology
and advancement of the human world with the introduction of more sophisticated
ways of living and working are born and new risks that need to be deal. The human
used diﬀerent methods of dealing with risks. Today’s most widely used method for
dealing with major catastrophic risks is insurance. Insurance is a method through
which the risk of person/property comprising the risk is transferred to the insurance
company. Insurance is an industry for compensation of damage that occurs of natural
disasters or other emergencies, also with accidental cases, that exposed the society
or individual. The role of insurance is important for the economy as a whole and for
individual companies (Jovanoski T., 2005).
Insurance is transfer of risk from the insured (the person who bears the risk on
himself or his property) to the insurer (insurance company). Insured for the actual
transfer of the risk pays a sum of money (premium), while insurer in turn gives
confidence that in case of occurrence of an insured loss event will compensate him
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for the damage.
On the other hand, insurance company has a certain limit to which it can deal with
the undertaken risks - limit of retention. In order to have continuous progress in the
work and be able to take risks and above its retention it requires a way that you can
deal with the risks above its retention. One of the techniques that is most used by
insurance companies in dealing with risks over its retention is the use of reinsurance.
Reinsurance is an insurance of insurance company.
The insurers use reinsurance as an insurance for the part of the obligations that
cannot cover with their own funds which are available (Jovanovski, T., 2005).
Reinsurance can be defined from two perspectives:
− first, reinsurance is a protection provided by a single reinsurer against financial
losses that may occur in the operation of direct insurer;
− second, reinsurance is a tool whose assistance is provided to reduce the
consequences of the implementation of the risk to a larger territory (Miloshevic,
B., 2009).
Reinsurance is a form to secondary distribution of risk through which the insurer
assumes the risk of the insured, then the excess risk through reinsurance transfers in
reinsurance company.
In further detail of the paper focus is on the development and the movement of the
reinsurance market in the Republic of Macedonia in the period 2005 to 2015.
Share of reinsurance in total gross written premium
Based on the data available from the National Bank of the Republic of Macedonia
and the Agency for Insurance Supervision of the Republic of Macedonia, we can
determine that the total gross written premium is in a constant tendency to increase
with the exception of 2009 where there is a decrease to 6.182.903 MKD denars. In
contrast to the total gross written premium, reinsurers share in the total gross written
premium varies from year to year. Each year there is an increase or decrease by a
certain percentage. Reinsurers share in detail can be seen from the table and charts
provided below.
Table 1: Share of reinsurance in total gross written premium in absolute values
and percentages from 2005 to 20151
000 MKD denars

Reinsurance coverage in 2015 is accounted to 19.56% of total gross written premium,
1

Information about the amounts are taken from the Annual reinsurance bulletin published by
the National Bank of Macedonia for the period from 2005 to 2008 and Reports on the performance
of insurance companies published by the Agency for Insurance Supervision of the Republic of
Macedonia for the period 2009 to 2015.
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which is a higher value in the analyzed period.
Figure 1: Overview of the total gross written premium and the share of reinsurance
in the period 2005 to 2015
000 MKD denars

In 2005 and 2006 from the total gross written premium to reinsurers is ceded only
premium of non-life insurance, while from 2007 to 2015 despite the premium of nonlife insurance, to reinsurers is ceded and a premium of life insurance with a certain
amount.
Table 2: Share of life and non-life insurance premium in total premium ceded to
reinsurers2
000 MKD denars

Based on the data in the table we can conclude that the share of life insurance premium
in total premium ceded to reinsurers from 2007 until 2015 expresses increasing trend,
2

Information about the amounts are taken from the Annual reinsurance bulletin published by
the National Bank of Macedonia for the period from 2005 to 2008 and Reports on the performance
of insurance companies published by the Agency for Insurance Supervision of the Republic of
Macedonia for the period 2009 to 2015.
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while the share of non-life insurance premium in total premium ceded to reinsurers
varies from year to year.
The share of reinsurance in total gross paid claims
Total gross paid claims according to data from the National Bureau of Insurance
of the Republic of Macedonia and the Agency for Insurance Supervision of the
Republic of Macedonia is in constant growth, with the exception of 2007, 2009 and
2013 where there is a slight decline compared to previous years. Concerning for the
share of reinsurance in total gross paid claims from year to year varies by a certain
percentage. Tables and figures that follow illustrate in detail the share of reinsurance
in total gross paid claims.
Table 3: Share of reinsurance in total gross paid claims in absolute values and
percentages from 2005 to 20153
000 MKD denars

It is important to indicate that in the last two analyzed years (2014, 2015) is increase
in the percentage of reinsurance share in the total gross paid claims, approximately
16%, primarily due to the increase in non-life insurance paid claims. In other years
the percentage of reinsurance share in total gross paid claims has a single-digit value.
If we analyze the last year of the period, we can conclude that reinsurance completely
fulfilled its task considering that covered 16.66% of the total paid claims in that year,
while participating in the total written premium with 19.56%. In 2015, reinsurance
share in total gross paid claims is 530.442.000 MKD denars.

Figure 2: Share of reinsurance in total gross paid claims in the period from 2005 to
2015
3

Information about amounts are taken from the Report of the insurance market of the Republic
of Macedonia published by the National Insurance Bureau of Macedonia and Reports on the
performance of insurance companies published by the Agency for Insurance Supervision of the
Republic of Macedonia in the period from 2009 to 2015.
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As with gross written premium and the gross paid claims predominated nonlife insurance. In 2005 and 2006, reinsurance participate only in the total gross
paid claims of non-life insurance, starting from 2007 until 2015 despite of non-life
insurance, reinsurance participate in paid claims of life insurance. The table that
follows ilustrate the distribution of the share of reinsurance in total gross paid claims
of life and non-life insurance.
Table 4: Distribution of reinsurance share in total gross paid claims for life and
non-life insurance4

From the previous table can be seen that greater share of reinsurance in claims paid
by non-life insurance. The share of reinsurance in claims paid by life insurance from
year to year varies with increase or decrease by a certain percentage.
Conclusions
4

Information about amounts are taken from the Report of the insurance market of the Republic
of Macedonia published by the National Insurance Bureau of Macedonia and Reports on the
performance of insurance companies published by the Agency for Insurance Supervision of the
Republic of Macedonia in the period from 2009 to 2015.
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Starting from the basic need to protect people and especially high value on material
goods exposed to various dangers, reinsurance is the institution in any society or
economy that has an extremely important role.
According to previous analysis of the share of reinsurance in total gross written
premiums and total gross paid claims in the period from 2005 to 2015, we can
determined that reinsurance is rapidly expanding. Although there was stagnation of
life insurance by 2006, and by 2007 it began to develop with constant growth.
The need for reinsurance has grown steadily. People are becoming more aware of
the need for insurance and thus property insurance and life insurance from day
to day increasing. By taking risks increases the need for reinsurance of insurance
companies, and it contributes to a rise in reinsurance in all classes of insurance.
Based on the analysis, in the coming years we can expected reinsurance to grow with
even bigger values than previously.
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Abstrakt
Mësimdhënia në Shqipëri realizohet rreth shumë disiplinave të cilat ndajnë dĳet në fusha
të ndryshme të të nxënit. Studenti duhet t’i përvetësojë këto njohuri, aftësi dhe qëndrime që
janë të domosdoshme për të ardhmen e tĳ. Por ndarja e dĳes sipas fushave mund të shkaktojë
vështirësi në vendosjen e lidhjeve midis disiplinave dhe këtu ndërhyn ndërdisiplinorja duke
nxjerë dĳet më të përgjithsme dhe më globale. Ky është një ndër qëllimet e përgjithshme
të materialit tonë dhe më konkretisht ai i jep përgjigjje pyetjes : a e ndihmon figura si mjet
pedagogjik përvetësimin e gjuhës së huaj duke përdorur qasjen ndërdisiplinore si metodë
pedagogjike bashkëkohore ? Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje, ne kemi trajtuar në punim
konceptin e ndërdisiplinores, duke e dalluar atë nga të ngjashmet e saj plurikulturorja dhe
transkulturorja, konceptin e figurës si suport pedagogjik në mësimin e gjuhës së huaj duke
folur për karakteristikat, funksionet dhe rolin e saj në mësimdhënie si dhe për konceptin e
projektit që filloi me qasjen vepruese dhe u mbështet më vonë nga qasja ndërdisiplinore.
Në fund të punimit japim shembullin e një projekti nisur nga figura nëpërmjet qasjes
ndërdisiplinore e cila ndihmon studentët që të përvetësojnë jo vetëm kompetencat gjuhësore
por dhe ato transversalet falë karakterit ndërdisiplinor të projektit.
Fjalët kyçe : figura, kompetencat, ndërdisiplinorja, studenti, projekti.

