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Abstract 

One of the main goals of the Western Balkans countries is also integration into European Union. 

Each European country can join the European Union, but membership can be achieved only if 

(Kosovo) all criteria for membership are met, known as the Copenhagen Criteria, criteria which 

were set by the European Council in Copenhagen in 1993. Copenhagen Criteria are divided into 

three groups: political, economic and states' ability to undertake the obligations of membership, 

including the objectives of political, economic and monetary union. 

Our country in order to aspire towards the EU is necessary to foster economic development 

(economic criteria). In our country the main promoter of economic development currently are 

considered Public Enterprises (PE).In order to achieve this objective (economic criterion), 

immediate need is to achieve good economic governance in PE, a competitive economy market , a 

favorable climate for investments, and free movement of people, goods and capital , as the basic 

principle of the Union European. 

Fulfillment of these preconditions helps in meeting the Copenhagen criteria and therefore the 

integration within the European Union. 

Te gjitha vendet duke ju pershtatur kushteve te ekonomise se tregut synojne qe 

permes ligjeve ta definojne ndermarrjen si subjekt juridik e cila ka per qellim 

zhvillimin e veprimtarise se caktuar  dhe arritjen e profitit.   Qellimi themelor per te 

cilin vepron ndermarrja eshte profiti kurse ndermarrjet qe nuk realizojne profit 

rrezikojne te falimentohen. 

Si ne te kaluaren ashtu edhe sot  vende te caktuara varesisht nga forma dhe llojet e 

pronesise nxjerrin rregullativa  ligjore ne funksion te themelimit te ndermarrjeve 

konform formave te pronesise dhe kapitalit te investuar. Sipas formave te pronesise, 

ndermarrjet mund te jene shoqerore, te perziera dhe private. Ne çdo vend me 

ekonomi tregu, krahas sektorit privat ekziston edhe sektori publik ne nje madhesi te 

caktuar. Nga ky kendveshtrim edhe organizatat mund te klasifikohen ne dy grupe te 

medha: 

- Organizata te sektorit privat  

- Organizata te sektorit publik 

Organizatat e sektorit publik konsiderohen te gjitha ato organizata qe jane ne 

pronesi, financohen dhe kontrollohen  nga shteti nepermjet qeverise apo autoriteteve 

lokale sikurse jane: minierat, energjetika, arsimi, shendetsia etj. Objektivat e 

aktiviteteve ne sektorin publik jane akcesi apo vënja ne dispozicion e sherbimeve 
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per  te gjithe qytetaret pavaresisht vendbanimit apo te ardhurave si dhe garantimi i 

sherbimeve me cilesi te larte. 

Per te percaktuar fushen e sektorit publik perdoren kritere  qe shpesh jane te 

shprehura  qarte  por ndonjehere dhe te nenkuptuara
1
: 

 Ekzistenca e statusit juridik specifik  

 Realizimi i interesit te pergjithshem 

 Karakteri jo (i plote) i tregut dhe jo konkurencial i aktivitetit (me kritere te 

plota konkuruese) 

 Pronesia nga ana e shtetit e te mirave dhe kapitalit (me me teper se 50+1% te 

kapitalit – aksioneve) 

 Ushtrimi i kontrollit nga ana e shtetit si gjenerator i detyrimeve specifike 

 Karakteri jo fitim prures i organizates (si qellim kryesor) 

Percaktimi i kufijve te qarte midis sektorit publik dhe atij privat eshte veshtiresuar 

me tej mbasi ne praktike jane krijuar dhe funksionojne forma mikse gjysme publik 

dhe gjysme privat
2
.  

Ndërmarrjet Publike në Kosove, nga aspekti i pronësisë, ndahen në Ndërmarrje 

Qendrore me aksionar Qeverinë e Kosovës, në emër të Republikës së Kosovës dhe 

Ndërmarrjet Publike Lokale, nën pronësinë e komunave
3
. 

