
 
 

 

Nga anketa e realizuar e Riinvestit me ndërmarrjet shoqërore në vitin 2001, 
respektivisht 2000 mund të nxirren këto përfundime kryesore:  

1. Profili i ndërmarrjeve të anketuara karakterizohet me: pjesëmarrje 
dominante të ndërmarrjeve me mbi 100 punëtorë (55.0%) në numrin e 
përgjithshëm, 51 – 100 punëtorë (21.0%) dhe më pak se 50 punëtorë 
(24.0%).  

2. Në krahasim me një vit më parë, gjendja e përgjithshme e ndërmarrjeve 
shoqërore ka mbetur përafërsisht e njëjtë nga aspekti i statusit të tyre 
juridik. Janë të pranishme disa oscilime të vogla në disa segmente të 
aktivitetit ekonomik: 

a. Rreth 86.0 % të ndërmarrjeve të anketuara janë aktive, që do të 
thotë se nuk ka ndryshime me vitin paraprak. 

b. Numri i punëtorëve aktivë është zvogëluar për 12.1%, kurse i 
punëtorëve në evidencë për 8.6 % në krahasim me vitin 2000. 

c. Shitja kryesisht bëhet në tregun e vendit (91.3%), ndërsa 
eksporti ka rritur pjesëmarrjen në shitje nga 1 % në 8.7 %.  

d. Ndryshime pozitive kanë ardhur në shprehje sidomos në: rritjen 
e qarkullimit (66.2%), dhe rritjen e shfrytëzimit të kapaciteteve 
(nga 35.0% në vitin 2000 në 41.8 % në vitin 2001). Nivel më i 
lartë në shfrytëzimin e kapaciteteve është realizuar në transport 
(66.4%), shërbime (64.9%) dhe ndërtimtari (47.9%). 

e. Paga mesatare e punëtorëve është rritur nga 215 DM në vitin 
2000 në 282 DM në vitin 2001, respektivisht 31.2 %.  

3. Menaxherët e ndërmarrjeve shoqërore theksojnë se barrierat (pengesat) 
me ndikim më të madh në ngritjen e nivelit të aktivitetit ekonomik janë: 
mungesa e kapitalit xhirues, teknologjia e vjetëruar, mungesa e 
transformimit pronësor/privatizimit, mungesa e tregut, rrethina legale – 
institucionale jo e volitshme, dhe taksat joadekuate. 

PËRMBLEDHJE E REZULTATEVE KRYESORE NGA ANKETA 
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4. Kapitali fiks i këtyre ndërmarrjeve është vlerësuar në 3.602 mil. DM 
(zvogëlim prej 19.4 % në krahasim me vitin 2000). Sipas vlerësimeve të 
stafeve menaxhuese në strukturën e kapitalit pajisjet marrin pjesë 24.2 
%, objektet 38.4 % dhe toka 37.4 %.  

5. Ndërmarrjet karakterizohen me një strukturë moshore të pavolitshme të 
personelit. Është evidente pjesëmarrja e lartë e grup-moshave të 
vjetëruara (20 – 40 vjet 36.2 %, 41-55 vjet, 51.9 % dhe mbi 55 vjet, 
11.9%). Formalisht ndërmarrjet kanë ruajtur një strukturë të volitshme 
kualifikuese të strukturave menaxheriale: 52.0 % kanë përgatitje 
superiore, 18.4 % përgatitje të lartë dhe 22.9 % përgatitje të mesme 
kualifikuese. Ndryshimet në strukturën menaxheriale dhe organizative të 
kompanive nuk janë të mëdha. 

6. Performansat financiare janë të ndikuara nga limitet e karakterit statusor, 
rrethina e biznesit dhe struktura e kapitalit fiks dhe human të këtyre 
ndërmarrjeve. Në strukturën e stoqeve është zvogëluar pjesëmarrja e 
lëndëve të para dhe e stoqeve të produkteve finale në favor të rritjes së 
pjesëmarrjes së mjeteve financiare. 

7. Investimet e realizuara në vitin 2001 kapin shumën prej 58.0 mil. DM 
dhe janë më të larta se në vitin 2000 për 52.6 %, por ende larg nevojave 
reale të këtyre ndërmarrjeve për stabilizimin e aktivitetit ekonomik. Në 
burimet e financimit pjesëmarrje më të lartë kanë shënuar donacionet 
(51.2 %), mjetet vetanake (20.9 %), ndërsa kreditë bankare dhe kreditë 
tjera (12.0 %). Aktivizimi i burimeve të tjera kualitative ishte i 
kushtëzuar me pozitën e paqartë juridike të ndërmarrjeve shoqërore dhe 
me veprimin e një numri të pengesave. 

8. Shumica e ndërmarrjeve të anketuara kanë forcuar qëndrimin në favor të 
privatizimit nga 79.4 % (2000) në 87.0 % në vitin 2001. Në ndërkohë, 
ndërmarrjet kanë zvogëluar përkrahjen ndaj komercializimit nga 13.5 % 
në vetëm 2.6 %. Të anketuarit konsiderojnë se punëtorët janë të 
interesuar për marrjen e aksioneve falas (63.2 %), blerjen me çmime më 
të ulëta të aksioneve (55.9 %) apo janë të një gatishmërie më të ulët për 
blerjen e aksioneve sipas vlerës së tregut (24.2 %). Te menaxherët kemi 
një gatishmëri më të lartë për shfrytëzimin e kombinuar të tri formave të 
participimit në privatizim.  

9. Nga anketimi rezulton një qëndrim kritik ndaj taksave - vetëm 23.0 % të 
ndërmarrjeve doganat i konsiderojnë të pranueshme, akcizat janë për 
25.0 % të pranueshme. Dominon një gatishmëri mesatare për pagesën e 
taksave, kurse shkaqet e nivelit jo të mjaftueshëm të pagesës së taksave 
janë në lartësinë e taksave dhe kontrollin e pamajftueshëm.  