Hyrje
Nocioni i ndërdisiplinores është shumë kompleks. Për ta përkufizuar më mirë, duhet
ta dallojmë atë nga termat pluri/multidisiplinorja dhe transdisiplinorja të cilat janë
shumë afër saj por të ndryshme prej saj.
Pluridisiplinorja duket më e thjeshtë për t’u kapur dhe atë mund ta përkufizojmë si një
takim rreth një teme të përbashkët midis kërkuesve, mësuesve të lëndëve (disiplinave)
të ndryshme por ku secili ruan specificitetin e koncepteve dhe metodave të tĳ. Këta
aktorë e trajtojnë temën e zgjedhur së bashku, secili në lëndën e tĳ. Pra bëhet fjalë për
qasje paralele që kanë një qëllim të përbashkët. Disiplinat ruajnë veçantitë e tyre, dhe
vetëm tema e trajtuar është e përbashkët. Për ta kuptuar më konkretisht marrim një
shembull : kur mësuesi trajton temën e ruajtjes së ambientit, ai mund të zgjedhë që
ta studiojë atë në gjeografi. Por edhe letërsia mund të ketë një temë të tillë. Gjithsesi,
secila nga lëndët ruan mënyrën e vet të funksionimit, pa vendosur lidhje reale midis
tyre dhe midis dĳeve që janë për t’u përvetësuar në secilën fushë. Ose : një festival,
fton një trupë teatrale që të japë shfaqje, në një sallë tjetër organizon një ekspozitë
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pikture dhe në një sallë tjetër jepet një koncert xhazi.
Ndërsa transdisiplinorja është e kundërta e pluridisiplinores në sensin që ajo nuk i
merr parasysh kufijtë e lëndëve. Këtu nuk bëhet fjalë për të përvetësuar kompetenca
në një disiplinë të caktuar por për të integruar kompetenca që bëhen më të
përgjithshme. Pra, kompetencat janë realisht më të përgjithshme dhe nuk hyjnë në
asnjë disiplinë. Psh, nocioni « të dish të dëgjosh (tjetrin) » nuk mund të studiohet
nga një lëndë e veçantë ; ajo punohet rregullisht në të gjitha fushat. Pra, të bësh
një punë transdisiplinore do të thotë të punosh të njëjtën kompetencë transversale ;
(psh. të dish të seleksionosh informacione të dobishme dhe t’i organizosh ato në
mënyrë logjike, ose aftësia e analizës dhe sintezës, bërja e sh punëve në të njëjtën
kohë, komunikimi, pajtimi, konkurrenca etj) në disiplina të ndryshme.
Ndërdisiplinorja gjendet midis këtyre të dy nocioneve. Ajo është qasja pedagogjike
që bazohet mbi hapjen e disiplinave. Shumica e autorëve bien dakord për faktin
që bëhet fjalë për një bashkëpunim. Ndërdisiplinorja është një bashkëpunim i
disiplinave të ndryshme të cilat kontribuojnë në një realizim të përbashkët, në një
projekt kolektiv. Ajo është një shkëmbim apo dialog dĳesh, njohurish, analizash
e metodash të dy ose më shumë disiplinave. Ajo nënkupton ndërveprimin dhe
pasurimin reciprok të shumë specialistëve. Ndërdisiplinorja vendos lidhjet midis
disiplinave pa i fshirë specificitetet dhe karakteristikat e tyre. Ajo konsiderohet si
një qasje mësimdhënëse që krĳon një lidhje të vërtetë midis disiplinave që ndërton
kompetenca të përbashkëta. Një shembull mund të jetë ; studimi i një sëmundjeje parë
nën vështrimin e kryqëzuar të doktorëve, psikologëve, biologëve dhe filozofëve. Ose
mbjellja e një bime nga nxënësit do të bëjë që ata të zbulojnë shumë gjëra që lidhen
me shumë disiplina ; shfrytëzimi i hapësirës, toka, habitati, bimët, nevojat e njeriut,
koha/moti, ekosistemet, biodiversiteti etj.
Si përfundim, pluridisiplinorja duhet konsideruar si një gjendje ; ajo është bashkimi,
pranëvenia e shumë disiplinave. Në vetvete ajo nuk është qasje pedagogjike por sjell
2 qasjet pedagogjike ; ndërdisiplinoren dhe transdisiplinoren.
Në punimin tonë ne do të përpiqemi që të ilustrojmë qasjen ndërdisiplinore të
gjuhëve të huaja përmes shembullit të një projekti rreth figurës. Pyetja që lind është :
Si mund të trajtojmë kompetencat që duhet të përvetësohen në gjuhët e huaj sipas një
qasjeje ndërdisiplinore nëpërmjet figurës?
Figura
Figura në kuptimin e shenjës pamore qe mjeti i parë i komunikimit që zhvilloi
njeriu. Ajo është gjuha e përbashkët e njerëzimit. E gjejmë atë në kubetë e shpellave
prehistorike para se njeriu të mendonte të ndërtonte tempujt dhe varret. Mĳëra vite
e ndajnë atë nga shkrimi si projeksion abstrakt i mendimit.
Figura nuk është bartëse e një kuptimi të vetëm, ajo karakterizohet nga shumësia e
domethënieve, pra, figura është polisemike por ne në punimin tonë do fokusohemi
vetëm te figura si shenjë pamore (ilustrimi, fotografi, pamja, imazhi).
Nuk është nevoja të themi këtu që figura është e pranishme në mjedisin e përditshëm,
pasi kjo dihet, por ama nga ana tjetër të shohësh dhe kapësh kuptimin e asaj që
sheh nuk është një aktivitet i natyrshëm dhe as i vetëkuptueshëm për nxënësit e
gjuhës: figura nuk është asnjëherë lehtësisht e dekodueshme, ajo duhet të jetë objekt
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studimi. Është e rëndësishme të ndihmohen nxënësit që ta kuptojnë, ta dekodojnë
dhe të kapin kuptimin e figurës, për më tepër që figura tregon në mënyrë më të qartë
aspektet kulturore të një shoqërie.
Në punimin tonë ne do të përqëndrohemi te figura në pikëpamjen didaktike dhe
pedagogjike të saj: si mjet, suport pamor që favorizon të kuptuarit dhe të shprehurit.
Figura përbëhet nga shenja, ndërkohë që mesazhi me fjalë përmban disa qindra
shenja, figura përbëhet nga mĳëra të tilla. Kjo bën që cilësia e informacionit të një
figure të vetme të jetë 10 herë më e rëndësishme sesa ajo e mesazhit me fjalë (me
tinguj apo me shkronja), ndaj figura është një suport ideal që favorizon marrjen
e fjalës nga nxënësit. Në klasë figura mund të paraqitet në forma të ndryshme: si
foto, si pikturë, si vizatim, si karikaturë (comics) apo si një reklamë në momentin që
paraqitet si tentativë komunikuese.
Teksti ka nevojë për figurat që të kuptohet ndërsa figura sjell informacione. Mund të
themi që figura paraprin tekstin dhe ka statusin e ilustrimit të tekstit. Ajo ekspozon
atë që teksti nuk mund ta thotë, pra roli i figurës është të forcojë të kuptuarit e textit
të shkruar. Ajo bën të dukshme të padukshmen.
Godard: tavolina dhe karrigia
Fëmĳa dhe adulti: texti dhe imazhi
Funksionet e figurës në orën e gjuhës së huaj:
a) funksion ilustrues; në rastin e filmit të kinemasë dhe televizionit.
b) funksion argumentues; argumenton çka thotë teksti. Provon atë çka thotë autori
dhe përmbajtja e tekstit. Figura është argumentuese kur nxënësi sheh atë që ka
lexuar me sytë e tĳ.
c) Funksion informues; ajo është një mjet njohjeje sepse ajo shërben për të parë
dhe interpretuar botën. Thënë ndryshe, figura nuk është thjesht një riprodhim
i realitetit por shërben gjithashtu për ta shpjeguar atë. Figura sjell informacione
mbi botën duke e bërë që të njihet. Në orën e mësimit mësimdhënësi duhet t’i
kthejë këto informacione në dĳe.
d) Funksion shpjegues; gjuha e huaj është një objekt i ri të cilin do ta njohim dhe
kuptojmë nëpërmjet figurës (mes të tjerash). Figura i përgjigjet dëshirës së
nxënësit për t’ia shpjeguar këtë gjë të re që ai ka para syve, pra gjuhën e huaj.
Figura shpjegon thëniet, sepse ajo është e koduar, bën të dukshme thëniet, situatat,
idetë etj. Ilustrimi u mundëson nxënësve të kenë akses në thënien. Gjatë orëve të
mësimit ne na ndodh shpesh që të ndodhemi në situata ku nxënësit nuk kuptojnë
shpjegimin në gjuhë të huaj të një fjale a të një teksti. Disa mësimdhënës përdorin
gjuhën amëtare, të tjerë përdorin shfaqjen autentike të fjalës, dmth vetë objektin
apo figurën e tĳ. Kësisoj figura u shpjegon nxënësve nocione që ata nuk i njohin
ose që i ndihmojnë ata për të njohur një botë të re.
e) Funksioni tregues (narativ); Sigurisht këtë funksion figura nuk e kryen vetëm por
së bashku me tekstin e shkruar. Është rasti i comics ku figurat ndjekin njëra tjetrën
të shoqëruara nga tekti.
f) Funksioni simbolik; rasti i unazave të lojrave olimpike, apo ngjyra e kuqe që
simbolizon rrezikun, apo pëllumbi që simbolizon paqen, etj. Pra figurat simbolike
janë ato të cilat nga lidhja e ideve transmetojnë një vlerë simbolike tek ata që
ndajnë pak a shumë të njëjtën kulturë.
g) Funksioni i të nxënit; disa figura vihen direkt në shërbim të strategjive të të nxënit
duke u përdorur si suport i veprimtarive të tilla si përshkrimi, analiza, klasifikimi.
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h) Funksioni komunikativ; figura është para së gjithash një gjuhë dhe si e tillë ajo
mundëson komunikimin. Ajo i hap rrugë komunikimeve verbale, nxit te nxënësi
dëshirën për të folur.
Roli i figurës në mësimdhënien/nxënien e gjuhës së huaj
Prania e figurës në klasë mund të lehtësojë përvetësimin e gjuhës së huaj. Në fakt,
puna me figurën ka të tjera objektiva specifikë:
- Bën që nxënësi të vëzhgojë, të dĳë të shprehë ndjenjat që i lindin nga ajo që sheh.
- Bën që nxënësi të mësojë të dekodojë dhe të lexojë figurat që sheh.
- E aftëson nxënësin të prodhojë, riformulojë, përmbledhë, sintetizojë, analizojë etj.
- I lejon nxënësit të ndërtojë dĳen e tĳ falë përdorimit të një burimi të tillë siç është
figura.
- Bën që nxënësi të zhvillojë imagjinatën.
- Figura është mjet motivimi dhe krĳimi; është më e lehtë të tërheqësh vëmendjen
e nxënësit me një figurë pasi është një element që nuk është i panjohur për të. Ajo
është pranë nxënësit, shĳeve dhe nevojave të tĳ. Është lehtësisht e aksesueshme dhe
kapërcen barrierat gjuhësore. Është krĳuese duke qënë së i mundëson nxënësit të
zhvillojë imagjinatën. Figura bën që të marrim pjesë në mësim dhe nxënësit më të
dobët. Ajo është një mjet që sjell automatikisht ndërhyrjen e secilit dhe i bën nxënësit
më aktivë.
- Figura ndihmon në memorizim; ajo është diçka që kap vështrimin e nxënësit. Është
tërheqëse dhe si e tillë fiksohet në kujtesë. Nxënësit mbajnë mend më shpejt dhe
më lehtë diçka që shohin sesa diçka që lexojnë dhe kur shohin figurat, memorja e
tyre shfaq njohuritë gjuhësore. Figura zgjat në memorjen pamore dhe i ndihmon të
kujtojnë çka kanë mësuar më parë me ndihmën e figurës
- Figura shërben si suport për të nxënit; prej shekujsh ajo ka shërbyer si e tillë duke
njohur ngritje e ulje dhe në vitet ’60 figura u bë çështje edukative. Figura është tashmë
një suport si leximi, shkrimi, praktika gojore dhe shkrimore.
Qasja vepruese dhe nocioni i projektit
Mësimdhënia e gjuhës së huaj sot bëhet nëpërmjet perspektivës aksionale dhe këtu
futet dhe qasja ndërdisiplinore. Qasja aksionale ka të bëjë me përdorimin aktiv të
gjuhës për qëllim komunikues. Gjuha nuk është vetëm një instrument komunikimi
por para së gjithash është një akt social. Qasja aksionale, ashtu sic e thotë dhe
vetë emërtimi, mbështetet mbi veprimin. Nxënësi duhet të realizojë veprime të
përbashkëta e kolektive. Ai duhet të përgatitet për të jetuar dhe punuar prandaj
cdo komunikim duhet të zhvillohet në gjirin e një situate konkrete. Nuk mjafton të
krĳosh një situatë të simuluar. Gjuha duhet të vendoset në kontekst. Në këtë kuptim,
nxënësi bëhet një aktor social i vërtetë. Falë këtĳ konstekstualizimi të gjuhës, nxënësi
zhvillon kompetencat e tĳ gjuhësore por edhe ato të një rendi më të përgjithshëm sic
janë kompetencat sociogjuhësore e pragmatike.
Qasja vepruese përfshin dhe detyrat të cilat janë në shërbim të veprimit. Detyrat
zhvillohen në klasë dhe ngërthejnë gjithçka ne u kërkojmë nxënësve të bëjnë. Nëse
veprimet janë ajo cka duhet të jetë nxënësi i aftë të bëjë, pra janë një akt shoqëror,
detyrat janë një veprim shkollor. Detyrat janë veprimtari që e vënë nxënësin në
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veprim, ato nuk janë simulime të thjeshta veprimesh. Aktorët duhet të komunikojnë,
ndërveprojnë dhe prodhojnë duke bashkëpunuar për të kryer detyrat dhe për të
arritur objektivin e vendosur.
Një term tjetër i qasjes vepruese është dhe projekti. Në mësimdhënien e gjuhës së huaj,
një projekt mund të konsistojë në hartimin e një gazete të shkollës, në organizimin e
një feste, në gatimin e një ushqimi, në bërjen e pazareve, në rezervimin e një dhome
hoteli, në krĳimin e një pjese teatrale etj. Pra, pedagogjia e projektit ka për qëllim ta
bëjë nxënësin aktor të të nxënit.
Qasja vepruese është aktualisht orientimi kryesor që duhet të ndiqet në mësimdhënien
e gjuhës së huaj. Ajo ka të bëjë me zbatimin e një projekti, i cili mundëson realizimin
e disa detyrave, që kanë si synim zhvillimin e disa veprimeve te nxënësi. Ne do
të shohim tani vendin që ka ndërdisiplinorja në gjirin e qasjes vepruese dhe në
mësimdhënien me projekte. Do të shohim cështjen e projektit ndërdisiplinor në
gjirin e një kuadri më preciz: projektin ndërdisiplinor në gjuhën e huaj i realizuar ky
projekt rreth figurës (imazhit).
Mësimi i gjuhës së huaj përmes një projekti ndërdisiplinor, nisur nga figura
Që të veprosh sipas perspektivës vepruese do të thotë të prezantosh dĳet e
mësimdhënies së gjuhës së huaj rreth një projekti. Figura, për nga karakteristikat
e saj e lejon futjen e një projekti në gjuhën e huaj. Duhet të dĳmë të zgjedhim me
kujdes figurën dhe t’i japim nxënësit rolin e duhur. Duke u frymëzuar nga figura
apo nga karikatura (comics), mund të krĳojmë një pjesë teatrale të cilën do ta luajnë
nxënësit gjatë një feste. Këtu mund të futen shumë veprimtari dhe lojëra të cilat do
mundësojnë përvetësimin e kompetencave gjuhësore. Nxënësit krĳojnë secili një
version të një skenari të frymëzuar nga bllok-figurat dhe faza e fundit është shkrimi i
historisë që tregojnë figurat nga vetë nxënësit në formën e dialogëve të përshtatur për
teatër. Më në fund, organizohet regjia: ndarja e roleve, memorizimi i teksteve, puna
mbi lojën dhe zërin. Projekti përfundon me shfaqjen përfundimtare të nxënësve.
Kësisoj nxënësit realizojnë një akt social në një situatë konkrete: shfaqjen teatrale.
Pra, konteksti final është i vërtetë, jo i simuluar. Veprimet e bëra nga nxënësit janë
kolektive. Sepse të shkruash një skeç a një pjesë teatrale dhe ta luash atë kërkon një
punë të përbashkët, bashkëpunim midis nxënësve, një bashkëveprim. Ata duhet të
veprojnë së bashku me qëllim që të arrĳnë një objektiv të caktuar. Veprimet e tyre
motivohen nga objektivi final që është i përcaktuar qartë.
Për të arritur qëllimin përfundimtar nxënësi duhet të fitojë disa kompetenca të cilat
janë fillimisht: leksikore (figura mund të të shtyjë të përdorësh leksikun e ngjyrave,
formave, pjesëve të trupit, kafshëve, ushqimit, foljet e veprimit etj), fonetike
(impostimin e zërit, shqiptimin e saktë e të bukur të gjuhës) dhe sintaksore (vendi që
zë mbiemri cilësor, foljet që kërkojnë parafjalë etj).
Më pas nxënësit zhvillojnë kompetenca sociogjuhësore: ata familjarizohen me
rregullat e teatrit. Mund të punohet këtu me regjistrin e gjuhës të cilat ndryshojnë në
varësi të personazheve.
Në fund, aty punohet dhe me kompetencat pragmatike: shoqërimi i dialogut me
gjeste, shprehjet idiomatike. Falë kontekstualizimit, gjuha bëhet më autentike.
Por në cfarë mase një projekt në gjuhën e huaj i nxitur nga një figurë mund të
realizohet sipas qasjes ndërdisiplinore? A mund të lidhen të 3 nocionet: projekt,
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ndërdisiplinore dhe figurë? A mund të lejojë figura zbatimin e një projekti në
mësimnxënien ndërdisiplinore të gjuhës së huaj?
Figura si pikëlidhje e projektit ndërdisiplinor në shërbim të mësimnxënies së
gjuhës së huaj
Objektivat e shfrytëzimit të figurës në gjuhën e huaj janë që nxënësi: të memorizojë
për të kuptuar më mirë dhe të bëjë një lidhje me lëndët (disiplinat) e tjera. Forma e saj
karakteristike, tematikat e ndryshme si dhe varietetet kulturore janë të përshtatshme
për shfrytëzimin e figurës në disiplina të ndryshme, duke lidhur kësisoj dĳet, aftësitë
dhe qëndrimet. Këto janë arsyet që justifikojnë zgjedhjen e një projekti ndërdisiplinor
që mbështetet mbi figurën.
Kështu nxënësit mund të përvetësojnë nga njëra anë kompetenca në të dy gjuhët
(dhe në amëtaren dhe në të huajën) dhe nga ana tjetër lidhja midis të 2 gjuhëve u
mundëson atyre zhvillimin e kompetencave të veçanta në secilën gjuhë (kombinimi
i zanoreve në frëngjisht psh.)
Falë karakterit ndërdisiplinor të projektit, përvetësohen gjithashtu dhe kompetenca
transversale. Nxënësit zhvillojnë kompetenca metagjuhësore duke kaluar nga
njëra gjuhë në tjetrën. Ata saktësojnë dĳet që lidhen me ndërtimin e një fjale, me
përdorimin e një llagapi për të karakterizuar një person, me rregullat ortografike dhe
të pikësimit dhe me analizën e gjuhëve. Të gjitha këto njohuri metagjuhësore bëjnë
që nxënësi të kuptojë më mirë si funksionon gjuha në përgjithësi dhe ajo franceze
apo shqipe në veçanti.
Figura pra mundëson zbatimin e një projekti ndërdisiplinor dhe përvetësimin
e dĳeve në gjuhën e huaj. Përmes një qasjeje të tillë, nxënësi zhvillon kompetenca
ndërdisiplinore nga njëra anë por dhe tranversale nga ana tjetër. Për më tepër, ai
mund ta ketë më të lehtë të krĳojë lidhje midis disiplinave, cka i lejon atĳ të zbatojë
dĳe më të përgjithshme të cilat, së bashku, kanë më shumë kuptim.
Përfundime
Në punimin e mësipërm trajtuam 3 nocione : qasjen ndërdisiplinore, figurën
dhe projektin në mësimdhënien/nxënien e gjuhës së huaj. Ne nënvizuam rolin e
rëndësishëm që mund të luajë ndërdisiplinorja në mësimdhënien e gjuhës së huaj e
cila krĳon një lidhje të vërtetë midis disiplinave duke mundësuar kësisoj të nxënit e
dĳeve të ndryshme disiplinare si dhe dĳet e reja të përbashkëta. Pa vënë në pikëpyetje
ekzistencën e disiplinave të tjera, ajo mundëson mësimin e gjuhës jo vetëm si dĳe për
t’u përvetësuar, por edhe si mjet gjuhësor për të komunikuar.
Pastaj vĳuam me ilustrimin e qasjes ndërdisiplinore të gjuhës së huaj nëpërmjet
figurës. Falë karakteristikave të saj, ajo është tërheqëse, motivuese dhe interesante
për nxënësin. Figura mundëson zbatimin e një projekti në gjuhën e huaj dhe falë
pasurisë së saj ajo justifikon qasjen ndërdisiplinore. Falë ndërdisiplinores nxënësi
mund të jetë aktor i përdorimit që i bën ai gjuhës duke e përdorur atë në fusha shumë
të ndryshme. Të gjitha kompetencat satelite të gjuhës janë të pranishme por ato janë
në shërbim të detyrës finale që është caktuar paraprakisht, pra është e nevojshme që
të kemi një arsye, një pikë të përbashkët krahasimi me shumë disiplina, një projet që
mund të punohet në fusha të ndryshme. Ky projekt tregon se kompetencat e fituara
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nga nxënësit janë jo vetëm ato gjuhësore por edhe socioshoqërore dhe pragmatike
duke qenë se nxënësi vepron si një aktor social në rrethana dhe situata autentike dhe
jo të simuluara. E për të arritur këtë, qasja ndërdisiplinore të cilën ne e mbështesim
dhe e rekomandojmë në mësimdhënie ishte një ndihmë e madhe.
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Autizmi dhe perballja me kete problem
Daniela Shehi
Abstrakt
Arsimi dhe edukimi i fëmĳëve me sëmundjen e autizmit paraqet një sfidë të madhe jo vetëm
për prindërit e këtyre fëmĳëve, por edhe për institucionet arsimore ku këta fëmĳë duhet të
integrohen në rrethin social si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre. Përkushtimi dhe praktikat
profesionale kanë treguar integrim mjaft të mirë social te fëmĳëve autik ne rrafshin e
studimeve te reja dhe praktikave te perdorura.
Kombinimi i disa hapsirave të reja ligjore me punën e psikologëve, prindërve dhe mësuesve po
e çon këtë problem drejt një plani disi më të lehtë nga ana e trajtimit të fëmĳëve me autiëm dhe
jo më që prindërit ta mbajnë të fshehtë atë. Ndoshta kur të ketë një gjidhje përfundimtare nga
ana e shkencës në shkaqet dhe në kurimin e kësaj sëmundje, puna ndërmjet tre komponentëve
mësues – prindër – psikolog është shumë e rëndësishme.
Fjalë kyce: autizëm,, shkence, planet arsimore, psikolog, mësues, prind.