Qellimi i themelimit te Ndermarrjeve Publike 

Ndermarrjet Publike ne te gjitha vendet pak a shume jane krijuar per nje qellim te 

vetem – zhvillimin ekonomik. Ndermarrjet Publike ne Kosove funksionojne 

konform ligjit mbi Ndermarrjet Publike. Si ne cdo vend themelimi i ndermarrjeve 

publike duhet te jete ne funksion te zhvillimit ekonomik dhe ofrimit te sherbimeve 

me interes  te pergjithshem. Në vëndet e zhvilluara ekonomikisht, qeveritë kanë 

krijuar ndërmarrjet publike si iniciativa për burim të ardhurash, për të mbështetur një 

strategji  për të siguruar shërbime ose infrastrukturë që konsiderohet të jenë 

thelbësore për zhvillimin kombëtar, rajonal ose lokal. Edhe tek ne ne Kosove 

ekzistojne Ndermarrjet Publike (NP) si “KEK”, “KOSTT”, “PTK”, “TRAINKOS” 

etj qe si qellim kane ofrimin e sherbimeve ne interes te pergjithshem. Komisioni 

Europian ka theksuar se sherbimet e interesit te pergjithshem mbeten “ne zemer te 

modelit te shoqerise europiane”
4
. 

Komisioni Europian dhe Gjykata Europiane e Drejtesise synojne te perputhin 

parimin e lirise se konkurences me parimin baze te politikes ekonomike te BE-se. 

Bashkimi Europian angazhohet per liberalizim ne ofrimin e sherbimeve te interesit 

                                                 
1 A.Ceni,Menaxhimi Organizatave Publike,2011, Tirane 
2 A.Ceni,Menaxhimi Organizatave Publike,2011, Tirane 
3 Ligji nr. 2008/03-L087 mbi Ndërmarrjet Publike 
4 Komunikate e Komisionit Europian, 26 Shtator 1996 

Role, Competences and Responsibilities of Public Institutions on Generating new Scope Towards European Integration 
Roli, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Institucioneve Publike në krijimin e hapësirave të reja drejt integrimit Evropian 

Page 35



 

te pergjithshem. Sektoret qe ofrojne sherbime te interest te pergjithshem jane: 

energjia, transporti, sherbimet postare dhe telekomunikacionet.   

Secili vend evropian mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian  por, anëtarësimi 

mund të arrihet vetëm nëse nga vendi plotësohen të gjitha kriteret e anëtarësimit, të 

njohura si Kriteret e Kopenhagës, kritere të cilat janë vënë nga Këshilli Evropian në 

Kopenhagë më 1993. Kriteret e Kopenhagës ndahen në tri grupe kryesore: ato 

politike, ekonomike dhe në aftësinë e shteteve për të marë përsipër obligimet e 

anëtarësimit, përfshirë këtu edhe ndjekjen e objektivave për një bashkim politik, 

ekonomik dhe monetar. 

Kriteret ekonomike nënkuptojnë: një ekonomi funksionale tregu, si dhe aftësi për tu 

përballur me konkurrencën dhe fuqinë e tregut në BE. Sipas parimeve të Bashkimit 

Evropian, me ekonomi të tregut të lirë nënkuptohet
5
:  

 Vlerësim të përgjithshëm të procesit të tranzicionit, duke përfshirë procesin e 

privatizimit dhe ridefinimin e rolit të shtetit në ekonomi dhe në strukturat 

ekonomike 

 Liberalizimi i çmimeve dhe liberalizimi i jashtëm, që nënkupton heqjen e 

barrierave tregtare dhe kompletimi i procesit të konvertimit të monedhës 

kombëtare me euron 

 Vendosja e një sistemi të qëndrueshëm legal dhe infrastrukturë institucionale 

për garantimin e funksionimit të tregut të lirë, duke përfshirë rregullimin e të 

drejtave të pronësisë, heqjen e barrierave të ndryshme që pengojnë hyrjen në 

treg (hapjes së kompanive të reja) dhe daljes nga tregu (bankrotimet dhe 

likuiditetet), dhe konkurrencën e hapur. 

Vendi yne per tu bere pjese e Bashkimit Europian eshte e nevojshme  qe 

Ndërmarrjet Publike  të ristrukturohen dhe kompanitë duhet të investojnë në 

përmirësimin e efikasitetit. 