Tabela e mëposhtme tregon karakteristikat kryesore të ndërmarrjeve shoqërore 
të anketuara, posaçërisht të atyre me mundësi më të mira për t’u angazhuar në 
procesin e privatizimit. 
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Karakteristikat kryesore të ndërmarrjeve të anketuara: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përshkrimi  
Numri i ndërmarrjeve të anketuara 193 
Në industri 107 
Ndërmarrjet aktive 166 
Në industri 85 
Numri i punëtorëve të regjistruar 41.207 
Numri i punëtorëve aktivë 21.689 
Struktura moshore e të punësuarve (%) 
 20 – 30 7.2 
 31 – 40 29.0 
 41 e më të vjetër 63.8 
Vlera e kapitalit fiks (mil.DM): 3.602 
Vlera e pajisjeve 871 
Vlera e objekteve 1.384 
Vlera e tokës 1.347 
Kërkesat dhe obligimet (mil. DM)  
Vlera e kërkesave  41.3 
Vlera e obligimeve  22.2 
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Në periudhën e pasluftës, Instituti “Riinvest” ishte vazhdimisht i angazhuar në 
hulumtimin e problematikes së riaktivizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe 
privatizimit të tyre. Aktiviteti studimor dhe advokacioni i “Riinvestit” është 
realizuar sidomos nëpërmjet këtyre projekteve: 

 Seminari Ndërkombëtar mbi Rindërtimin e Kosovës pas luftës, (korrik 
1999), 

 Konferenca Ndërkombëtare: Rindërtimi i Kosovës pas luftës – Politikat 
dhe Strategjia (janar 2000), 

 Formimi i 18 Grupeve Punuese për rishqyrtimin e gjendjes së 
ndërmarrjeve shoqërore dhe dëmeve të luftës (1999), 

 Anketimi i 192 ndërmarrjeve - 2000 dhe 2001, 
 Tryeza e Forumit Ndërkombëtar: Ndërmarrjet Shoqërore dhe Privatizimi 

/Transformimi i tyre (qershor 2001).  

Një pjesë e rendësishme e këtyre aktiviteteve janë realizuar edhe në kuadër të 
projektit dyvjeçar: “Promovimi i Zhvillimit Ekonomik Nëpërmjet Shoqërisë 
Civile”, i cili rea-lizohet në bashkëpunim me CIPE dhe në mbështeteje 
Shoqërore të USAID-it. Në kuadër të këtij projekti “Riinvesti” ka zhvilluar një 
debat të gjithanshëm për fillimin e procesit të privatizimit në Kosovë. Në këto 
debate është realizuar një përfshirje e konsiderueshme e shoqërisë civile, 
komunitetit të biznesit, institucioneve të pavarura hulumtuese, partive politike 
dhe e institucioneve të pushteteve lokale dhe të vet ndërmarrjeve shoqërore.  

Gjatë këtyre tri viteve administrata e UNMIK-ut ka bërë përpjekje për të gjetur 
mundësi për transfomimin e ndërmarrjeve shoqërore, por rezultatet kanë qenë 
modeste. Pengesat janë paraqitur, të shumtën, lidhur me qëndrimin ndaj pronës 
shoqërore në Kosovë dhe të drejtën dhe kompetencat e qeverisjes së saj. Ka qenë 
i pranishëm hezitimi për të zbatuar një program domethënes të privatizimit në 
Kosovë. 

Në prill të vitit 2002 Shtylla IV e UNMIK-ut dhe DTI-ja kanë dalur me 
propozimin e Rregullores mbi Agjencinë e Mirëbesimit të Kosovës (AMK), e 
cila krijon hapësirë për ristrukturimin dhe privatizimin e ndërmarrjeve 
shoqërore, por lë të hapura një sërë çështjesh të rëndësishme, të cilat duhet 
debatuar dhe zgjidhur me qëllim të krijimit të një koncensusi bazik dhe të 
përkrahjes për zbatimin e saj. 

Konferenca Ndërkombëtare mbi Privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe 
reformën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike në Kosovë, e cila zhvilloi 
punimet më 28 dhe 29 qershor 2002, ishte një rast i volitshëm që këto çështje të 

1. HYRJE 
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shtrohen në një debat të angazhuar dhe të rekomandohen aktivitetet për 
tejkalimin e problemeve lidhur me fillimin e procesit të privatizimit. 

Përveç këtij Raporti, në Konferencë do të prezantohen edhe studimet e rastit për 
KEK-un, PTK-në, Trepçën, Feronikeln, tri ndërmarrje të komercializuara dhe 
një ndërmarrje bujqësore. 
 Qëllimi i këtij Raporti është që në Konferencë të prezantojë gjendjen e tanishme 
të ndërmarrjeve shoqërore dhe identifikimin e ndryshimeve në afarizmin e tyre 
në dy vitet e fundit.  

Qëllimet tjera të raportit janë: 

 Të kontribuojë në pasurimin e analizave ekzistuese mbi këto 
ndërmarrjeve duke hulumtuar gjendjen më të re lidhur me aktivitetin 
ekonomik dhe gjendjen e tyre financiare, 

 Të ofrojë informacione lidhur me kushtet e afarizmit të tyre dhe 
pengesat që paraqiten, 

 Të prezantojë qëndrimin e komunitetit të biznesit në raport me procesin 
e privatizimit, 

 Të inkurajojë një debat të gjerë në mes të institucioneve demokratike të 
Kosovës të dala nga zgjedhjet, UNMIK-ut dhe shoqërisë civile, për 
krijimin e parakushteve për realizimin sa më të suksesshëm të procesit të 
privatizimit.  

 
Raporti është përgatitur në bazë të anketës së realizuar me 193 ndërmarrje 
shoqërore, në shkurt 2002 dhe është mbështetur nga AQF-ja, bisedat e zhvilluara 
në DTI, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, CFA, dhe në Rregullatorin e 
shërbimeve publike, diskutimet në Bordin Këshilldhënes të “Riinvestit” për 
Biznes dhe Raporti Studimor i prezantuar në Tryezën e Forumit Ndërkombëtar 
(Riinvest, qershor 2001).  
 
Në anketim janë përfshirë pohuajse të gjitha ndërmarrjet shoqërore që ishin të 
përfshira edhe në anketimin e vitit 2000.  

Në anketim as kësaj radhe nuk janë përfshirë ndërmarrjet e mëdha si Trepça dhe 
Feronikli, infrastruktura publike (KEK, PTK), komplekset bujqësore dhe 
ndërmarrjet tjera publike komunale. Mostra e anketimit ka përfshirë 193 
ndërmarrje shoqërore, respektivisht 55% të numrit të vlerësuar prej 350 
ndërmarrjeve shoqërore që janë aktive dhe joaktive. Ndërmarrjet e përfshira në 
anketim do të kenë prioritet në procesin e privatizimit. Janë përfshirë edhe 12 
ndërmarrjet e Gjakovës, të transformuara në shoqëri aksionare sipas ligjit të ish-
Jugosllavisë nga viti 1989. Anketimi ka përfshirë ndërmarrjet shoqërore nga këta 
sektorë të ekonomisë: (a) Industria (prodhimi i ushqimit, përpunimi i metaleve 
dhe pa1isjeve elektrike, materiali ndërtimor, produktet kimike, letra dhe plastika, 

1.1 Qëllimi i raportit 

Metodologjia 

Mostra 
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tekstili dhe lëkura, përpunimi i drurit, grafika dhe goma), (b) Ndërtimtaria, (c) 
Tregtia (d) Bujqësia, (e) Turizmi, (f) Shërbimet, (g) Transporti, dhe (h) të tjera. 