Hyrje
Në shoqërinë ku jetojmë çdo individ ka potencialin e tĳ dhe duhet gjetur mënyra
e duhur që secili nga ne ta shfaqë potencialin që ka. Si tek çdo individ edhe tek
fëmĳët duhet gjetur mënyra e duhur që ata të shfaqin potencialin e tyre në bazë të
mundësive që kanë.
Në këtë proces duhet të ketë bashkëpunim midis mësuesve dhe prindërve. ç’do
fëmĳë ka të drejtë të ndihet i pranuar në shoqërinë ku jetojmë pavarsisht nga nevojat
që ai ka, pra duhet të ketë barazi në shoqëri pavarësisht aftësive që zoteron secili prej
nesh.
Autizmi është një nga çrregullimet që ndodh tek fëmĳët dhe konkretisht do të flasim
për shenjat që kanë fëmĳët me autizëm, trajtimin dhe shkakëtaret e kësaj semundje.
Simptomat e autizmit mund të shkojnë nga të lehta në të rënda. Çrregullimet e
spektrit të autizmit ndikojnë në të gjitha klasat shoqërore, racat dhe grupet etnike.
Sipas statistikave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 1 në 110 fëmĳë kanë çrregullime
të spektrit të Autimit, gjithashtu, 13% e fëmĳëve kanë çrregullime të proçeseve
konjuktive. Çrregullimet e autizmit prekin rreth 1 në 68 fëmĳë. Autizmi nuk njihet
dhe nuk kuptohet mirë nga shoqëria.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka publikuar asnjëë statistikë në lidhje me numrin
e saktë të fëmĳëve Autikë në Shqipëri. “Të dhënat jo zyrtare tregojnë se 1 në 100
fëmĳë në vëndin tonë preken nga autimi, por mund të jenë më shumë se kaq”, është
shpehur Ilge Çela, kryetare e shoqatës “ Prindër kundër Autimit”. Në vëndin tonë
fëmĳët me çrregullim të spektrit të autimit nuk gjejnë mbështjetjë as nga familjarët të
cilët e kanë të vështirë ta pranojnë dhe jo më ta tregojnë e ta shprehin hapur.
Fëmĳët autikë paraqesin pamundësi për të krĳuar njëmarrëdhënie shoqërore të
nivelit të moshës së tyre me fëmĳët e tjerë dhe shprehin mungesë dëshire për të
ndarë emocione dhe interesa me të tjerë. Fëmĳët autikë kanë karakteristikë dëmtimin
në komunikim, ata kanë vonesë në zhvillimin e gjuhës së folur ose mungesë totale të
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saj. Tek fëmĳët autikë vihet re mungesa e lojës imagjinare.
Ç’është Autizmi
Autizmi është një çrregullim neurobiologjik, karakteristikë e të cilës është
vështirësia në komunikim. Fëmĳët e prekur nga kjo sëmundje kanë vështirësi edhe
në ndërveprimin shoqëror, karakterizohen nga sjellje të përsëritura dhe rreze të
kufizuar interesash. Autizmi përkufiohet nga një set i caktuar sjelljesh dhe është
“një spektër i gjërë çrregullimesh” që ndikon tek fëmĳët në mënyra të ndryshme dhe
në shkallë të ndryshme. Autizmi është një proces i përbërë nga tre elemente bazë, ku
gjenetika luan një rol të rëndësishëm por jo unik.
Hapi i parë dhe jetësori çdo individi që ka marrë hapin për tu bërë prindër është të
mësojë dhe edukojë veten për etapat kryesore në zhvillimin e fëmĳës që nga dita që
ai lind, veçanërisht në vitet e para të jetës, deri në adoleshencë. Konstatimi I shpejtë
I çdo çregullimi, shpejton ndërhyrjen profesionale dhe mundësinë që fëmĳa juaj
të jetojë një jetë mëse normale. Çrregullimet e spektrit të Autizmit është një grup
çregullimesh në zhvillim që shkakton vështirësi të shumta në proçesin e të folurit,
sjelljes dhe atë socia.
Individët me çrregullimit të spektrit të Autizmit përpunojnë informacion në tru jo në
të njëjtën mënyrë si individët e tjerë. Personat me çrregullime në spektrin e Autizmit
kanë elementë të përbashkët p.sh. nuk komunikojnë, janë të “turpshëm” me fëmĳët
e tjerë. Por gjithsesi çdo individë ka simptoma të ndryshme, mosha kur fillojnë dhe
sa I theksuar është çrregullimi për individë të ndryshëm.
Autizmi është I kurureshëm nëse identifikohet shpejt dhe trajtohet nga ekspertë
të fushës duke përdorur metodat e duhura dhe përkatëse. Mendimi që Autizmi
kalon me kalimin e moshës, është plotësisht I gabuar. Prinddërit, mjekët pediatër
dhe edukatoret e çerdheve ose kopshteve janë personat më të rëndësishëm në
konstatimin e hershëm të çdo problem.
Fëmĳët me autizëm e kanë të vështirë të kuptojnë se çfarë mendojnë dhe si ndjehen
të tjerët. Kjo bën që këta fëmĳë ta kenë të vështirë që ta shprehin veten me fjalë ose
nëpërmjet gjesteve, shprehjeve të fytyrës dhe prekjes.
Elementët bazë janë:
• Çrregullimi imun
• Çrregullimi enzimatikë
• Çrregullimi toksikë
Nuk njihet ndonjë shkak I përcaktuar, i vetëm për Autizmin, por rritja e
përgjegjshmërisë, si dhe sensibilizimi mund t’i ndihmojnë familjet sot.
Shenjat që çdo prindër duhet të dĳë nësë fëmĳa e tĳ mund të jete Autik:
o Mungesë ose vonesë e gjuhës së folur
o Nuk i përgjigjet emrit deri në moshën 1 vjeç
o Përdorim i përsëritur i gjuhës
o Përdorim i përsëritur i veprimeve (përplasje duarsh, rrotullim objektesh, etj.)
o Pak ose aspak shikim drejt e ne sy
o Mungese interesi për marrëdhenjet intime me bashkëmoshataret
o Nuk di të luaj me lodrat
o Merzitet nga ndryshime të vogla që mund të ndodhin
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o
o
o
o