Roli i Ndermarrjeve Publike ne zhvillimin ekonomik 

Ndërrmarjeve në pronësi të shtetit ose siç quhen ndryshe edhe ndërmarje publike 

(NP) kishin synime  te shumëfishta si:  

- nxitja e rritjes ekonomike  

- reduktimi i papunësisë masive si dhe  

- sigurimi i kontrollit kombëtar mbi drejtimin e përgjithshëm të ekonomisë, 

veçanërisht në vëndet në zhvillim. 

Duke ofruar kapital dhe teknologji në fusha strategjike ku sektori privat ose nuk 

futej ose i mungonte kapitali i nevojshëm për të investuar (si në industrinë e rëndë 

apo infrakstrukturë) shumica e qeverive shpresonin që me anën e NP-ve të rritnin 

                                                 
5 Instituti per studime te avancuara GAP, Kriteret Ekonomike te Kopenhages, cfar duhet te beje Kosova, 

Qershor,2009 
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formimin e kapitalit, të prodhonin mallra të domosdoshme me kosto të ulët, të 

rrisnin numrin e vëndeve të punës dhe të kontribuonin ndjeshëm në zhvillimin e 

vëndit
6
. 

Në planin afatgjatë, çdo vend që gjendet në proces të aderimit në BE duhet të krijojë 

një ekonomi funksionale të tregut. Ky parakusht ndihmon në përmbushjen e 

kritereve të Kopenhagës për të qenë në gjendje për t’u përballur me forcat 

ekonomike Brenda Unionit. 

Roli i NP-ve ne zhvillim ekonomik, si në aspektin e shkallës së rritjes, ashtu edhe në 

atë të qëndrueshmërisë  është jetike nëse dëshirojmë të ndjekim modelin e BE-së.  

Gjatë periudhës së pasluftës Kosova ka përjetuar rritje ekonomike pozitive dhe 

graduale, e cila është nxitur edhe  nga sektori publik. Kjo e fundit ka ndodhur 

sidomos që nga viti 2008 e këndej. Sektori privat vazhdon të luajë rol pozitiv në këtë 

rritje, edhe pse me ndikim të zvogëluar, gjë që pasqyron mjedisin e përgjithshëm 

makroekonomik. Megjithatë, ky ritëm i rritjes ekonomike ende nuk i plotëson 

nevojat tona, duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit të përgjithshëm socio-

ekonomik (që vazhdimisht sfidohet nga niveli i lartë i papunësisë dhe varfërisë) dhe 

nevojën e ardhshme për t’u bërë ekonomi konkurruese e tregut që është në gjendje të 

përballet me forcat e tregut në BE. 

Në rrugën tonë drejt BE-së, ne duhet të kemi një ekonomi të tregut të 

qëndrueshme dhe konkurruese, me rritje të shpejtë ekonomike. Për të arritur 

këtë objektiv, do të arrihet qeverisje e mirë ekonomike, një ekonomi konkurruese e 

tregut, një klimë e favorshme për investime, dhe lëvizja e lire e qytetarëve, mallrave 

dhe kapitalit në zonën e BE-së
7
.  

Ne Kosove NP- te ende nuk e kane arritur nivelin e knqashem ne menaxhimin e tyre.  

Qeveria e Kosoves  ka marr iniciative per reformimin e sektorit publik (me 

korporatizimin e NP )  në përgjithësi dhe rritjen e performancës së ndërmarrjeve 

publike në veçanti. 

Por pavaresisht kesaj praktika ka treguar se performanca e NP-ve  është e dobët dhe 

nuk mund të krahasohet me sektorin privat. 