Anketimi është realizuar në të gjitha komunat e Kosovës me këtë pjesëmarrje: 
Prishtina (26.4%), Gjakova (11.4 %), Peja (17.6 %), Prizreni (16.1 %), Gjilani 
(9.3 %), Ferizaji (9.8 %), dhe Mitrovica (9.3 %)1. 
 
Pyetësori për mbledhjen e të dhënave është hartuar në bashkëpunim me AQF-në 
dhe pothuajse ka mbetur i një jtë me pyetësorin e aplikuar në vitin 2000. 

Pyetësori përbëhet nga këta kapituj: 

 Prodhimtaria, 
 Shfrytëzimi i kapaciteteve, 
 Shitjet (Qarkullimi), 
 Shpenzimet dhe fitimi, 
 Personeli, ndryshimet në menaxhment, 
 Pengesat në afarizëm, 
 Kapitali fiks, 
 Investimet, 
 Evidenca financiare, 
 Kërkesat dhe obligimet, 
 Taksat dhe privatizimi.  

Anketimi është realizuar në terren nga ekipi i përbërë nga 20 studentë të viteve 
përfundimtare të Fakultetit Ekonomik, shumica prej të cilëve kanë marrë pjesë 
edhe në anketimet e mëparshme të “Riinvestit”. Puna hulumtuese në terren ka 
zgjatur dy javë, ndërsa futja e të dhënave gjithashtu ka zgjatur dy javë, duke 
përfshir edhe kontrollin logjik. Kontrolli në terren ka përfshirë 10% të mostrës. 

Anketimi është realizuar me vënien e kontakteve të drejtpërdrejta me strukturat 
menaxheriale të ndërmarrjeve shoqërore, më së shpeshti me drejtorët e 
kompanive ose përgjegjësit e financave. Anketimi është pranuar pozitivisht nga 
ana e kompanive dhe kryesisht është realizuar me sukses tek të gjitha kompanitë 
e përfshira në agjendën e hulumtimit. Përjashtim këtu bën refuzimi për 
bashkëpunim i Fabrikës së Çimentos në Han të Elezit. Menaxhmenti i kësaj 
kompanie nuk ka pranuar të bashkëpunojë edhe në rastin e hartimit të studimit të 
rastit të kompanisë, e cila paraqet rastin e parë të zbatimit të komercializimit të 
ndërmarrjeve nga ana e DTI-së. 

 
 Raporti është fokusuar në këto çështje: 

 Rezymeja e të dhënave kryesore nga anketa, 
 Hyrja, 

                                                 
1 Numrat në kllapa tregojnë shpërndarjen e mostrës në secilën komunë.  

Pyetësori  

1.3. Përmbajtja 
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 Karakteristikat e aktiviteteve afariste të ndërmarrjeve shoqërore 2000 – 
2001 (kapacitetet, performansat financiare, tregu, personali dhe 
menaxhmenti) 

 Pengesat në afarizëm, 
 Ndryshimet në kapitalin fiks, 
 Qëndrimet lidhur me privatizimin dhe politikën e taksave,  
 Çështjet aktuale lidhur me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore me 

fokus në Rregulloren mbi AKM-në.  

Në anketë janë përfshirë: 

 Vështrimi mbi komercializimin e ndërmarrjeve shoqërore, 

 Qëndrimet e “Riinvestit” lidhur me privatizimin e ndërmarrjeve 
shoqërore 

 (Tryeza e Forumit Ndërkombëtar, Prishtinë, 2001) 
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Gjatë periudhës 1999-2001 ndërmarrjet shoqërore, sa i përket veprimit të 
politikave ekonomike dhe sistemit të mbështetjes institucionale, kishin një 
pozitë të pavolitshme. Kjo ka të bëjë sidomos me:  

 Problemet në mosnjohjen e karakterit të pronës shoqërore dhe definimin 
e statusit të këtyre ndërmarrjeve, 

 Rezultatet modeste të komercializimit si metodë e implementuar për 
riaktivizimin e ndërmarrjeve shoqërore, 

 Pamundësinë e qasjes ndaj sistemit të kreditimit, 
 Hezitimi në fillimin e zbatimit të procesit të privatizimit, 
 Kontestet në relacionin pushteti qendror – pushteti lokal lidhur me 

kompetencat në emërimin e menaxhmentit të ndërmarrjeve shoqërore. 

Të gjitha këto rrethana dhe faktorë kanë ndikim të fortë në nivelin e aktivitetit 
ekonomik dhe në pozitën e pavolitshme të këtyre ndërmarrjeve në treg dhe 
pjesëmarrjen modeste të tyre në rindërtimin e vendit. 

Tabela 1. Pasqyra e gjendjes së ndërmarrjeve shoqërore 
 
Niveli i aktivitetit të ndërmarrjeve shoqërore 
(NSH)  1999 2000 2001 

Ndërmarrjet shoqërore aktive 55-60% 86.0% 86.0% 
Shfrytëzimi i kapaciteteve 28% 35.0% 41.8% 
Qarkullimi/Shitja - 34.4% 66.2% 
Numri i punëtorëve aktivë  18,171 24,662 21,689 
Numri i punëtorëve të regjistruar 36,023 44,203 41,207 
Paga mesatare - 215 DEM 282 DEM
 
Përderisa në vitin 1999, sipas vlerësimeve, ishin të aktivizuara 55 – 60% të 
ndërmarrjeve shoqërore, në periudhën 2000 – 2001 kjo shkallë e aktivizimit 
mbetet e një jtë (86.0%) Vështruar nga aspekti sektorial, shkallë më e lartë e 
aktivizimit është realizuar në tregti, në industrinë e letrës, industrinë kimike, 
industrinë e drurit, shërbime dhe në ndërtimtari. 
 

2. AKTIVITETI EKONOMIK I NDËRMARRJEVE SHOQËRORE NË 
PERIUDHËN 2000 - 2001 

2.1. Niveli i aktivizimit dhe 
i shfrytëzimit të 

kapaciteteve 



 9

 
 
Shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve 
 

72.9%

35.3%
41.8%

28.3%

75.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1988 1989 1999 2000 2001

 
 
Pas një rënieje të theksuar të shfrytëzimit të kapaciteteve gjatë regjimit serb, 
shfrytëzimi i kapaciteteve ka shënuar një ngritje të ngadalshme që nga viti 1999. 
Niveli i shfrytëzimit të kapaciteteve rritet nga 28.3% në vitin 1999 në 35.0 %, sa 
ishte në vitin 2000, dhe 41.8% në vitin 2001. Sipas sektorëve, shkallë më e lartë 
e shfrytëzimit të kapaciteteve është realizuar në transport (66.4%), shërbime 
(64.9%), hotelieri dhe turizëm (54.0%), dhe në agroindustri (48.3%).  