Reagojnë ndaj zhurmave, erërave, pamjes ose kontaktit me dicka
Fiksim i vazhduar në pjesë të veçanta të objekteve apo sendeve
Fëmĳa rreth moshes 12 muajshe as nuk belbezon as nuk kuis
Fëmĳa rreth moshës 12 muajshe nuk përdor nuk tregon me gisht, nuk përshëndet
me dore,
o Fëmĳa rreth moshës 16 muajshe nuk thote fjalë të vetme apo të veçanta
o Femĳa rreth moshes 24 muajshe nuk thote vete shprehje me dy fjale
o Femĳa fillon të humbasë gjuhën apo edhe aftësitë sociale.
Sjelljet karakteristike të çrregullimeve te spektrit të autizmit mund te jene te dukshme
në foshnjeri (18 - 24 mua), por ato zakonisht behen me te dukshme gjatë moshës 24
muajshe deri ne 6 vjeç. Studimet shkencore tregojne, se, nese autismi identifikohet
shume shpejt dhe individi fillon pernjehere të përfitoje nga metoda te specializuara
kurimi dhe edukimi, jetae individeve me autizem ndryshon ne mênyre (aftesite
motorike) drastike për me mire.
Në asnjë mënyre nuk duhet pritur deri sa te merret nje percaktim përfundimtare
zyrtar i diagnoses Akademia Amerikane e Pediatrisë rekomandon qe te gjithe femĳet
të egzaminohen për autizem nga mjeku pediater, dy here den ne moshen 2 vjeç nje
here kur jane 18 muajsh dhe personi kur behen 24 muajsh. Por, meqenése simptomat
e çrregullimit ndryshojne shume femĳes qe mund te kete simptoma te tilla apo sjellje
te tilla duhet patjeter t'i bejne vesime te metejshme një ekip ekspertesh.
Diagnostikimi i Autizmit
Sjelljet karakteristike te spektrit të çrregullimeve te Autizmit mund ose mund te mos
jene te dukshme ne moshen 18-24 muajsh, por zakonisht behen te dukshme gjate
moshes 2-6 vjeç Gjatë vizitave tek mjeku pediater duhet te bëni pyetje specifike per
zhvillimin e femĳes. Pese shenjat kryesore te te sjellurit që sinjalizojne qe vlerësime
dhe testime te metejshme ne zhvillim jane te nevojshme jane:
1. Femĳa rreth moshës 12 muajshe as nuk belbezon as nuk kuis
2. Femĳa rreth moshes 12 muajshe nuk perdor gjeste (nuk tregon me gisht, nuk
mban objektet/lodrat ne dore, etj.)
3 Femĳa reth moshes 16 muajshe nuk thote fjale te veçanta, pa lidhje me njera tjetren.
4 Femĳa rreth moshës 24 muajshe nuk thote shprehje me dy fjale
5. Fëmĳa e çdo moshe ka humbje (rigres) te gjuhes dhe aftesive sociale.
Nëse fëmĳa mund të ketë ndonjë nga këto karakteristika nuk do të thote se ka
Autizem. Por meqënëse simptomat crregullimit Autizmit dhe te çrregullimeve te
tjera jane te shumta dhe ndryshojne shume nga nje femi tek tjet femĳa qe mund
te kete simptoma apo sjelle 10 a duhet patjeter behen vleresime të mëtejshme nga
një ekip multidisiplinar Ky ekip mund te perfshĳe neurolog pediater te zhvillimit
terapistë gjuhe dhe te foluri fizioterapiste, mesues të edukimit special, sociologë dhe
specialiste te tjere qe kane njohuri per Autizmin.
Kur prinderit shqetësohen qe femĳa i tyre nuk po ndjek etapat e duhura te zhvillimit
normal atëherë ato duhet ti drejtohen ekspertëve dhe specialistëve duke perfshire
ketu mjek terapiste dhe mesues te edukimit special per te bere diagnostikim e duhur.
Ne shikimin ose në takimin e pare individët (sidomos femĳet) me Autizem mund
të duken sikur kane aftesi të kufizuara te inteligjences, çrregullime te integrimit
të shqisave, ose probleme me shikimin dhe degiimin. Keto shenja e komplikojnë
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çështjen me shume, sepse keto çrregullime mund té ndodhin te izoluara ose ne te
njeten kohe me Autizmin. Eshte shume i rendesishem te dallohet saktesisht Autizmi
nga çrregullimet e tjera mbasi nje diagnostikimi sakte dhe nje identifikim i hershem
krĳon bazen kryesore per te ndertuar një program trajtimi.
Gjithashtu ka çrregullime ose semundje te tjera qe kane simptoma te njejta me
Autizmin, prandaj fëmĳa duhet të testohet me nje shumellojshmeri testesh. Vetem
një vëzhgim i shkurtër në një ambjent të veçantë nuk mund te jape nje tablo te plotě
të aftésive dhe menyres së sjelljeve të një individi. Te dhenat, komentet e prindërve,
mesuesve, personat e tjerë që kujdesen për femĳet si dhe historia e zvillimit te femĳes
jane komponentët më të rëndësishëm për të bere nje diagnostikim te sakte. Ka shume
ndryshime e dallime në mes te diagnostikimit mjeksor dhe nje përcaktimi edukativ
apo vleresimi shkollor per nje paaftesi te caktuar.1
Dignostikimi mjeksor behet nga nje mjek dhe bazohet ne vlersimet e simptomave
dhe testeve diagnostikuese. Nje percaktim edukativ ose arsimor ndryshe nga
diagnostikimin mjeksor, behet nga nje ekip vierësimi multidisiplinare de perbehet
nga profesioniste te ndryshem té shkolles Rezultatet e ketĳ vlerésimi shikohen
e shqyrtohen nga nje ekip i kualifikuar profesionistesh dhe nga prinderit për të
përcaktuar nje plan te detajuar edukativ.
Diagnostikimi Mjeksor
Ka teste mjeksore qe diagnostikojne Autizmin Diagnostikimi i sakte duhet të
mbeshtetet ne komunikimin e individt, nderveprim social dhe ne cilesine e aktiviteteve
dhe interesave të tĳ. Megjithate, megense shume nga sjelljet e lidhura me Autizmin
kane shume gjera të përbashkëta me çrregullime te tjera, disa teste mjeksore mund
të bëhen me qéllim që te përjashtojnë diagnozat e tjera, ose te indentifikojnë shkaqet
e mundshme të simptomave qe shfaqen.
Kush mund te diagnostikojë Autizmin?
1. Mjeke specialiste qe mund të kenë përvoje me Autizmin dhe çrregullimet
neurologjike te zhvillimit
2, Mjek Pediater, veçanërisht Pediater Zhvillimi
3. Neurolog, veçanerisht Neurolog Femĳesh
4. Mjek Psikiater i famĳeve dhe adoleshenteve
Jo çdo njeri nga kelo profesioniste ose specialiste mund te kete pervoje me Autizmin.
Keshtu qe prindërit duhet te kerkojne rekomadime nga profesionistë qe kane
njohuri ne kete fushe, te cilet mund të jenë organizata te individëve me aftësi te
kufizuara, njerez që kanë fêmĳe 'ose pjestare te familjes me Autizëm. Sapo femĳa
te diagnostikoht nga nje profesionistë i afte mund te filloni vleresimin edukativ te
fëmĳës. Sidoqoftë vleresimi mund te ndryshoje sipas menyres se administrimit te
vleresimit nga ana specialistilne varesi te moshes se personit qe vlerèsohet, sa te
renda jane simptomat, si dhe trajtimet dhe shkollat e mundshme locale te qytetit.
P.sh. nese nje femi shume i vogel (1-3 vjec) tregon vonesa të dukshme zhvillimi
nje mjekI familjes ose mjeku pediater duhet të rekomandoje familjen tek nje mjek
psikolog, neurolog, ose pediater zhvillimi per nje vleresim diagnostikujes psikologet
dhe mjeket psikologe jane profesione shume te ndryshem)
Një vlerësim fillestar mjeksor përfshin kryesisht:
1. Historine mjeksore te shtatzanise se nenes
1
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2. Rishikimi i etapave te zhvillimit te femĳen
3. Zakonet e te ushqyerit dhe te gjumit
4. Koordinimi motorik i pjeseve të trupit (muskujt e medhej dhe te vegjel)
5. Funksionimi i stomakut dhe i tretjes
6. Ndjeshmëria e shqisave
7. Alergjite
8. Semundje te ndryshme mjeksore, duke përfshirë këtu infeksione veshi, bajamet,
gryket, epilepsy, humbje ndjenjash, infeksione të ndryshme, etj
9. Histori e familjes qe ka te beje me crregullime të zhvillimit
10. Histori ne familje qe ka te beje me trashgimine, gjenetikën, apo çrregullime
metabolike
11. Ekspozimi i prinderve dhe i femĳes në mjedise te intoksikuara, te ndotura, ose te
helmosura
12 Nje ekzaminim fizik i plote
13 Teste laboratorike rutine.
Nuk ka një test te veçante per komunikimin apo të sjelljes qe të zbuloj Autizmin, por
ka shumë instrumenta të ndryshëm që përdoren kohët e fundit për të diagnostikuar
Autizmin. Individt me Autizëm shpesh kanë simptoma té ndryshme qe bashkëndodhin fizike, të sjelljes dhe mendore.
Instrumentat që mund të përdoren për evaluimin e një personi me Autizëm
Kërkimet shkencore tregojn se kur Autizmi indentifikohet shumë shpejt shoqërohet
me rezultate positive dramatike tek individet me Autizem. Sa mě shpejt dhe
nderhyrjeve te Specializuara. Rëndësia te diagnostikohet fëmĳa, ai fillon të përfitoj
nga shumellojshmëria e metodave educative dhe avantazhet e ndërhyrjes të hershme
duhen theksuar sa më shumë. Femĳet që marrin terapinë dhe planet mësimore te
duhura intensivisht mund te bejne hapa gjigandë në përmirësimin e funksionimit e
tyre te pergjithshëm dhe te vazhdojne të bejne nje jete aktive, normale dhe produktive.
Terapitë që duhen ndjekur dhe trajtimet
Autizmi mendohet ndonjëherë si një sëmundje e pashërueshme, megjithëse ky
mendim është i diskutueshëm. Edhe në ditët e sotme ende nuk njihet ndonjë terapi
efikase. Megjithatë mund të rezultojë i dobishëm një edukim i duhur, mbështetje dhe
konsulencë e specializuar për prindërit dhe familjarët si dhe një terapi e sjelljes për të
reduktuar dëmtimin e vetvetes.
Prindërit e një fëmĳe autik mund të kenë reagime të stresit lidhur me paaftësinë,
dobësinë, përpara një sëmundje të tillë si autizmi. Ka shumë terapi autistike me
synime të ndryshme, p.sh. të përmirësimit të shëndetit dhe mirëqënies, problemeve
emocionale, shqisore, vështirësive me mësimin dhe komunikimin, etj. Për sa i përket
trajtimit të autizmit, ka shumë terapi që aplikohen duke u nisur prej metodave
edukative dhe duke perfunduar me medikamente.
Secila formë do të përdoret, varet së pari prej qëllimit që e parashtrojmë se në cilën
simptomë duam të ndikojmë si p.sh: tek problemet me të folur duhet t’i bëhen terapitë
tek logopedi, tek problemi me ndjenjën e vetë trupit dhe ambientit terapik i bën
ergoterapisti, tek problemi me autoagresione, problemet me gjumin, shumë efikase
jane treguar medikamentet që e zbusin gjendjen por jo që ta sherojnë përgjithnjë.
Në vendet perëndimore bëhen përpjekje që masat edukative dhe trajtimi të bëhet
në shkolla të veçanta për fëmĳë autikë (Denckla, 1983; Voeller,1986), ndërsa trajtimi
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me medikamente bëhet prej psikiatrave me shumë përvojë me qëllim të dozimit me
kujdes dhe mënjanimin e pasojave të mundshme.
Përsa i përket masave edukative janë disa lloje të trajtimit prej të cilave më efikase
është treguar metoda e “mbështetjes” (Bishop, 1989). Metoda e mbështetjes kryhet
kur pedagogu apo edhe prindi vihen prapa fëmĳes duke i mbështetur duart e
fëmĳës në fillim me më shumë forcë e që me kalimin e kohës duke zvogëluar forcën
e mbështetjes në mënyrë që fëmĳa të bëjë veprime të pavarura. Duke pasur parasysh
gjendjen e vështirë të fëmĳës duhet një punë me afat të gjatë dhe me durim, së paku 5
vjeçare që të shihen rezultatet e para ku fëmĳa është në gjendje të kryeje disa veprime
të vogla të pavarura.2
Në punën me fëmĳët me autizëm është me rëndësi krĳimi i rregullave të qarta të
cilave duhet pëmbajtur në mënyrë rigoroze me qëllim që duke përsëritur çdo ditë
fëmĳa do ta ketë më lehtë ta përvetësojë materialin mësimor. Kjo bëhet si p.sh: para
fillimit të mësimit fëmĳës i tregohet nëpërmjet tabelës se çfarë do të mësohet sot dhe
pastaj çdo përfundim i punës do të tregohet në tabelë.
Po ashtu edhe orari javor duhet të përpilohet në mënyrë që t’i ofrohen materiale të ndryshme
mësimore si gjuha amtare, matematika, dituri natyre, muzikë, sport dhe formate të tjera
mësimi, të gjitha këto duke pasur në konsideratë aftësinë e kufizuar të mësimit.
Një ndihmë e madhe gjithashtu përfaqëson edhe pet therapy (terapia e kafshëve
shtëpiake), e cila lejon në shumë raste të krĳojë një marrëdhënie emocionale me
fëmĳet dhe falë kësaj marrëdhënieje, krĳohet një kanal komunikimi pacient-kafshëmjek që synon nxitjen e përfshirjes emocionale të fëmĳës. Afërsia e një fëmĳe, mund
të qetësojë ankthin, transmetojnë ngrohtësi emocionale, duke ndihmuar të kapërcejë
stresin dhe depresionin.
Qentë, macet, kuajt, delfinet, mund të jenë aleatë të jashtëzakonshem në kurimin
e autizmit. Zgjedhja e kafshës së “duhur” për çdo pacient varet nga preferencat
personale, nga kapaciteti psiko-fizik, nga analiza e ndonjë fobie specifike, nga
përgjigja emocionale gjatë seancave të para. Pet therapy, mund t’i ofrojë femĳëve
autik një sjellje të përmirësuar, fizike, njohëse, emocionale dhe sociale.
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Procedura e shqyrtimit të ankimit administrativ nga organi kompetent
LLM Barjam Gjishti
Avokat/Lektor Tirana Bussines University
Abstrakt
Veprimi i administrates publike eshte objekt kontrolli ne rruge administrative si dhe ne
rruge gjyqesore. Administrata publike manifeston vullnetin e saj ne permjet nxjerrjes se
aktit administrativ, kontrates administrative si dhe nxjerrjes se veprimit tjeter administrativ.
Keto veprime jane objekt kontrolli ne rruge administrative prane organeve te administrates
publike, me perjashtim te rasteve kur eshte e parashikuar ndryshe ne ligj, sipas kodit te
procedurave administrative. Cdo subjekt legjitimohet te ankohet ne rruge administrative ne
permjet mjeteve ligjore si ankimi administrativ ndaj veprimit administrativ, nese pretendon
se te drejtat apo interesat e ligjshem jane cenuar nga ky veprim. Organi kompetent per
shqyrtimim e ankimit administrativ ka ne kompetencen e tĳ te drejte te vendosi pranimin e
ankimit administrativ duke shfuqizuar, anuluar apo ndryshuar veprimin administrativ si dhe
mos pranimin e ankimit administrativ duke lene ne fuqi veprimin e kundershtuar. Qellimi i
kontrollit administrativ ne rruge administrativ eshte sigurimi i ligjshmerise, eficiences si dhe
ekonomia e administrates publike.