Reformat e zbatuara jo vetëm në shtetet e ekonomive në tranzicion, kanë qënë 

përgjithësisht joefektive në drejtim të sigurimit të një përformance më të mirë dhe 

sidomos në kuadër afatgjatë në këtë sektor sepse nuk i janë adresuar si duhet 

problemeve themelore të qeverisjes së ndërmarrjeve publike
8
.  Per te siguruar nje 

mbikqyrje me efektive te punes se Ndermarrjeve Publike (në qershor te 2008), ligji 

ka precizuar menyren se si do te funksionojne keto ndermarrje. Ndermarrjet Publike 

                                                 
6 Sh.Llaci Qeverisja e korporatave cikel leksionesh kap.9 faqe 290 , shkurt 2008 
7 Keshilli kombetar per integrime europiane, strategjia kombetare per integrime europiane, Kosova 2020 
8 Sh.Llaci Qeverisja e korporatave cikel leksionesh kap.9 faqe 290 , shkurt 2008 
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simbas ligjit per NP-te mbikqyren nga nje Bord te cilet i emeron Qeveria.  Edhe pse 

ne nje far forme ekzistojne mekanizma per mbikqyrje te NP-ve ato prap se prap 

afarojne me humbje (KEK) ose kane renie te vazhdueshme ne profit (PTK-ja).   

Si rrjedhoje e kesaj shumë NP vazhdojnë të jenë barrë e buxhetit qeveritar, për 

shkak të pamundësisë për të arritur nivelin e duhur të qëndrueshmërisë financiare. 

Atyre u ofrohen subvencione direkte, grante për investime kapitale apo kredi për të 

mbuluar shpenzimet operative, financim i projekteve specifike, etj
9
.  

Duke pasur parasysh keto eshte nevoje urgjente   qe Ndërmarrjet Publike  ose  të 

duhet të investojnë në përmirësimin e efikasitetit, te ristrukturohen  ose te lejojne 

depertimine kapitalit privat (partneriteti publiko privat).  

Ndikimi i NP-ve ne integrime europiane 

Nga sa u tha me siper mund te themi se nje  nder parakushtet qe te aspirojme per 

integrime ne Bashkimin Europiane, ne mes tjerash,  eshte edhe plotesimi i kritereve 

te Kopenhages (kriteret ekonomike: një ekonomi funksionale tregu, si dhe aftësi për 

tu përballur me konkurrencën dhe fuqinë e tregut në BE).  

Ndermarrjet Publike ne Kosove  duhet te ju nenshtrohen nje reformimi substancial si  

ne aspektin struktural ashtu edhe ne resurse humane ne menyre qe te jene te afta te 

perballen me kriteret e Bashkimit Europian siq jane: liria e levizjes se mallrave, 

kapitalit, individeve etj.  Bashkimi Evropian nënshkruan Marrëveshje Asociimi në 

shkëmbim të përkushtimeve për reforma politike, ekonomike. Si shpërblim, vendeve 

u ofrohet qasje e lirë në disa ose në të gjitha tregjet e BE-së (të mirat industriale, 

prodhimet bujqësore, etj) dhe ndihmë financiare ose asistencë teknike.  Per te 

perfituar fonde, Ndermarrjet Publike duhet te japin shembuj se jane duke u 

mireqeverisur  dhe mbikqyrur nga Bordet e saja. 

Keta shembuj mund te jene duke eliminuar dyshimet aktuale  rreth aftësisë së tyre 

për të kontribuar në zhvillim, dyshime keto qe  u rritën kur shumë ndërmarrje 

publike sillnin humbje më shumë sesa fitime (kërkesat e mëdha të ndërmarrjeve 

publike per intervenim me donacione/hua nga qeveria KEK).  

Kjo paaftësia e ndërmarrjeve publike për të kontribuar në zhvillim eshte pasoj jo 

vetem nga inefiçenca e tyre falë monopolist  ose statusit të mbrojtur, por edhe për 

shkak të menaxhimit të dobët. Zakonisht në ndërmarrjet publike mungojnë, 

presionet që aksionerët dhe drejtuesit e jashtëm mund të ushtrojnë tek menaxherët 

për të përmirësuar efiçencën dhe efektivitetin, presionet që tregjet kapitale mund të 

ushtrojnë mbi kompanitë, drejtuesit e jashtëm të cilët ushtrojnë presion tek 

punonjësit për të përmirësuar rendimentin. Aty ku ndërmarrjet shtetërore 

kontrolloheshin më shumë nga shteti, shpesh u kthyen në burokraci të tepruara
10

. Per 

                                                 
9 Raporti i NP-ve 2010, p.9-10.   
10 Sh.Llaci Qeverisja e korporatave cikel leksionesh kap.9 faqe 290 , shkurt 2008 
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kete arsye eshte e  nevojshme intervenimi (ne aspektin ligjor) te qeverise. 