Nga këto raporte vërehet një shkallë e ulët e shfrytëzimit të kapaciteteve në 
sektorët prodhues të industrisë (28. %) siç janë: produktete e tekstilit (14.0%), 
industria e drurit (25.0%), përpunimi i plastikës (27.5%) dhe prodhimi i 
aparateve elektrike (25.0%). Shfrytëzimi i kapaciteteve të tyre, vështruar sipas 
sektorëve, dëshmon për një nivel të caktuar të rivitalizimit në sektorët që kishin 
lidhmëri me rindërtimin e vendit (ndërtimtaria, transporti dhe shërbimet).  

Ky nivel i ulët i shfrytëzimit të kapaciteteve pasqyron mungesën e investimeve 
për rivitalizimin e kapaciteteve, mungesën e mjeteve xhiruese dhe gjithashtu 
vështirësitë për përmirësimin e pozitës konkurruese në treg si dhe depërtimin në 
tregjet e reja.  

Ndërmarrjet e anketuara në vitin 2001 kanë realizuar vëllim më të lartë të shitjes 
për 66.3 % në krahasim me vitin paraprak (vëllimi i shitjes është rritur nga 172.2 
mil. DM në vitin 2000, në 286.3 DM në vitin 2001).  
 
Tabela 2: Pasqyrë e gjendjes financiare  
 

2.2 Performansat financiare 
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 Përshkrimi Shuma në DM-2000 Shuma në DM-2001 2001/2000
1 Realizimi 172,243,394 286,284,121 66.2 % 
2 Shpenzimet 97,435,077 194,629,982 99.7% 

 
Ndërmarrjet industriale kanë realizuar qarkullim nën mesataren e ndërmarrjeve 
të anketuara. Ndërmarrjet industriale përbëjnë 55% të numrit të ndërmarrjeve të 
anketuara, në qarkullimin e përgjithshëm marrin pjesë me 54.0%. Në vendin e 
dytë vijnë shërbimet të cilat në numrin e ndërmarrjeve të anketuara marrin pjesë 
12%, kurse në qarkullim me 19.6%, hotelieria e turizmi me 6.7%, respektivisht 
në qarkullim marrin pjesë me 9.0%, dhe ndërtimtaria me 8,3% ndaj 8.9%. Sipas 
anketës, normë më të lartë të rritjes së qarkullimit në krahasim me mesataren 
kanë realizuar shërbimet dhe disa sektorë të industrisë (industria e drurit, 
përpunimi i metaleve, agroindustria).  

Në kuadër të ndërmarrjeve industriale, agroindustria nuk e ka ndryshuar pozitën 
e vet. Ajo edhe këtë vit për kah numri i ndërmarrjeve përbën 20% të 
ndërmarrjeve të anketuara dhe realizon 23.0% të vëllimit të qarkullimit. Në 
pozitë shumë më të pafavorshme në këtë kuptim është industria e tekstilit, e 
cila me 5,2% të ndërmarrjeve realizon vetëm 1.7% të qarkullimit. Industria 
metalo-përpunuese me 15% realizon qarkullim 15.6%. 
 
Trend negativ të afarizmit të ndërmarrjeve shoqërore në vitin 2001 tregojnë edhe 
indikatorët tjerë. Rritja e shpenzimeve të prodhimit për 99.7% në krahasim me 
vitin paraprak, në njërën anë, dhe rritja e qarkullimit për 66.2%, në anën tjetër, 
shpiejnë në konkluzionin se në vitin 2001, ndërmarrjet shoqërore përgjithësisht 
kanë realizuar rezultate afariste negative. Derisa në vitin 2000 shpenzimet 
përbënin 56.5% të qarkullimit, në vitin 2001 pjesëmarrja e shpenzimeve në 
qarkullim rritet në 68.0%. Rritje më të shpejtë të shpenzimeve në krahasim me 
mesataren kanë pasur këta sektorë: shërbimet si dhe disa sektorë të industrisë, të 
cilët edhe rritjen e qarkullimit e kanë pasur më të lartë se mesatarja. 
Shpërpjestimi më i madh midis rritjes së qarkullimit dhe shpenzimeve është 
raportuar për sektorë të shërbimeve, hotelierisë, agroindustrisë dhe përpunimi i 
metaleve. 
 
Ka pasur një rritje të theksuar pagave në vitin 2001. Paga mesatare u ngrit nga 
prej 215 DEM në 282 DEM (një ritje prej 31,2%). Megjithatë, kjo nuk mund të 
shpjegohet tërësisht me lëvizjet në afarizëm. Paga mesatare në këtë sektor është 
vetëm 47% e pagave në sektorin privat. 
  
 
Nga ndërmarrjet e anketuara 51 prej tyre kanë deklaruar se punojnë me humbje. 
Shuma e gjithëmbarshme e humbjeve në vitin 2001 ishte 9.094.108 DM, që 
paraqet 3% të vëllimit të qarkullimit. Numri i ndërmarrjeve që kanë realizuar 
fitim në vitin 2001 është zvogëluar nga 118 në vitin 2000 në 93 në vitin 2001. 

Shpenzimet 

Pagat 

Fitimi/humbja 

Mjetet e xhiros 
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Vlera e përgjithshme e fitimit të realizuar në vitin 2001 është 21.8 milionë DM, 
respektivisht 7.6 % në qarkullimin e përgjithshëm. 

Në vitin 2001 është përmirësuar struktura e mjeteve të xhiros. Në tabelën në 
vijim është pasqyruar struktura e mjeteve të xhiros dhe shuma e gjithëmbarshme 
e tyre për vitin 2000 dhe 2001. 
 
Tabela 4. Pasqyra e strukturës së stoqeve, rezervave të lëndës së parë dhe 
kapitalit financiar (mil. DM) 
 
Emërtimi Struktura 2000 Struktura 2001
Material dhe lëndë të para 44.6% 25.5% 
Stoqet në produkte të gatshme 27.0% 8.2% 
Kërkesat 18.9% 8.8% 
Kapitali financiar 9.5% 57.5% 
Gjithsej 100.0% 100.0% 
 
Vlera e stoqeve të produkteve të gatshme dhe lëndëve të para në mjetet e xhiros 
ka rënë nga 27% dhe 44.6%, në 8.2% dhe 25.5%. Pjesa e parave të gatshme në 
mjetet e xhiros të ndërmarrjes është ngritur në mënyrë të theksuar. Me ndërtimin 
dhe konsolidimin e sistemit bankar është rrumbullakësuar edhe forma e 
qarkullimit të pagesave dhe përgjithësisht mjetet e xhiros kanë kaluar në 
llogaritë bankare. Rreth 80% e ndërmarrjeve shoqërore kanë të hapur llogari 
bankare dhe rreth 44% e qarkullimit realizohet nëpërmjet këtyre llogarive. 