1.1 Procedura e shqyrtimit te ankimit administrativ nga organi kompetent sipas
nenit 136/1.2.3.4.5 të Kodi.Procedures.Administrtive
-Organi kompetent verifikon paraprakisht jurisdiksionin dhe kompetencën e
tĳ sipas nenit 134 të K.Pr.A, i cili thekson se, nëse ankimi i është drejtuar një
organi jo kompetent për shqyrtimin e cështjes, ato pa vonesë ja përcjellin organit
kompetent për shqyrtimin e ankimit, nëse nuk është parashikuar ndryshe në ligjin
e posacëm, gjithashtu kushtet e pranimit të ankimit administrativ sipas nenit 135
K.Pr.A, respektimi i kërkesave të nenit 131 të K.Pr.A mbi përmbajtjen e ankimit
dhe bazueshmërinë e tĳ në ligj dhe prova. Në përfundim të vlersimit të të gjithëve
kritereve të pranimit të ankimit, organi vendnos ta pranojë ankimin duke vĳuar
me shqyrtimin në thelb të cështjes mbi ligjshmërinë dhe përshtatshmerine e aktit
administrativ të ankimuar në përfundim të shqyrtimit vendos, "Pranimin e ankimit
dhe me një akt të ri administrativ anulon, shfuqizon ose ndryshon aktin administrativ të
ankimuar ose nxjerr aktin e refuzuar".
-Nëse është e nevojshme gjatë shqyrtimit në thelb të ankimit, organi mund të kryej
hetime administrative shtesë duke kërkuar prej palës prova të tjera, sqarime, ose
duke mbledhur prova shkresore dhe teknike nga organet e tjera administrative të cilat
kanë qënë ose janë të domosdoshme për bazueshmërinë faktike të aktit administrativ
ose të refuzimit të nxjerjes së aktit adminuistrativ të kërkuar. pra organi mbledh të
gjitha provat të cilat kanë qënë baza e nxjerjes së akti ose të refuzimit si dhe provat
e paraqitura nga pala në mbështeje të pretendimeve të saj. në përfundim të hetimit
organi vendos, 'Pranimin e ankimit dhe me një akt të ri administrativ anulon, shfuqizon
ose ndryshon aktin administrativ të ankimuar ose nxjerr aktin e refuzuar sic është kërkuar
nga pala".
- Organi kompetent, nëse sheh, gjatë vlersimit paraprak një parregullsi në përmbajtjen
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e ankimit administrativ sipas nenit 131 K.Pr.A, që mund të rregullohet dhe plotëson
kushtet e pranimit të ankimit dhe është plotësisht i bazuar në ligj dhe prova, në këtë
rastë ai duhet ta kthejë ankimin dhe të caktojë një afat për rregullimin e të metave të
evidentura në përmbajtjen e ankimit. Nëse ankimuesi ploteson të metat e evidentuara,
organi vendos ta pranoj ankimin dhe kalon në fazën e shqyrtimit në thelb të cështjes
mbi ligjshmërinë dhe përshtashmërinë të aktit administrativ ose në nxjerrjen e aktit
administrativ të refuzuar dhe në përfundim vendos, "Pranimin e ankimit dhe me një
akt të ri administrativ anulon, shfuqizon ose ndryshon aktin administrativ të ankimuar ose
nxjerr aktin e refuzuar sic është kërkuar nga pala". Mund të ndodhi që ankimuesi nuk
plotëson të metat e evidentura, brënda afatit të caktuar, organi administrativ, duhet
të vendosi kthimin e ankimit administrativ, për arsyr se përmbjatja e ankimit nuk
është e regullt dhe në këtë gjëndje nuk mund të vazhdojë procedurën e shqyrtimit
të ankimit. Ky momend nuk është i parashikuar në nenin 136 dhe 137 të K.Pr.A, por
legjislatori e zgjidh problemin duke e cilësuar ankimin si të papranueshëm sipas
kërkesave të nenit 135 të kodit të procedurave administrative. Organi kompetent,
vepron sipas nenit 136/5, duke i përcjell cështjen organit superior, për vlersim të
kritereve të pranimit të ankimit dhe për shqyrtimin në thelb të cështjes.
- Pika 3 e nenit 136 të kodit të procedurave administrative, ka parashikuar gjatë fazës
së shqyrtimit në thelb të ankimit, ti japi mundësinë palës së tretë për tu dëgjuar, nëse
anulimi, shfuqizimi apo ndryshimi i aktit administrativ ose nxjerja e aktit të refuzuar
do ti shkaktonte një dëm. organi kompetent pasi ka pranuar ankimin dhe kalon në
fazën e shqyrtimit, vërën së zgjidha e cështjes do ti shkaktonte dëm një pale të tretë,
vendos përpara marrjes së vendimit, ta njoftojë në lidhje me cështjen dhe të drejtën e
saj për t'u dëgjuar, sipas nenit 87 dhe 88 të kodit të procedurave administrative, mbi,"
Njoftimin dhe e drejta për t'u dëgjuar parra marrjes së vendimit përfundimtar" dhe "
Ushtrimi i së drejtës për t'u dëgjuar", Organi njofton me shkrim ose cakton një takim
me palën duke i parashtruar;
a) organin kompetent që zhvillon procedurën, nenpunsin publik përgjegjës;
b) palët epërfshira në konfliktin administrativ;
c) të drejtën e inspektimit të dosjes dhe zyrës, vendin ku kjo mund të ushtrohet;
c) provat e administruara, rezultatet e hetimit, rezultatet e pritshme të procedurës
admininistrative dhe motivimin përkatës;
d) informacion për të drejtën e palës për t'u dërgjuar, mënyrën, afatin e ushtrimit të
kësaj të drejte;
dh) datën e fillimit të procedurës dhe afatin kohor, brënda të cilit do të meret dhe
njoftohet vendimi;
pika 3 e nenit 87 të kodit të procedurave administrative, thekson nëse nuk është
parashikuar nga ligji afati kohor i pikës "dh", ai përcaktohet nga organi publik, sipas
nenit 53 të kodit të procedurës administrative.
Neni 88 i kodit të procedurës administrative, tregon mënyrën e ushtrimit të së
drejtës për t'u dëgjuar. kjo e drejtë ushtrohet në cdo forëm, pra nuk ka një forëm të
caktuar nga kodi i procedurës administrative se si ushtrohet kjo e drejtë. pala ka liri
të plotë në zgjedhjen e formës ose mënyrës së ushtrimit të kësaj të drejte. por ka në
dispozicionin e saj një afat kohor të caktuar brënda së cilës ajo mund ta ushtrojë të
drejtën e saj, në të kundërt e drejta për tu dëgjuar dekade. pala nuk ka më të drejtë ti
kërkojë organit kompetent për t'u dërgjuar dhe as mund të vihet në afat.
Nësë organi kompetent administrativ ka marre vendim mbi anulimin, shfuqizimin
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ose ndryshimin e aktit administrativ apo nxjer aktin e refuzuar të ankimuar, pa
njoftuar palën e tretë të cilës do ti shkaktohej një dëm, lidhur më të drejtën e saj
për tu dëgjuar para përfundimit të procedurës administrative e cila përfundon me
një vendimarje përfundimtare (Akt administrativ), pala në këtë rastë ka të drejtë
të ushtrojë ankimin administrativ pasi vendimi i organit ka cënuar të drejtat apo
interesat e saj të ligjshëm tek organi kompetent që është i njëjti organ që vendosi
lidhur me ankimin administrativ të drejtuar nga pala fillestare dukë kërkuar
anulimin, shfuqizimin ose ndryshimin e aktit administrativ (vendimi i organit mbi
ankimin fillestar) si të jashtëligjshëm, për mos respektimin e dispozitave lidhur
me procedurën administrative sipas nenit 109 pika 'b' të kodit të procedurave
administrative.
Ndryshe është rasti kur organi kompetent për shqyrtimin e ankimit vendos sipas
nenit 136/5, nëse vlerson se ankimi nuk është i pranueshëm dhe i bazuar, pa vonesë
dhe pa u shprehur mbi të, e përcjell atë për shqyrtim dhe vëndimarje tek organi
epror, sebashku me të gjitha dokumentat përkatëse dhe një raport me shkrim të
qëndrimeve të tĳ. organi epror procedon sipas nenit 137, pasi njihet me cështjen në
fjalë, mendon se është e nevojshme të kryejë hetime shtesë nga ana e tĳ ose urdhëron
organin inferior të zhvillojë hetime shtesë dhe për gjithcka ta njoftoj. gjatë hetimeve
shtese del në pah se organi epror duhet të njoftojë një palë të tretë për t'u dëgjuar
sipas nenit 87dhe 88 të K.Pr.A para se të mari një vendimin përfundimtar i cili mund
ti shkaktonte një dëm të padrejtë . mos respektimi i këtĳ detyrimi nga ana e organit
epror dhe të drejtës për t'u dëgjuar për palën e tretë veson vendim përfundimtar mbi
anulimin, shfuqizimin apo ndryshimin e aktit administrativ të ankimuar. e drejta
për tu dëgjuar në shqyrtimin e ankimit nga organi epror buron nga neni 129/c K.Pr.A
edhe pse neni 137 K.Pr.A nuk e ka parashikuar këtë të drejtë. organi epror njëher që
ka merr vendimin, e njofton atë vetëm tek ankimuesi dhe jo tëk pala e tretë, sipas
mënyrave të njoftimit të parashikuara nga kodi i procedurës administrative. Afati i
kundërshtimit për palën e trëtë fillon nga dita që ajo ka dieni dhe kjo korispondon me
ditën kur vendimi mbi anullimin, shfuqizimin apo ndryshimin e aktit administrativ
të ankimuar vihet në egzekutim duke prodhuar pasojat e para mbi dëmin material
tëk pala e tretë.
Pala e tretë në këtë rastë ka të drejtë ti drejtohet drejtëpërsëdrejti gjykatës
administrative pa qënë e nevojshme shterimi i ankimit administrativ, sipas kërkesave
të nenit 129/c të kodit të procedurave administrative mbi " shterimin e mjeteve ligjore
administrative" i cili thekson se ; organi më i lartë në shqyrtimin e ankimit administrativ
ka cënuar, me vendimin e tĳ, të drejtat apo interesat personale të ligjshme të një personi , i cili
nuk ka qënë palë në procedurën administrative", duke kërkuar shfuqizimin e vendimit
përfundimtar të organit epror (akti administrativ) për arsye se organi sipas nenit 109
pika 'b', të kodit të procedurës administrative, "ka shkelur dispozitat lidhur me procedurën
administrative mbi të drejtën për tu dërgjuar para marjes se një vendimi përfundimtar dhe
ka cënuar të drejtat apo interesat personale të ligjshme" dhe sigurimin e kërkes padisë
sipas nenit 28, 29 dhe 30 të ligjit me nr.49/2012 " për pezullimin e zbatimit të aktit
administrativ në rastet kur ai tregon se gjatë kohës së nevojshme të procesit, derisa të
arrihet në marrjen e vendimit të themelit, ekziston mundësia e ardhjes së një dëmi të
rëndë e të riparueshëm, që rrjedh nga ekzekutimi i veprimit administrativ"
Pala në ushtrimin e të drejtës për t'u dëgjuar, sipas nenit 88/2 K.Pr.A, ka të drejtë të
paraqesi komente edhe për vlersimin e provave të administruara, rezultatet e hetimit
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dhe rezultatin e mundshëm të procedurës. sipas kësaj dispozite pala e tretë në
shqyrtimin e ankimit administrativ nga organi kompetent si dhe nga organi epror
ka të drejtë të paraqesi vetem komente dhe asnjë provë në mbështetje të prendimeve
të saj, sepse neni 136 K.Pr.A vetëm këtë të drejtë i jëp palës së tretë dhe asnjë të drejtë
tjetër. pas përfundimit të afatit të caktuar për t'u dëgjuar, organi kompetent merr
vendim. Mos ushtrimi i kësaj të drejtë nga ana e palës në afatin e përcaktuar, nuk
shkakton shtyrjen e marrjes së vendimit. kundër vendimit të organit kompetent mbi
anulimin, shfuqizimin apo ndryshimin e aktit administrativ të ankimuar nga pala
fillestare i cili ka respektuar të drejtën e dëgjimit për palën e tretë, por përsëri asaj
i shkaktohet një dëm nga ekzekutimi i vendimit, ajo ka të drejtë ti drejtohet organit
administrativ kompetent për shqyrtimin administrativ nëse vendimi është marrë
nga organi epror, mund ti drejtohet gjykatës administrative.
- Gjatë verifikimit paraprak mund të rezultoj se ankimi i paraqitur nga pala nuk
plotëson kushtet e pranimit të ankimit të parashikura nga neni 131,134,135, të
K.Pr.A, ose nuk është plotësisht i bazuar në ligj dhe prova.Organi kompetent në
këtë rast vepron sipas pikës 5 të nenit 136 K.Pr.A, pa vonesë dhe pa u shprehur mbi
të e përcjell për shqyrtim dhe vendimarje tek organi epror, sebashku me të gjitha
dokumentat përkatëse të dosjes ddhe një raport me shkrim të qëndrimit të tĳ. Oragni
epror pasi njihet me dosjen verifikon edhe njëherë kushtet e pranimit të ankimit,
rregullsinë e përmbajtjes së tĳ, bazueshmërine në ligj dhe prova dhe në përfundim
të vlerismit vendos ta pranojë nëse ankimi i plotëson kërkesat e ligjit duke e shqyrtur
në thelb. Në përfundim ai vendos sipas nenit 137/4 K.Pr.A, nëpërmjet një akti të
ri administrativ anulon, shfuqizon apondryshon, plotësisht apo pjesërisht, aktin e
ankimuar, ose përkatësisht duke nxjerrë aktin e kërkuar nga pala. Ndryshe, nëse
ankimi rezulton i papranueshëm apo i pabazuar, organi epror vepron sipas nenit
137/2 K.Pr.A, me një akt të ri refuzon ankimin nëse ai rezulton të jetë i papranueshëm
apo i pabazuar duke lenë në fuqi aktin administrativ të ankimuar.
Nga kjo analiz kuptojmë se organi kompetent të cilit i është drejtuar ankimi
administrativ ka të drejtë të kaloje në fazën e shqyrtimit në thelb të aktit administrativ,
nëse ankimi gjatë fazës praprake rezulton i pranueshëm dhe plotësisht i bazuar në
ligj dhe prova, duke vendosur pranimin e ankimit dhe me një akt të ri administrativ
anulon, shfuqizon ose ndryshon aktin administrativ të ankimuar ose nxjerr aktin të
refuzuar. Në këtë rastë vendimi i pranimit të ankimit nga organi kompetent konformë
pretëndimeve të palës është përfundimtarë dhe pala ska të drejtë ti drejtohet gjykatës
administrative për kundërshtimin e tĳ. Organi kompetent nuk ka në kompetencën e
tĳ të drejtën e rëzimit të ankimit por vepron sipas nenit 136/5 Kodit të procedurave
administrative.
Kur
organi kompetent shqyrton ankimin administrativ me argumentin e
inkompetencës të organit që ka nxjerrë aktin administrativ si të jashtëligjshëm, sipas
nenit 108 shkronja ''a'' /''i'' ose sipas nenit 109 shkronja ''a'' të Kodit të procedurave
administrative, vendos ta anulloi, shfuqizoi ose konstaton pavlefshmërinë absolute
të aktit administrativ të ankimuar.Organi që po shqyrton ankimin administrativ nëse
pretendon apo rezulton që organi administrativ që ka nxjerr aktin e ankimuar është
kompetent, ai nuk shprehet por vendos ta përcjelli për vendimarrje dhe shqyrtim
tek organi epror i cili vendos pranimin ose rezimin e ankimit.
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1.2 Procedura e shqyrtimit te ankimit nga organi epror sipas nenit. 137/1.2.3.4. të
Kodit.Procedures.Administrtvie
Organi epror i organit kompetent të cilit i është drejtuar ankimi administrativ nga
pala e interesuar, fillimisht procedon sipas nenit 134/2 të kodit të procedurave
administrative ku shprehimisht parashikon se;" nëse ankimi i është drejtuar njërit prej
organeve të parashikuara në shkronjat ''b'' dhe ''c'', të pikës 1, të këtĳ neni, ato ia përcjellin pa
vonesë organit kompetent" dhe sipas nenit 137/1 të kodit të procedurës administrative
që i jep të drejtën e shqyrtimit administrativ, '' organi epror shqyrton ankimin e përcjellë
nga organi kompetent sipas nenit 136/5 të kodit të procedurës administrative". Organi epror
pasi është njohur me ankimin fillimisht verifikon kompetencën e tĳ sipas nenit
134/2 të K.Pr.A dhe sipas nenit 137/1 të K.Pr.A, i cili i jep të drejtën e shqyrtimit të
ankimit in via incidentale dhe jo në mënyrë të drejtë përdrejtë. Ky organ investohet me
shqyrtim ose quasi-giudizio në mënyrë të tërthotë vetëm nga organi kompetent i cili
në këtë rastë ka legjitimitet ta përcjelli ankimin që i rezultoi i papranueshëm dhe i
pabazuar gjatë verifikimit paraprak. Kjo e drejtë është e përjashtuar për Palën e cila
nuk ka të drejtë ta përcjelli ankimin e paranueshëm dhe pa të pabazuar tek organi
epror dhe as organi epror nuk ka kompetencë të shqyrtojë një ankim të drejtuar nga
pala, legjitimitetin e ka vëtëm organi kompetent dhe vetëm për ato ankime që kanë
rezultuar të papranueshëm dhe të pabazuara.
Neni 136/5 të K.Pr.a, legjitimon organin kompetent për arsye se gjatë fazës së parë
ka vlersuar se ankimi është i papranueshëm sipas kërkesave të nenit 135 K.Pr.A dhe
nenit 131 K.Pr.A, dhe plotësisht i pabazuar në ligj dhe prova. ndodhur në këto kushte
organi kompetent nuk shprehet mbi të por pa vonesë ( kodi nuk jep një afat se sa mund
të zgjasi procedura e vlersimit dhe trasferimit të dosjes, pasi ato përcillen në rrugë zyrtare
dhe shërbimit postare janë shumë të ngadalta, por sipas nenit 140 të K.Pr.A, i cili thekson
se vendimi që zgjidh ankimin administrativ nxirret dhe njoftohet palës brënda 30 ditëve
nga paraqitja e ankimit"), ja përcjell atë për shqyrtim dhe vendimarje organit epror se
bashku me të gjitha dokumentat dhe një rraport me shkrim të qëndrimit të tĳ.
Kjo dispozit detyron organin kompetent dhe organin epror që ta përfundojnë
shqyrtimin administrativ brënda 30 ditëve nëse organi epror nuk ka urdhëruar
hetime administrative shtesë të cilat justifikojnë zgjatjene afateve sipas nenit 140/2
të K.Pr.A.
Orani epror ka në kompetencën e tĳ:
i) të urdhëroj organin kompetent të kryejë hetime administrative shtesë ose ti zhvilloj
vetë ato, neni 137/1 K.Pr.A;
ii) të refuzoj ankimin ( rezimin e ankimit dhe lënien në fuqi të aktit administrativ të
ankimuar nëse ka pas për objekt një akt administrativ dhe jo një vendim mbi refuzimin e
nxjerrjes së aktit administrativ) nëse ai rezulton përsëri të jetë i papranueshëm apo i
pabazuar neni 137/2 K.Pr.A;,
iii) të refuzoj ankimin dhe të paraqesi aryetim të ri nëse arsyet e dhëna janë të tjera
nga ato që ka dhënë organi kompetent në aktin e ankimuar ose arsyetimi i tĳ nuk
është i plotë neni 137/3 K.Pr.A;;
iiii) të pranoje ankimin ( pranimin e ankimit ) nëse rezulton i pranueshëm dhe i bazuar
dhe me nje akt të ri administrativ vendos anulimin , shfuqizimin apo ndryshimin ose
nxjerjen e aktit administrativ të kërkuar nga pala neni 137/4 K.Pr.A;
Organi kompetent te cilit i është drejtuar kërkësa për nxjerrjen e një akti administrativ
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ka te drejte të vendosi pranimin e kërkesës dukë nxjerr aktin e kërkuar nga pala ose
të vendosi pranimin e kërkesës duke qënë se plotëson kushtet e saj por në themel
vendos rëzimin e kërkesës me arsyetimin se sipas ligjit nuk i takon ajo qe pretendon
ose mos pranimin e kërkesës sepse nuk plotëson kushtet e kërkuara nga ligji pra ky
raste eshtë procedurial dhe jo ne merite.
Sipas kodit te vjeter dhe te ri, ne pjesen e ankimit administrativ, organi kompetent
vendos:
1- Rezimin e kërkesës duke lënë në fuqi aktin e ankimuar, pra kur ankimi ka patur
për objekt - anulimin, shfuqizimin, ndryshimin ose nxjerrjen e aktit të kërkuar.
2- Pranimin e kërkesës që ka patur për objekt- anulimin, shfuqizimin, ndryshimin
ose nxjerrjen e aktit të kërkuar.
Kodi i ri në nenin 137 përcakton se organi ka të drejtë të vendosi o pranimin ose
refuzimin e ankimit.
Nëse pranon akimin më objekt -anulimin, shfuqizimin, ndryshimin ose nxjerrjen
e aktit të kërkuar.ai vendos sipas pikës 4 të 137. vendimi në këtë rastë është akti
administrativ i ligjshëm dhe ai i kërkuari nga pala.
Refuzimi ankimit bëhet në dy rastë 137/2;
1- o se është i papranueshëm për mos respektim kriteresh 135
2- ose është i pranueshëm por nuk është i bazur në thelb.
vendimi i marë në të dyja rastet është akt administrativ dhe lënien në fuqi të vendimit
të mëparshëm i cili kishtë për objekt ankimi- anulimin, shfuqizimin, ndryshimin ose
nxjerrjen e aktit të kërkuar.
pra si vendimi pranimit dhe vendimi refuzimit është akt administrativ.
Ankimit qe kanë për objekt anulimin, shfuqizimin ose ndryshimin e aktit administrativ
, akti administrativ ka dalë më iniciativen e organit publik.
Ankimi që ka për objekt nxjerrjen e aktit administrativ të kërkuar, është rasti kur
organi nuk ka nxjerr aktitn e kërkuar më kërkesën e palës.
1.2.1 Shqyrtimi i ankimit nga organi epror sipas nenit 137 Kodit te procedurave
administrative.
Gjatë fazës paraprake organi kompetent vlerson se ankimi është i paparanueshëm
dhë i plotësisht i pabazuar në ligj dhe prova, nuk shprehet mbi të por ia përcjell
menjëhër dhe pa vonesë organit epror për vendimarrje. organi epror pasi është njohur
me dosjen, fillon me procedurën e verifikimit paraprak të kushteve të pranimit të
ankimit dhe bazueshmërisë në ligj dhe prova. Nëse ankimi rezulton i pranueshëm
procedon me shqytimin mbi ligjshmërinë dhe përshtashmërinë e aktit administrativ,
nëse nevojiten hetime administrative shtesë me qëllimin qartësimin e fakteve dhe
bazueshmërinë në ligj dhë prova, orgni epror zhvillon hetime administrative shtesë
ose urdhëron organin kompetent që ti zhvilloi ai hetimet administrative shtesë dhe ta
njoftojë për to, brënda afatit kohor për zhvillimin e hetimeve shtesë, sipas nenit 140/2
K.Pr.A.Në përfundim të hetimeve dhe shqyrtimit Organi epror vendos, ta pranojë
ankimin duke anuluar, shfuqizuar apo ndryshuar aktin administrativ të ankimuar
nëpërmjet nxjerrjes së një akt të ri përfundimtar administrativ ose duke nxjerr aktin
e kërkuar nga pala. kur rezulton se ankimi është i pranueshëm dhe i bazuar në ligj
dhe prova dhe nuk janë të nevojshme hetimet administrative shtesë organi epror
vendos në përfundim të shqyrtimit pranimin e ankimit duke anuluar, shfuqizuar
apo ndryshuar aktin administrativ të ankimuar ose duke nxjerr aktin e kërkuar nga
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pala. Pra organi epror vendos pranimin e ankimit pasi rezulton të jetë konformë
kërkesave të kodit mbi kushtët e pranimit të ankimt dhe plotësisht i bazuar në ligj
dhë prova, pa qënë nevoja e hetimeve shtesë. pranimi konsiston me shqyrtimin në
thelb të aktit administrativ të ankimuar mbi ligjshmërinë dhë përshtacmerinë duke
vendosur sipas sipas pretendimeve të ankimuesit .
Nëse ankimi rezulton i papranueshëm dhe i pabazuar në ligj dhe prova për arsye
se duket qartazi se ankimi nuk plotëson kushtet e pranimit dhe është plotësisht i
pabazuar,, Organi epror vendos mos pranimin e ankimin sipas nenit 137/2 të K.Pr.A
dukë lënë në fuqi aktin administrativ të ankimuar. Pala ka të drejtë ti drejtohet
gjykatës administrative për shfuqizimin e aktit administrativ të jashtëligjshëm.
Organi epror ka të drejtë të vendosi mos pranimin e ankimit kur vlerson se pjesa
urdhëruese e aktit administrativ të ankimuar është e ligjshme, por arsyet e dhëna
janë të tjera nga ato që ka dhënë organi kompetent publik në aktin e ankimuar, apo
vlerson se arsyetimi i tĳ nuk është i plotë, ai refuzon ankimin e paraqitur nga pala
duke lënën në fuqi aktin administrativ të ankimuar me një arsyetim të ri. Pala ka
të drejtë ti drejtohet gjykatës administrative për shfuqzimin e aktit administrativ të
jashtëligjshëm.
Vendimet e organit epror janë përfundimtare si:
- vendimi i pranimit të ankimit duke anulluar, shfuqizuar ose ndyshuar aktin
administrativ të ankimuar ose duke nxjerr e aktin e refuazuar më parë nga organi
kompetent;
- vendimi i rëzimit të ankimit si të pa pranueshëm dhe të pambështetur në ligj dhe
prova.
Kundrejt vendimit të rëzimit të ankimit, pala ka të drejtë ti drejtohet gjykatës
administrative brenda afateve kohore të parashikuara në ligjin nr.49/2012 dhe
ligjeve te posacme të cilat rregullojnë procedurën e tyre të shqyrtimit administrativ.
Gjykatës administrative mund ti drejtohesh vetëm për kundërshtim e vendimit
të rëzimit të ankimit administrativ nga organi epror pasi konsiderohet i ezauruar
rekursi administrativ. Këtë të drejtë nuk mund ta ushtrojë pala kundër vendimit të
pranimit të ankimit dhe zgjidhjes së cështjes në themel nga organi kompetent dhe
organi epror.
Konkluzione
Gjykimi ne rrugë administrative ne sistemin e drejtesis administrative në shqiperi ka
një efikasitet të dukshëm pasi, ky sistem ka eliminuar burokratizimin e procedurave
në fazën e paraqitjes së ankimit, shqyrtimit admnistrativ dhe marrjen e vendimit
përfunditar administrativ. Cdo subjekt ka të drejtë të mbrojë të drejtat dhe interesat
e tĳ të ligjshmë nga veprimet e jashtëligjshme të administratës publike. Gjykimi
i ankimit administrativ ezaurohet brënda organeve vartëse dhe vendimi është
përfundimtar.
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Mbrojtja e të drejtës së autorit në legjislacionin shqiptar
Msc.Anjeza Dajzmaili
Abstrakti
E drejta e autorit është pjesë e institucionit të pronësisë intelektuale e cila i garanton krĳuesit
të një vepre origjinale, të drejtën ekskluzive ligjore, për të përcaktuar nëse dhe nën cilat kushte
kjo vepër origjinale mund të kopjohet dhe përdoret nga të tjerët. Kjo e drejtë, lind pikërisht
në momentin e krĳimit të një vepre origjinale ose të prejardhur. E drejta e autorit, si degë e
pronësisë intelektuale lidhet me krĳimet artistike si dhe me veprat me bazë teknologjike.
Kreativiteti i shprehur në formën e muzikës, artit, teknologjisë, dizajnit , librit si dhe filmit,
ka mundësuar shkëmbimin e kulturave, në të njëjtën kohë ka thjeshtësuar qasjen kundrejt
informacioneve lidhur me fusha të ndryshme. Këto të drejta janë ngushtësisht të lidhura më
jetët e njerëzve, gjë që i kthen të drejtat e pronësisë intelektuale, në esenciale për zhvillimin
e krĳimtarisë shkencore, kulturore, teknologjike dhe ekonomike. E drejta e pronësisë
intelektuale luan rolin e funksionit të pronësisë, që do të thotë, që i njeh një subjekti të caktuar
tagrat e pronarit mbi një të mirë jo materiale.
Fjalët Kyçe: drejta e autorit, pronësia intelektuale, copyright, mbrojtja e të drejtës së autorit,
etj.