Intervenimi duhet te jete ne kuptimin qe te lejoj investitoret e jashtem sepse siq dihet 

ne kompanite publike kemi  teknologji  dhe kapacitete të dobëta menaxhimi (te 

trasheguar nga sistemi kaluar), me nivele të ulta autonomie dhe përgjegjësie në 

biznes dhe prodhim, kapacitete te dobeta menaxhimi, objektiva te paqarta, sisteme te 

dobeta financiare dhe nivele te ulta te eficences, rritje borxhesh dhe numer te madh 

punonjesish te tepert. 

Reformat e deshiruara te  qeverisë janë mënyrat më të rëndësishme për të 

përmirësuar performancën e ndërmarrjeve publike. Me qëllim funksionimin me 

efikasitet të ndërmarrjeve publike, ato duhet të mbikqyren mirë nga ndonjë agjenci 

shtetërore ose një bord vertet i pavarur. 

Per tu siguruar keto eshte e nevojshme qe te plotesohet disa kritere te reformimit te 

qeverisjes se NP-ve si: identifikimi i objektivave të qarta për NP-të, ,  transparencë  

te jete më e lartë dhe eliminimi  i ndikimit   politik e qe tek ne po behet permes 

emerimit te anetareve te bordit. 

Ne momentin kur do te plotesohen keto kritere, NP-te do te kene afarizem pozitiv 

dhe si rrjedhoj mund te kemi edhe perfitime nga fondet e caktuara te Bashkimit 

Europian apo asistence teknike. 

Perderisa Bashkimi Europian ka si baze lirine e levizjes se mallrave dhe kapitalit si 

dhe tregun unik, vendi yne duhet qe ti liberalizoj tregun (konkurencen) per ato 

mallra dhe sherbime qe aktualisht i kryejne NP-te. Cdo dite e me teper po behet 

nevoje imediate edhe privatizimi i disa sektoreve te NP-ve(siq eshte rasti te 

Aeroporti Nderkombetar i Prishtines-ANP dhe rrjeti distribuimit-KEDS) ose dhenia 

me koncesion publiko privat.  

Rekomandime 

Duke pare qe Ndermarrjet Publike jane mundesi e mire per zhvillim ekonomik per 

shkak te numrit te madhe te te punesuarve qe mbajne si dhe per shkak se ushtrojne 

aktivitet te cilet cilesohen si strategjike per vendin (PTK, TRAINKOS, KEK etj) 

eshte e nevojshme qe te merren parasysh disa qeshtje si: 

1. Reformimi substancial i Ndermarrjeve Publike si ne legjislacion ashtu edhe 

ne resurse humane. 

2.  Roli i qeverise qendrore duhet te jete me i madhe ne aspektin e ushtrimit te 

mbikqyrjes  dhe kontrollit ne kuptimin qe NP-te te jene efiqente dhe efektive 

gjate ushtrimit te veprimtarise se tyre. NP-te sa me shume qe te jene efektive 

aq me e vogel (ose fare) nuk do te jete e nevojshme ndihma e qeverise me 

mjete financiare per shkak te paqendrueshmerise financiare te NP-ve. 

3. Emerimi i Bordeve te NP –ve te jete shume profesionale dhe te kene 

autonomi te plote ne aspektin e ekspertizes  profesionale. 
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4. Liberalizimi i tregut dhe inkurajimi i konkurences permes lejimit te 

operatoreve te rinj. Lejimi i operatoreve te rinj (konkurences) do te  nxiste 

sherbime me te mira per qytetaret (konsumatoret),cmime me te uleta. 

5. Mireqeverisja e NP-ve do te ndikonte edhe ne thithjen e donacioneve apo 

asistencen teknike te cilen mund ta perfitojne nga Bashkimi Europian. 
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