Në vitin 2001 numri i ndërmarrjeve që kanë kërkesa ndaj partnerëve të vet është 
rritur për 8.5 % nga viti 2000, ndërkaq vlera e kërkesave është rritur nga 38.1 
milionë në vitin 2000 në 41.2 milionë DM në vitin 2001. Në strukturën e 
ndërmarrjeve që kanë kërkesa, ndërmarrjet industriale kanë 36% të vëllimit të 
kërkesave të gjithëmbarshme, pastaj vijnë ndërmarrjet tregtare dhe shërbyese. 
 
Tabela 5. Kërkesat-2001 
 

 Veprimtaria 

Nr. i 
ndërmarrjev

e të 
anketuara 

Nr. i ndërmarrjeve 
të cilat kanë pasur 

kërkesa 

Pjesëmarrja e 
sektorëve në 

shumën e 
raportuar të 
kërkesave 

A Industria 107 51 35.6 
B Shërbimet 24 12 13.0 
C Ndërtimtaria 16 7 4.8 
D Tregtia 5 4 21.4 
E Transporti 8 5 3.6 
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F Hotelet, restorantet dhe 
turizmi 13 6 1.9 

G Të tjera 20 8 19.7 
 Gjithsej 193 93 100.0 
 
Në anën tjetër, numri i ndërmarrjeve që kanë deklaruar se kanë obligime ka 
mbetur pothuajse i një jtë me vitin paraprak, ndërkaq vlera e obligimeve ndaj 
partnerëve afarist është zvogëluar nga 75,7 milionë DM në vitin 2000 në 21,1 
milionë DM në vitin 2001. Në zvogëlimin kaq të dukshëm të obligimeve në 
vitin 2001 në raport me vitin paraprak ka ndikuar sidomos zvogëlimi i 
obligimeve të ndërmarrjeve industriale nga 72,1 milionë DM në 15,4 milionë 
DM në vitin 2001. 
  
Tabela 6: Obligimet-2001 
 

 Veprimtaria 
Nr. i 

ndërmarrjeve të 
anketuara 

Nr. i ndërmarrjeve 
të cilat kanë pasur 

obligime 

Pjesëmarrja e 
sektorëve në shumën e 

raportuar të 
obligimeve 

A Industria 107 46 69.6 
B Shërbimet 24 7 10.0 
C Ndërtimtaria 16 4 2.3 
D Tregtia 5 3 0.3 
E Transporti 8 5 12.4 

F Hotelet, restorantet dhe 
turizmi 13 5 1.4 

G Të tjera 20 3 4.1 
 Gjithsej 193 73 100.0 

 
Kjo në përgjithësi ka determinuar tërë lëvizjen pozitive në këtë sferë. 
Përndryshe, rritje të obligimeve ndaj partnerëve kanë treguar ndërmarrjet në 
sferën e shërbimeve dhe të transportit. 
 
Numri i punëtorëve aktivë në këto ndërmarrje në vitin 2001 është më i vogël se 
në vitin 2000 për rreth 3 mijë persona (rreth 12 %), ndërsa është rritur numri i 
personave që mbahen në evidencë por nuk paguhen.  

Tabela 7: Tabela Personeli 
 

Përshkrimi Nr. i punëtorëve 
2000 % Nr. i punëtorëve 

2001 % 

Punëtorë aktivë 24,662 55.8 21,689 52.6
Punëtorë të cilët marrin paga në 3,315 7.5 3,033 7.4 

Personeli dhe 
menaxhmenti 
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shtëpi 
Punëtorët pa pagesë 16,226 36.7 16,485 40.0
Gjithsej 44,203 100.0 41,207 100.0
  
Raportet në mes të punëtorëve aktivë, punëtorëve që marrin paga në shtëpi dhe 
punëtorëve pa pagesë në vitin 2001 në raport me vitin 2000 kanë mbetur në 
përgjithësi të njëjta, me oscilime të vogla në rënien e punëtorëve aktivë.  
 
Vlerësuar sipas numrit të të  punësuarve, rreth 60% e ndërmarrjeve shoqërore 
hyjnë në grupin e ndërmarrjeve të mëdha, pasiqë 114 prej tyre punësojnë mbi 
100 punëtorë, pjesa tjetër e tyre janë kryesisht ndërmarrje të vogla dhe të mesme 
dhe kjo gjendje, siç shihet edhe nga tabela, nuk ka ndryshuar në krahasim me 
vitin paraprak. 
 
Tabela 8: Ndryshimi i stafit menaxherial gjatë vitit 2001 
 
 Nr. i ndërm. % 
Pa ndryshime 108 56.0 
Ndryshime të pjesërishme 51 26.4 
Komplet ka ndryshuar 18 9.3 
P.p 16 8.3 
Gjithsej 193 100.0 
 
Stafi udhëheqës i këtyre ndërmarrjeve është zvogëluar nga 1924 në vitin 2000 
në 1480 persona në vitin 2001. Zvogëlimi i numrit të stafit udhëheqës kryesisht 
është bërë te kategoria e udhëheqësve me kualifikin superior, por edhe te 
kategoritë udhëheqëse me kualifikim tjetër. Shkaqet e zvogëlimit të stafit 
udhëheqës mund të kërkohen në nivelin e ulët të pagave. Këto lëvizje të 
personelit mund të shprehen negativisht në afarizmin e këtyre ndërmarrjeve në të 
ardhmen. Në mbi gjysmën e ndërmarrjeve të anketuara nuk është ndryshuar fare 
stafi menaxhues, pjesërisht është ndryshuar në 26.4% të rasteve dhe në 9.3% të 
ndërmarrjeve ka ardhur deri të ndryshimi komplet i stafit menaxherial. 
 