Mbrojtja e autorit në legjislacionin shqiptar
Legjislacioni i të drejtës sëaautorit është pjesë ennjë legjislacioni më të gjerë, innjohur
si pronësi intelektuale. 1 Termippronësi intelektuale i referohet gjerësisht krĳimeve
të mendjes së njeriut. Të drejtat e pronësisë intelektuale mbrojnë interesat e krĳuesve
duke ju dhënë atyre të drejtën e pronës mbi krĳimet e tyre. Pronësia intelektuale
lidhet me njësitë e informacionit ose të njohurisë, të cilat mund ti përmbajë një
objekt i prekshëm në të njëjtën kohënnë një numër të pakufizuarkkopjesh në
vendndodhje të ndryshme kudo në botë. Pronësia nuk ështënnë këto kopje por në
informacioninaapo njohurinë që pasqyrohet në to. Të drejtat e pronësisë intelektuale
karakterizohen gjithashtu nga kufizime të caktuara, si p.sh.: kohëzgjatja në rastin e
të drejtës së autorit.
Sot në botë, rregullimi ligjor i së drejtës së autorit nuk është vetëm një aspekt i së
drejtës kombëtare të çdo shteti, por ai ka marrë përmasa ndërkombëtare, duke u bërë
kështu objekt i rregullimit normativ edhe nga marrëveshje ndërkombëtare ndërmjet
shteteve pjesëmarrëse në këto traktate.
Neni 1 i ligjit mbi të drejtën e autorit në Shqipëri Ligji nr. 35/20162, mbron veprat
e krĳuesit me karakter kreativ duke saktësuar edhe fushat përkatëse: në letersi,
muzikë, arti figurativ, arkitekturë, në teatër dhe në kinematografi, cilido qoftë mënyra
apo forma e shprehjes. Në mënyrë esplicite, ligji për të drejtën e autorit mbron
programet kompjuterike, mbledhjen e të dhënave duke respektuar Konventën e
Bernës3. Normativa ofron mbrojtje veprave të krĳuara nga individi, me kusht që të
1