 
 
 
 
 
Tabela 9: Struktura kualifikuese menaxheriale 
 
Kualifikimi Nr. i ndërm. % 
Superior 770 52.0 
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I lartë 272 18.4 
I mesëm 339 22.9 
Tjetër 99 6.7 
Gjithsej 1,480 100.0 
 
Struktura moshore e të punësuarve ka shënuar keqësim të mëtejshëm. Në njërën 
anë është zvogëluar pjesëmarrja e punëtorëve në grupmoshë 20-40 vjet dhe 
është rritur pjesëmarrja e punëtorëve në moshën mbi 40 vjet. 
Tabela 10: Punësimi sipas grupmoshave - 2001 
 
Grupmoshat % 
20 – 30 7.2 
31 – 40 29.0 
41 – 55 51.9 
Mbi 55 11.9 
Gjithsej 100.0 
 
Tregu 
 
Në të kaluarën ndërmarrjet shoqërore ishin bartësit kryesor të aktivitetit 
eksportues. Përveç shuarjes së aktivitetit eksportues gjatë 10 viteve të fundit, 
këto ndërmarrje pas luftës janë të ballafaquara edhe me mungesën e resureseve 
financiare për stabilizimin e funksionimit të tyre. Në këto, rrethana të gjitha 
përpjekjet për mbijetesë në treg janë të orientuara në plasmanin e prodhimit në 
treg të brendshëm. Rikthimi në tregjet e mëparshme (të ish-Jugosllavisë dhe të 
vendeve të  tjera) është i vështirësuar nga ndikimi i faktorëve të përmendur në 
pikën 3. 
 
Tabela 12; Struktura e tregut të ndërmarrjeve shoqërore 
   
 (2000)% (2001)% 
Tregu i brendshëm 98.9 91.3 
Tregu në ish Jugosllavi 0.3 2.4 
Tregu i jashtëm 0.7 6.3 
Total 100.0 100.0 
 
Aktualisht edhe vet tregu i Kosovës është duke pësuar ndryshime gjatë fazës së 
tanishme të rindërtimit. Ka ardhur në shprehje një prezencë e madhe e 
produkteve të importuara, në mungesë të ofertës vendase dhe liberalizimit total 
të importit. Me këtë është vështirësuar edhe shitja e këtyre kompanive dhe në 
tregun e vendit.  
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Në rrethana aktuale, sipas rezultateve të anketes, rezulton se absorbues më i 
madh i prodhimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve shoqërore është kryesisht 
tregu i brendshëm në të cilin realizohej 99 % në vitin 2000 dhe 91.3% në vitin 
2001. Ka ardhur në shprehje një rritje e vogël në tregun e jashtëm, prej 1.0 % në 
vitin 2000 në 8.7% në vitin 2001. Edhe në anën e importit të repromaterialeve 
janë realizuar raporte të ngjashme me eksport. Eksporti ka shënuar një rritje 
absolute nga 1.9 mil. DM (2000) në 20.1 mil. DM (2001). Eksportuesit kryesorë 
janë IGK Ballkan, Therandë; Fabrika e Duhanit, Gjilan; Fabrika e Radiatorëve, 
Gjilan; Eurometali, Ferizaj dhe Fabrika e Amortizerëve, Prishtinë.  
 
3. PENGESAT KRYESORE NË AFARIZËM 
 
Edhe ndërmarrjet shoqërore, sikurse edhe ndërmarrjet private, në aktivitetin e 
tyre ekonomik janë të ballafaquara me pengesa të ndryshme të natyrës 
institucionale dhe të karakterit të brendshëm menaxherial. Në aktivitetin 
ekonomik të ndërmarrjeve shoqërore, përveç ndikimit të pengesave të 
përgjithshme që e tangojnë aktivitetin ekonomik të tyre, ato u janë nënshtruar 
edhe ndikimeve specifike, që burimin e kanë në statusin e padefinuar juridik të 
tyre, i cili reflektohet negativisht në qasjen e këtyre ndërmarrjeve në treg 
kreditor dhe financiar. Nga përgjigjet e 193 ndërmarrjeve shoqërore është 
identifikuar ky rangim i pengesave: 
 

 Mungesa e kapitalit xhirues,  
 Teknologjia e vjetëruar, 
 Moszbatimi i privatizimit, 
 Mungesa e tregut, 
 Rrethina legale – institucionale, 
 Taksat joadekuate, 
 Pengesat tjera. 

 
3.1 Mungesa e kapitalit xhirues është ranguar si pengesa më serioze në 
aktivitetet ekonomike. Këto ndërmarrje praktikisht kanë qasje tejet të limituar 
tek burimet financiare për financimin e mjeteve xhiruese dhe investimeve 
kapitale. Anketa dëshmon se këto ndryshime janë të pamjaftuara për krijimin e 
një afarizmi të qëndrueshëm ngase 48.0 % nga ndërmarrjet e anketuara 
mungesën e mjeteve xhiruese e konsiderojnë si pengesë serioze, 30.5% e 
konsiderojnë si mesatare dhe 18.6 % e konsiderojnë si pengesë të vogël. Ky 
është sinjal se stoqet e lëndëve të para dhe të  produkteve të gatshme janë 
shndërruar në kapital likuid, por jo të mjaftueshëm për rritjen e aktivitetit 
ekonomik. 
 
3.2 Ngecja në zhvillimin teknologjik të ndërmarrjeve shoqërore burimin e ka 
në mungesën e investimeve kapitale në dhjetëvjetëshin e kaluar. Teknologjia 
ekzistuese konsiderohet si një hendikep dhe rrethanë tejet e pavolitshme për 
mbijetesën e këtyre ndërmarrjeve në kushtet e ekonomisë së tregut. Amortizimi 
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i pajisjeve është prej 40 – 70%. Çdo përpjekje për rivitalizimin teknologjik dhe 
prodhues është e lidhur ngusht me investime serioze të cilat në këtë fazë të 
rindërtimit dhe të tranzicionit është tejet vështirë të sigurohen. Këtë e dëshmojnë 
përpjekjet e pasuksesshme të UNMIK-ut që nëpërmjet komercializmit të 
riaktivizojë kapacitetet e Ferronikelit. Sipas përgjigjeve nga 193 ndërmarrjet e 
anketuara, rezulton se 45.0 % të ndërmarrjeve të anketuara problemet lidhur me 
ngecjen teknologjike i konsiderojnë si pengesë serioze, 31.0% i konsiderojnë si 
pengesë mesatare dhe 20.2 % e ndërmarrjeve i konsiderojnë si pengesë të vogël. 
Kjo situatë mund të zbutet vetëm me hapjen e procesit të privatizimit dhe 
pjesëmarrjen e investimeve të huaja në rivitalizimin teknologjik të këtyre 
ndërmarrjeve. 
 
3.3 Vonesa në fillimin e zbatimit të procesit të privatizimit të ndërmarrjeve 
shoqërore në anketim është ranguar në vendin e tretë për zhvillimin e këtyre 
ndërmarrjeve. Kjo ngecje në fillimin e këtij procesi është shprehur negativisht në 
degjenerimin e mëtejmë teknologjik dhe në konservimin e strukturës prodhuese 
ekzistuese. Nga anketimi rezulton se 34.2% e ndërmarrjeve të anketuara 
problematikën e vonesës së privatizimit e konsiderojnë si pengesë serioze, 
32.6% e konsiderojnë si pengesë masatare dhe 30.0 % e konsiderojnë si pengesë 
të vogel në zhvillimin e afarizmit të tyre. 
 
3.4 Mungesa e tregut paraqitet si problem kompleks në mbijetesën e 
ndërmarrjeve shoqërore. Këto ndërmarrje përballen me konkurrencen që 
gjenerohet nga ndërmarrjet private të vendit dhe nga importi dhe me vështirësitë 
në rikthimin e tregjeve të humbura. Nga ndërmarrjet e anketuara, 26.0% 
humbjen e tregjeve e konsiderojnë si pengesë serioze, 31.6 % e konsiderojnë si 
pengesë mesatare, ndërsa 39.4% të ndërmarrjeve problematikën e tregut e 
konsiderojnë si pengesë të vogël. 
 
3.5 Rrethina legale – institucionale. Sipas përgjigjeve të ndërmarrjeve të 
anketuara legjislacioni ekzistues dhe moskompletimi i tij paraqet gjithashtu 
pengesë serioze për ngritjen e nivelit të aktivitetit ekonomik. Këto pengesa kanë 
të bëjnë me paqartësitë rreth statusit ekzistues të ndërmarrjeve shoqërore, 
interpretimet jo të drejta rreth esencës dhe karakterit të pronës shoqërore, 
imponimi i procesit të komercializimit si formë e transformimit dhe konfuzioni 
mbi çështjen e kompetencave të pushtetit qendror dhe lokal lidhur me emërimin 
e stafit menaxhues të ndërmarrjeve. Nga përgjigjet e ndërmarrjeve rezulton se 
18.1% mungesën e legjislacionit e konsiderojnë si pengesë serioze, 36.7 % e 
konsiderojnë si pengesë mesatare, ndërsa 42.0 % e konsiderojnë si pengesë të 
vogël në zhvillimin e afarizmit të tyre. 
 
3.6 Sistemi i taksave edhe në këtë fazë të zhvillimit të tij konsiderohet si 
pengesë e konsolidimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ndikimi negativ në 
ndërmarrjet shoqërore është më i shprehur duke pasur parasysh gjendjen e 
përgjithshme të këtyre ndërmarrjeve. Nga anketimi rezulton se 14.0 % të 
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ndërmarrjeve sistemin ekzistues të taksave e konsiderojnë si pengesë serioze, 
21.2% e konsiderojnë si pengesë mesatare, ndërsa 61.1 % e konsiderojnë si 
pengesë të vogël në afarizmin e tyre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. KAPITALI FIKS 
 
Vlera e kapitalit fiks është dhënë në bazë të vlerësimeve të strukturave 
menaxheriale e bazuar në dokumentacionin ekzistues ose vlerësimet e 
komisioneve të formuara pas lufte. Vlera kontabël e mjeteve fikse në rrethanat 
aktuale është diskutabile dhe nuk mund të jetë bazë e vetme për vlerësimin e 
kapitalit dhe pasurisë së ndërmarrjeve ngase: 
Shpreh vlerën e pasurisë të sistemit të vjetër dhe është e ngarkuar me ndikimin 
inflator të valutës së vjetër, 
 
Mjetet fikse në 10 vitet e fundit kanë përjetuar një degjenerim teknologjik dhe 
në rrethana ekzistuese duhet të evaluohet vlera reale e tregut. 
 
Tabela 13: Struktura e kapitalit fiks në mil. DM 
 
  2000 2001 

 Përshkrimi Shuma % Shuma % 
A Toka 866 19.4 1,347 37.4 
B Objektet 2,022 45.3 1,384 38.4 
C Pajisjet 1,576 35.3 871 24.2 
 Gjithsej 4,464 100.0 3,602 100.0 

 
Në vlerësimin e kapitalit fiks në vitin 2001 në krahasim me vitin 2000 
konstatohen ndryshime sa i përket vlerës së përgjithshme që pasqyrohet me një 
zvogëlim prej 19.4 %. Vlerësimet në vitin 2000 te kategoria e ndërtesave dhe 
pajisjeve janë ndikuar nga vlerësimet që janë bërë në kontekst të fazës së 
hershme të zhvillimit emergjent. Vështruar nga struktura e kapitalit të 
përgjithshëm, toka ka dyfishuar pjesëmarrjen nga 19.4 % në 37.4 %, ndërsa 
objektet kanë zvogëluar pjesëmarrjen nga 45.3 % në 38.4 %, ndërsa pajisjet si 
komponenti më funksional i kapitalit, sipas vlerësimeve, kanë zvogëluar 
pjesëmarrjen nga 35.3 % në 24.2 %. Këto ndryshime gjatë llogaritjeve të vlerave 
të kategorive të ndryshme të kapitalit fiks janë kryesisht nën ndikim e 
perceptimeve subjektive të strukturës menaxheriale të ndërmarrjeve shoqërore.  
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Kjo shihet qartë se në vitin 2001 toka ka një vlerë më ta lartë krahasuar me 
ndërtesat dhe pajisjet1. Në strukturën e pajisjeve, pjesëmarrje më të lartë kemi në 
industri (83.0%), shërbime (5.1%) dhe ndërtimtari (5.0 %).  
 
 
 
5. INVESTIMET 
 
Në ndërmarrjet shoqërore gjatë kësaj periudhe janë investuar mjete të 
pamjaftueshme dhe atë kryesisht në sanimin e dëmeve të shkaktuara nga lufta, 
për riaktivizimin e disa linjave të prodhimit. Mungoi një mobilizim i 
investimeve për riaktivizimin e kapaciteteve dhe sigurimin e lëndëve të para dhe 
për stabilizimin e aktivitetit ekonomik në nivel më të lartë.  
 
Në krahasim me vitin 2000, në vitin 2001 vie deri të rritja e investimeve për 52.6 
%, porse edhe kjo rritje është e pamjafteshme në krahasim me nevojat reale të 
këtyre ndërmarrjeve për një stabilizim të aktivitetit ekonomik. Gjatë vitit 2000 
dhe 2001 investimet e gjithëmbarshme në këto ndërmarrje kanë qenë rreth 80 
mil. DM, ose vetëm 10% të nevojave emergjente të vlerësuara në anketimin e 
vitit 2000. Sipas rezultateve të anketës për vitin 2001 investimet janë realizuar 
në këto raporte: 
 

 Vlera e investimeve: 58.0 mil. DM, 
 Vlera e investimeve në industri: 34.4 mil. DM 
 Investimi mesatar për një ndërmarrje: 296.043 DM, 
 Donacionet: 29.8 milionë DM, 
 Shuma e kredive bankare: 3.2 milionë DM 

 
Nga rezultatet e anketimit rezulton një orientim i theksuar i këtyre ndërmarrjeve 
për investime të reja, pavarësisht nga rrethanat Ndërtimi i këtij vizioni 
mbështetet në investime të mëdha, zhvillim teknologjik të avancuar, përvetësim 
të programeve të reja të prodhimit dhe të shërbimeve. Në rrethanat ekzistuese, 
gjenerimi i investimeve të reja është i kushtëzuar me transformimin pronësor, 
inkurajimin e investimeve të huaja dhe ndërtimin e një partneriteti efektiv. Rreth 
65.5% të të anketuarve kanë deklaruar se e kanë të përgatitur planin e biznesit. 
 