http://www.dda.gov.al/images/broshuraWipo.pdf
Direktivën 2014/26/ BE të Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 26 shkurt 2014, “Për
menaxhimin kolektiv të së drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me të dhe licencimi multi
- territorial i të drejtave në veprat muzikore për përdorim në internet në tregun e brendshëm”,
Celex: 32014L0026, Fletorja Zyrtare e BE-së, L 84, datë 20.3.2014.
3
1886 – Konventa e Bernës (CUB): mbron të drejtën e autorit të një vepre intelektuale vetëm në
2
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paraqesë karakter krĳues, e cila i lejon të prezantojë një risi në raport me veprën
e më parshme. Koncepti i “krĳimtarisë” , nuk konceptohet si diçka e re absolute,
por individualizohet në një nivel origjinal që edhe pse minimale duhet të jetë e
mjaftueshme për të dalluar një krĳimtari nga një tjetër.
Ligji për të drejtën e autorit4 njeh të drejtat pasurore dhe të drejtat morale të autorit
mbi veprën e krĳuar. Ndërsa të drejtat pasurore kanë kohëzgjatje të kufizuar dhe
janë të detyrueshme, karakteristik e të drejtave morale është se nuk janë të kufizuara
në kohë dhe nuk janë të detyrueshme.
Cilët janë afatet e mbrojtjes së drejtës e autorit?
Rregulla e përgjithshme për mbrojtjen e të idrejtës së autorit në Shqipëri është, afati
prej 70 vjetësh nga vdekja e autorit të veprës.
Për veprat që janë në bashkëautorësi rregulli është që, vepra mbrohet deri në 70 vjet
nga momenti i vdekjes së bashkëautorit të fundit.
Për veprat anonime ose pseudonime, e drejta autorit mbrohet deri në 70 vjet nga
publikimi i veprës.
Për veprat fotografike, e drejta autorit mbrohet deri në 70 vjet nga vdekja e autorit.
Për veprat dramatike muzikale, koerografike dhe pantonimike, e drejta autorit
mbrohet deri në 70 vjet nga vdekja e bashkëautorit të fundit.
Për veprat kinematografike, e drejta autorit mbrohet deri në 70 vjet nga bashkëautori
i fundit.
Për veprat e publikuara për herë të parë pas vdekjes së autorit, e drejta e autorit
mbrohet deri në 70 vjet nga momenti i publikimit.
Të drejtat në veprat që përfshihen në domenin publik (neni 42)5: Afati i mbrojtjes së të
drejtave pasurore kur autori publikon për herë të parë në mënyrë të ligjshme ose e
vendos po në mënyrë të ligjshme në dispozicion të publikut një vepër të pabotuar
më parë, është 25 vjet nga koha kur vepra u botua për herë të parë apo u vendos në
mënyrë të ligjshme në dispozicion të publikut.
Afati i mbrojtjes së të drejtave pasurore kur autori publikon një botim kritik dhe
shkencor të një vepre që është bërë pjesë e domenit publik, është 30 vjet.
Duhet të theksojmë faktin se, vetëm të drejtat ekonomike të autorit janë objekt i
tregtimit, publikimit, riprodhimit, kopjimit të veprës dhe janë të kufizueshme.
Ndërsa, e drejta morale nuk përfundon kurrë, pra asnjëherë nuk mund të hiqet
autori si krĳuesi i veprës.
E drejta morale është një ndër të drejtat më të rëndësishme që gëzon autori dhe
nuk janë objekt i asnjë kufizimi kohor.
Lind pyetja nëse vdes autori të drejtat morale kush i përfiton?
Në rast vdekje të autorit të drejtat vetjake jopasurore të autorit i kalojnë subjekteve
që kanë lidhje gjaku me të, sipas nenit 40 të ligjit për të drejtat e autorit në Shqipëri.
Kohëzgjatja normale e të drejtave jo pasurore të veprave të autorit sipas nenit 40,
"Të drejtat vetjake jopasurore të autorëve mbrohen pa asnjë kufi kohor", në përputhje me
Direktivën 2006/116/CE.
Afatet e përcaktuara në këtë seksion fillojnë nga data 1 janar e vitit pasardhës të
momentin që kjo vepër bëhet publike.
4
Çështja e Pronësisë Intelektuale në internet duhet të mari shkas nga problemi i ekstraterritorialitetit
të internetit. Në raste të ndryshme, institucionet europiane janë preokupuar mbi problemin e
globalozimit telematik e krĳuar na interneti dhe kanë marrë në konsideratë temën e pronësisë
intelektuale. Në nëntor 1988 kur interneti ishte akoma një realitet ku kishin mundësi përdorimi
pak subjekte në të gjithë europën, Komisioni Europian realizojë librin jeshil “E drejta e autorit dhe
sfidat e teknologjisë” për të identifikuar një drejtim dhe harmonizim mbi temën, midis legjislacionit
dhe vendeve të ndryshme anëtare të komunitetit.
5
Neni 42, Ligji n.35/2016, për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to.
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vdekjes së autorit ose, sipas rastit, të shfaqjes së parë të ligjshme në publik të veprës.
Kohëzgjatja e copyright për të drejtat e lidhura
• Afati i mbrojtjes së të drejtave pasurore të interpretuesve dhe/ose ekzekutuesve
është 50 vjet pas datës së interpretimeve dhe/ose ekzekutimeve të tyre.
• Afati i mbrojtjes së të drejtave të prodhuesve të fonogrameve përfundon 50 vjet
pasi është bërë fiksimi i fonogramit dhe 70 në rastin e publikimit të ligjshëm.
• Afati i mbrojtjes së të drejtave të prodhuesve të fiksimeve të para të filmave dhe të
fonogrameve përfundon 50 vjet pas bërjes së fiksimit të parë.
• Afati i mbrojtjes së të drejtave të ofruesve të shërbimit mediatik audioviziv
përfundon 50 vjet pas përcjelljes së parë të transmetimit, cilido qoftë mjeti i
trasmetimit.
• Afati i mbrojtjes së të drejtave të botuesve është 50 vjet nga data e botimit të parë
të ligjshëm të veprës.
Riprodhimi i një vepre dhe e drejta e autorit në Shqipëri
Një vepër e riprodhuar mund të konsiderohet e mbrojtur nga e drejta e autorit njësoj si një
vepër origjinale?
Shpjegoj së pari një koncept bazë. Autorit të një vepre6 i njihen të drejtat me karakter
moral dhe të drejtat me karakter pasurore kohëzgjatja e të cilave është 70 vjet pas
vdekjes së autorit. Autori (ose trashëgimtarët e tĳ) gëzojnë disponibilitet të plotë për
përdorimin dhe shfrytëzimin ekonomik të veprës.
Pra, këto të drejta mund të trasferohen tek të tretët?
Po, mund të trasferohen por vetëm të drejtat pasurore jo të drejtat morale.
Për të përfituar një avantazh ekonomik, autori gjithashtu gëzon të drejtën të marrë një
tarifë, për shembull nëpërmjet ekzekutimit, përkthimit, transkriptimit, shpërndarjes
së veprës. Në të vërtetë, këto janë të drejta që rrjedhin nga titulli origjinal i autorit dhe
se, ky titull mund të transferohet përmes një kontrate të nënshkruar midis palëve ose
nëpërmjet trashëgimtarëve mortis causa. Në këtë rast legjitimimi aktiv i ushtrimit të
së drejtës do t'i trasferohet atyre që kanë blerë ose trashëguar ato.
Në nenin 31 thuhet: "Një shpërblim i arsyeshëm, i referuar në këtë nen, do të jetë ai shpërblim
i dhënë me kontratë/marrëveshje, duke marrë parasysh mundësinë e dëmit të shkaktuar autorit
të veprës, në rastet kur vepra është riprodhuar pa autorizimin e tĳ për përdorim privat ose
përdorime personale të tjera...".
Që do të thotë se, në rastin kur shitet një vepër që në jurisprudencë quhet corpus
mysticum (një vepër intelektuale e inkorpuar në një të mirë materiale) psh. një pikturë,
subjekti që e merr gëzon veprën.
Në këtë rast, subjekti mund ta riprodhojë apo ta përdor për qëllime përfitimi?
Jo, ai vetëm mund ta gëzojë veprën dhe ekskluzivisht për qëllime private, por
nuk mund ta shfrytëzojë për qëllime përfitimi psh. duke i bërë reklam apo duke
shfrytëzuar nëpërmjet shitjeve të kopjeve apo të fotografive.
Çfarë do të thotë "riprodhim"?
Neni 26 i ligjit për të drejtën e autorit në Shqipëri: "E drejta e riprodhimit është e
drejta ekskluzive pasurore e autorit për të autorizuar ose ndaluar bërjen e një ose më shumë
kopjeve të një vepre apo objekti të të drejtave të lidhura, qoftë pjesërisht ose plotësisht, qoftë
drejtpërdrejt apo tërthorazi, në mënyrë të përkohshme ose të përhershme, në çfarëdolloj forme
dhe mjeti, përfshirë regjistrimin audio ose video, si dhe për ruajtjen e përkohshme apo të
përhershme të veprës apo objektit të të drejtave të lidhura në një mjedis elektroni"7.
6
7

Giorgio Jarach,Alberto Pojaghi, Manuale del diritto d'autore, Mursia Editore, Milano, 2017.
www.daepi.com
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Në fakt, nuk mund të thuhet se veprat e riprodhuara në rrjetin e internetit mund
të gëzojnë mbrojtjen juridike efektive në mënyrë të barabartë ndaj mbështetjes
tradicionale. Njëkohësisht është e rëndësishme të evidentohet se në epokën e new
economy, në epokën ku gradualisht po shkohet në smaterializimin e mbajtjes së
informacioneve, nuk janë të mirat materiale që kanë vlerë, por idetë, konceptet,
imazhet8. Në internet pronësia e kapitalit fizik të civilitetit industrial bëhet gjtihmonë
e më pak i rëndësishëm në ndryshim nga të mirat jomateriale.
Interneti, në thelb nuk sanksionon fundin e copyright, por detyron jurisitin të përballet
me sfida të reja për të gjetur strumenta të reja më të përshtatshme në mbrojtjen e
veprës intelektuale prezente në rrjet.
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Liria e vendosjes si një nga liritë themelore të tregut të BE-së
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Zv. Rektor dhe Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)
MSc Greta Alikaj
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
Abstrakt
Liria e vendosjes është shprehje e dytë e lirisë së personave dhe duhet t’u lejojë sipërmarrjeve
dhe profesionistëve të pavarur të vendosen në territorin e Unionit për të ushtruar një profesion.
Që në vitin 1974 GJED njohu në çështjen Reyners, që ndalimi i diskriminimit në kuadër të lirisë
së vendosjes ka një efekt të drejtpërdrejtë në shtetet anëtare, në mënyrë të tillë që shtetasit
e Unionit të mund t’i drejtohen në mënyrë të drejtpërdrejtë. Rregullat e lirisë së vendosjes
sjellin jo vetëm në raportin mes qytetarit dhe shtetit një efekt të drejtpërdrejtë, por edhe në
raportin mes personave privatë. Përndryshe, siç GJED ka vendosur tek “Walrave&Koch”, do të
rrezikohej zbatimi uniform i lirisë së vendosjes.
Fjale kyçe: Liria e vendosjes, treg, BE, Shqipëri.

Hyrje
Neni 49 i traktatit të Lisbonës përcakton se kufizimet e vendosjes së lirë janë të
ndaluara. Liria e vendosjes vlen jo vetëm për personat fizikë, të cilët janë shtetas
të një shteti anëtar, por edhe për personat juridikë, të cilët kanë selinë në një prej
shteteve anëtare. Për personat juridikë, liria e vendosjes përfshin edhe të drejtën për
themelimin e agjensive, selive ose degëve të shoqërive tregtare në një prej shteteve
anëtare. Liria e vendosjes në bazë të nenit 40 të traktatit të Lisbonës përfshin
“pranimin dhe ushtrimin e profesioneve të pavarura si dhe themelimin dhe drejtimin
e sipërmarrjeve ... sipas rregullave të vendit pritës për shtetasit e tĳ”. Si liri dytësore e
vendosjes përfshihet e drejta e sipërpërmendur për themelimin e shoqërive tregtare,
agjensive, selive ose shoqërive tregtare bĳa në një shtet tjetër.
Liria e vendosjes vlen për të gjithë personat fizikë, të cilët janë shtetas të një shteti
anëtar. Nuk ka rëndësi vendbanimi. Liria e vendosjes favorizon edhe personat
juridikë. Kjo vlen sidomos për të gjitha shoqëritë tregtare, të cilat janë të themeluara
sipas legjislacionit të shteteve anëtare dhe të cilat kanë selinë, zyrën e administrimit
ose zyrën e vendosjes së shoqërisë në territorin e Unionit. Si shoqëri tregtare
përfshihen shoqëri të së drejtës civile, të së drejtës tregtare dhe persona të tjerë
juridikë të së drejtës publike dhe private për sa kohë që kanë për qëllim kryesor fitimin
monetar. Neni 54 i traktatit të Lisbonës përcakton se shoqëritë tregtare dhe personat
fizikë janë të njëjtë para përdorimit të lirisë së vendosjes. Shtetasve ose shoqërive
tregtare nga vendet e treta nuk u takon liria e vendosjes. Rregulli i nenit 49 pika 2 e
traktatit të Lisbonës përcakton se shteti pritës duhet ta lejojë lirinë e vendosjes sipas
përcaktimeve, të cilat vlejnë edhe për shtetasit e tĳ, sipas ndalimit të diskriminimit.
Jo vetëm diskriminimi i drejtpërdrejtë por edhe ai indirekt është i ndaluar. Si një
diskriminim i drejtpërdrejtë kualifikohet rregulli kombëtar, i cili parashtron si kusht
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shtetësinë për lejimin në një profesioni të veçantë. Kështu GJED njohu relativisht
shpejt në vendimet e saj Reyners1, Thieﬀry2 dhe Patrick3, se personat e prekur duhet të
lejoheshin të ushtronin profesionet e pavarura të avokatit dhe arkitektit në vendet
pritëse, sepse ata i plotësonin të gjitha kushtet përveç shtetësisë.
Si diskriminim jo i drejtpërdrejtë nënkuptohen rregulla neutrale, të cilët prekin më
fort shtetasit e huaj se ata vendas.
Përveç ndalimit të diskriminimit, liria e vendosjes përmban edhe një ndalim kufizimi.
Në këtë mënyrë GJED njohu që në vititn 1984, se një rregull kombëtar, i cili ndalonte
themelimin e disa zyrave të avokatisë, kundërshtonte lirinë e vendosjes, megjithëse
ajo zbatohej njësoj si për vendasit edhe për shtetas të vendeve të tjera anëtare. GJED
në të njëjtën kohë e klasifikoi edhe një rregull jo-diskriminues për njohjen e një grade
akademike të marrë nga një shtet tjetër anëtar si një shkelje të nenit 49 të traktatit të
Lisbonës, sepse ajo pengonte zbatimin e lirive themelore të Unionit ose e bënte më
pak atraktiv atë.4
Mbi ndalimin e diskriminimit dhe kufizimit liria e vendosjes së personave fizikë që
ushtrojnë profesione të pavarura është e njejtë me lirinë e punëmarrësve. Në këtë
rast bëhet fjalë sidomos për të drejta të udhëtimit dhe qëndrimit, të cilat duhet të
garantojnë se personi fizik që ushtron një profesion të pavarur të pranohet dhe të
qëndrojë në vendin pritës sipas të drejtave që përcakton liria e vendosjes. Përveç kësaj
vlen të përmendet se Direktiva 2004/38 zbatohet edhe për persona fizikë që ushtrojnë
profesione të pavarura. Në këtë mënyrë të drejtat shoqëruese i takojnë jo vetëm
personit fizik që ushtron profesion të pavarur, por edhe pjesëtarëve të familjes. Edhe
për profesionet e pavarura vlen Urdhëresa 883/2004 për koordinimin e sistemeve
të sigurisë sociale (shiko më sipër). Edhe Direktiva mbi njohjen e kualifikimeve
profesionale ka rëndësi për personat fizikë që ushtrojnë profesionet e pavarura, siç
e përmend edhe neni 53 i traktatit të Lisbonës, sipas të cilit Këshilli i Europës nxjerr
direktiva të cilat lehtësojnë ushtrimin e aktiviteteve të pavarura.
Siç u përmend edhe më sipër, personat fizikë kanë të njëjtin trajtim si shoqëritë
tregtare në kuadër të lirisë së vendosjes (neni 54 traktati i Lisbonës). Diskriminimet
ose kufizimet e padrejta , të cilat u drejtohen shoqërive tregtare të shteteve të tjera
anëtare të BE-së, nuk janë të lejuara. Përveç kësaj, shoqëritë tregtare klasifikohen si
mbajtës të së drejtave dhe detyrimeve, për nënshkrimin e kontratave dhe drejtimin
e proceseve.
Transferimi i selisë dhe liria e vendosjes
Rëndësi të veçantë ka liria e vendosjes edhe në kuadër të transferimit të selisë nga një
shtet anëtar në një shtet tjetër anëtar brenda BE-së. Ky proces ka qenë problematik
sidomos për shkak të teorive të ndryshme, siç janë teoria e selisë dhe teoria e
themelimit.5
Teoria e selisë përcakton se shoqëria tregtare do të jetë subjekt i të drejtës së atĳ shteti
brenda territorit të të cilit gjendet selia e shoqërisë. Teoria e themelimit në të kundërt,
1
2
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4
5

Vendim i GJED 2/74, Reyners, 1974, 631
Vendim i GJED 71/76, Thieﬀry, 1977, 765
Vendim i GJED 11/77, Patrick, 1977, 1199.
Shiko vëllimin e autorit, E drejta europiane private.
Shiko edhe vëllimin e parë, E drejta europiane private.
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përcakton se ekzistenca e një shoqërie tregtare do të jetë subjekt i së drejtës së atĳ
shteti në territorin e të cilit u themelua shoqëria.
Në vendimin Daily Mail të vitit 1988, GJED ishte e mendimit se neni 49 i TBE së bashku
me nenin 54 të traktatit të Lisbonës, nuk u jep asnjë të drejtë shoqërive, të transferojnë
selinë e tyre në një shtet tjetër dhe në këtë mënyrë të mbajnë të pandryshuar formën
e tyre tregtare.
Një dhjetëvjeçar më vonë GJED vendosi në çështjen Centros ndryshe : Një çift që jeton
në Danimarkë kishte themeluar një shoqëri tregtare të quajtur Centros6 në Britaninë
e Madhe. Çifti në këtë mënyrë kërkoi regjistrimin në regjistrin tregtar të një dege
të kësaj shoqërie në Danimarkë. Ky regjistrim nuk u pranua nga Danimarka me
argumentimin se shoqëria-Centros u themelua në Britaninë e Madhe për shkakun
e vetëm të shmangies së rregullave strikte të themelimit të tyre në Danimarkë dhe
sepse ajo nuk ushtroi kurrë aktivitetin e saj në Britani. GJED kërkoi përdorimin e
lirisë së vendosjes për Centros, paçka se ajo ishte themeluar thjesht si një shoqëri
tregtare që s’kishte ushtruar aktivitet tregtar në Britaninë e Madhe. Në këtë mënyrë
Danimarka ishte e detyruar të kryente regjistrimin e degës së Centros në regjistrin
tregtar. Edhe çështja Überseering7 e trajtoi lirinë e vendosjes bazuar në teorinë e selisë
dhe themelimit. Tek Überseering bëhet fjalë për një shoqëri tregtare holandeze, e cila
tranferoi selinë administrative në Gjermani.
Gjermania e cila ndjek teorinë e selisë dhe në këtë mënyrë nuk e njihte transferimin
e kësaj shoqërie, sipas argumentimit se shoqëria duhet të ishte themeluar sipas të
drejtës gjermane u klasifikua nga GJED si shkelje të neneve 49, 54 të traktatit të
Lisbonës që kanë të bëjnë me lirinë e vendosjes me argumentimin se kjo teori nuk
mund të jetë një shkak i justifikueshëm nga ana e Gjermanisë. Edhe në vendimin
Inspire Art8, GJED e rivërtetoi këtë argumentim dhe vendim.
Kushte për zbatimin e lirisë së vendosjes
Liria e vendosjes vlen për shumë fusha të ekonomisë. Neni 51 i traktatit të Lisbonës
kufizon fushën e zbatimit të lirisë së vendosjes, në ato kushte kur janë të zbatueshme
për ato lloj aktivitetesh, të cilat janë të lidhura me përdorimin e pushtetit publik.
Ashtu sikurse edhe liritë e tjera të tregut edhe marrëveshja mes shteteve sipas
jurisprudencës së sotme është një kusht i nevojshëm për zbatimin e lirisë së vendosjes,
sepse çështjet kombëtare nuk preken prej saj. Një çështje ndërshtetërore, e cila
plotëson klauzolën ndërshtetërore, është ekzistente, nëse një shtetas vendas kërkon
zbatimin e lirisë së vendosjes, në atë rast kur ka marrë një kualifikim profesional në
një shtet tjetër anëtar, të cilin ai do ta ushtrojë në vendin e tĳ.
Neni 52 pika 1 e traktatit të Lisbonës parashikon të njëjtat shkaqe të justifikueshme
si të lirisë së punëmarrësve: rendi, siguria dhe shëndeti publik. Me ndihmën e këtyre
tre shkaqeve të justifikueshme mund të merren parasysh përkrah masave kufizuese
edhe ato diskriminuese. Të gjitha masat nuk duhet të kundërshtojnë principin e
proporcionalitetit. Këto kushte të justifikueshme janë të njëjta nga ana e përmbajtjes
si ato në kuadër të lirisë së punëmarrësve.
Në çështjen Gebhard, GJED përcaktoi qartë se në cilat kushte, masat që nuk janë
6
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Vendim i GJED 212/97, Centros, 1999, 1459.
Vendim i GJED 208/00, Überseering, 2002, 9919.
Vendim i GJED 167/01, Inspire Art, 2003, 103.
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diskriminuese, veprojnë në formë kufizuese në lirinë e vendosjes, mund të jenë të
lejueshme :
1.
2.
3.
4.

Ato duhet të përdoren jo në formë diskriminuese;
Ato duhet të përmbajnë shkaqet e justifikueshme të interesit të përgjithshëm;
Ato duhet të jenë të përcaktuara për të garantuar qëllimin e kërkuar;
Ato nuk duhet ta kalojnë kufirin, i cili është i nevojshëm për arritjen e qëllimit.

Këto katër kritere përdoren prej GJED, nëse një kufizim i katër lirive themelore
duhet të jetë i justifikueshëm. Shkaqet e justifikueshme të interesit të përgjithshëm
të cilat mund të justifikojnë një kufizim të tillë, mund të jenë të ndryshme. Në
çështjen Gouda,9 GJED e përmblidhte jurisprudencën e saj në një listë të shkaqeve të
interesit të përgjithshëm. Kjo listë përmbledh ndër të tjera: mbrojtjen e marrësit të
shërbimeve, mbrojtjen e pronësisë intelektuale, mbrojtjen e punëmarrësve, mbrojtjen
e konsumatorit, mbrojtjen e trashëgimisë kombëtare historike, artistike dhe kulturore,
vlerësimin e pasurisë arkeologjike, historike dhe artistike dhe shpërndarjen më të
mirë të njohjeve mbi trashëgiminë kulturore dhe artistike të vendit.
Në çështjen Bosal, GJED përcaktoi se ajo nuk i klasifikon si shkaqe të interesit publik
dhe në këtë mënyrë nuk i justifikon në kufizimin e lirisë së vendosjes, rastet e një
taksimi më të ulët.10 Ky rast (i taksimit më të ulët), mund të justifikohet nga GJED
nën kushte të veçanta për ruajtjen e sistemit kombëtar të taksave.
I bazuar në nenin 50 pika 2 të traktatit të Lisbonës, kanë hyrë në fuqi shumë direktiva
të së drejtës tregtare, të cilat përcaktojnë rregullat e publikimit të bilancit, të mbajtjes
së bilancit, të formave të shoqërive tregtare si dhe merger & acquisitions të shoqërive
tregtare. Këto direktiva do të përmenden shkurtimisht në këtë kapitull dhe do të
diskutohen më gjerë në kuadër të së drejtës tregtare europiane.
Përfundime
Në kuadër të një një përfundimi dhe analize më të thellë të lirive themelore të tregut
të përbashkët europian mund të themi se punimi i mësipërm krĳoi paralele mes katër
ose pesë lirive themelore të së drejtës së tregut të brendshëm europian. Këto paralele
gjenden nga njëra anë në traktatin e Lisbonës dhe nga ana tjetër në jurisprudencën
e GJED-se, e cila e ka krĳuar thellësisht të drejtën e tregut të brendshëm të BE-së.
Këtu bëhet fjalë jo shumë për përmbajtjen e vërtetë të lirive themelore (pra mallra-,
shërbime-, persona- dhe qarkullimin e kapitalit), por për përbërjen dhe sistematikën
e çdo lirie themelore.
Së pari, GJED ka përcaktuar se të gjitha liritë themelore janë të zbatueshme në formë të
drejtpërdrejtë, në një formë që qytetarët mund t’u drejtohen dhe të kërkojnë të drejtat
e tyre duke u bazuar në to. GJED gradualisht e ka zgjeruar ndalimin e diskriminimit
në një ndalim kufizimi të përgjithshëm. Masat shtetërore, të cilat janë diskriminuese
mund të justifikohen vetëm nëpërmjet shkaqeve të justifikueshme të përcaktuara
të traktatit të Lisbonës. Sipas jurisprudencës së vazhdueshme të GJED masat jodiskriminuese mund të justifikohen edhe nëpërmjet shkaqeve të detyrueshme të
interesit të përgjithshëm dhe në të njëjtën kohë masat shtetërore të cilat kufizojnë një
9
10

Vendim i GJED 288/89, Gouda, 1991, 4007.
Vendim i GJED 168/01, Bosal, 2003, 9409.
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liri themelore, duhet të jenë proporcionale.
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