5.1 Burimet e financimit 2001 
 

                                                 
1 Një kompani për përpunimin e drurit vlerën e pajisjeve e ka llogaritur 25 mil. DM në vitin 2000 
dhe 9 mil.në vitin 2001. Në një koperativë bujqësore vlera e tokës së tyre është llogaritur 1 
mil.DM në vitin 2000 dhe 8 mil.DM në vitin 2001. Ndërsa një kompani nga industria e gomës, 
vlerën e ndërtesave e ka llogaritur rreth 92 mil.DM në vitin 2000 dhe 10 mil. DM në vitin 2001.  
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Edhe në anketimin e vitit 2001, në kuadër të investimeve të pritura, pjesëmarrje 
më të lartë kanë mjetet nga donacionet (51.2%), mjetet vetanake (20.9%) dhe më 
pak mjetet nga burimet tjera (10.3%), Burimet nga kreditë kanë pjesëmarrje 
vetëm 11.0 %. Pjesëmarrje më të lartë të mjeteve vetiake në investimet e 
realizuara kanë treguar shërbimet (37.0%), agroindustria (17.6%), hotelieria dhe 
turizmi (11.4%), dhe ndërtimtaria (7.3%). Ndërsa donacionet kryesisht ishin të 
koncentruara në industri (80.5%), shërbime (11.1%) dhe transport (5.1%). 
Pjesëmarrja e ulët e investimeve të përbashkëta në burime të pritura (5.4%) është 
refleksion direkt i vonesës së fillimit të procesit të privatizimit, mungesës së 
rrumbullaksimit të legjislacionit dhe të rrethinës së volitshme për biznes dhe 
investime në Kosovë. Rritja e pjesëmarrjes së donacioneve mund të përshkruhet 
kryesisht me investimet në thëngjill dhe disa aktivitete të AER-it. 
 
Sipas rezultateve të anketës, në investime dominon industria (59.3%), shërbimet 
(17.7%) dhe ndërtimtaria (8.7%). Këto tri veprimtari kanë angazhuar së bashku 
mbi 85 % të investimeve të realizuara. 
  
Tabela 14: Investimet sipas madhësisë së ndërmarrjeve me punëtorë aktivë  
 

 Madhësia e ndërmarrjeve Vlera e investimeve në DM % 

1 Mikrondërmarrjet 748.580 1.3 
2 Ndërmarrjet e vogla 10.057.130 17.3 
3 Ndërmarrjet e mesme 2.489.456 4.3 
4 Ndërmarrjet e mëdha 44.729.237 77.1 
 Gjithsej 58.024.403 100.0 

 
Investimet e realizuara kryesisht janë të lidhura me ndërmarrjet e mëdha 
shoqërore (77.1%), 4.3% nga ndërmarrjet e mesme, derisa ndërmarrjet e vogla 
dhe mikrondërmarrjet gjithsej kanë pjesëmarrje prej 18.6%.  
  
Nga këto raporte lidhur me vëllimin dhe strukturën sektoriale mund të 
vlerësojmë se: 
 
Të gjitha ndërmarrjet shoqërore të anketuara kanë nevojë për investime 
serioze me qëllim të konsolidimit të aktivitetit ekonomik, por sigurimi i 
investimeve është i kushtëzuar me fillimin e procesit të transformimit 
pronësor/privatizimit dhe pjesëmarrjes së investimeve të hauaja, bankave 
komerciale të vendit dhe të Diasporës në këtë proces. 
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6. QËNDRIMET LIDHUR ME PRIVATIZIMIN DHE POLITIKËN E 
TAKSAVE 
 
6.1 Privatizimi 
 
Duke dashur që të pasqyrohet edhe qëndrimi i menaxherëve në privatizim, 
pyetësorët mbi anketimin e ndërmarrjeve shoqërore kanë përfshirë edhe pyetjet 
lidhur me gatishmërinë e tyre për participim në këtë proces. 
 
Sipas rezultateve të anketimit për vitin 2000 dhe 2001 vërehet një evoluim i 
qëndrimeve të komunitetit të biznesit në: 
 

 Forcimin e qëndrimit në favor të privatizimit, nga 100 ndërmarrje 
respektivisht 79 % sa ishte në vitin 2000 në 168 ndërmarrje apo 87.0 % 
në vitin 2001, 

 
 Zvogëlimi i përkrahjes në favor të komercializimit, nga 13 % sa ishte në 

vitin 2000 në vetem 2.6 % në vitin 2002. 
 
Tabela 15: Qendrimi ndaj problematikes së privatizimit 
 

Përgjigjet (2000)% (2001)% 
Te mbeten si janë tani 7.1% 7.8% 
Të komercializohen 13.5% 2.6% 
Të privatizohen 79.4% 87.0% 
P.p 0.0% 2.6% 
Totali 100.0% 100.0% 
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Rezultatet e anketës dëshmojnë se privatizimi ka mbështetje të fortë të 
komuniteti i biznesit dhe në opinionin kosovar përgjithësisht. Qëndrimet e të 
anketuarve për format e participimit në realizimin e procesit të privatizimit në 
Kosovë vërehen edhe nga këto rezultate të anketës: 
 
Tabela 16: Pjesëmarrja e punëtorëve në privatizim  
 

Përshkrimi i 
përgjigjes 

Punëtorët janë të 
interesuar për 

marrjen falas të 
aksioneve 

Punëtorët janë të 
gatshëm të marrin 

aksione me çmime më të 
ulëta 

Punëtorët janë të 
gatshëm të blejnë 

aksione me çmime të 
tregut 

Po 63.2 55.9 23.8 
Jo  33.7 38.8 72.0 
Pp 3.1 5.3 4.2 
Gjithsej  100.0  100.0  100.0 

 
 
 
 
Tabela 17: Pjesëmarrja e menaxherëve në privatizim 
 

Përshkrimi i 
përgj5gjes 

Menaxherët janë të 
interesuar për 

marrjen falas të 
aksioneve 

Menaxherët janë të 
gatshëm të marrin 

aksione me çmime më 
të ulëta 

Menaxherët janë të 
gatshëm të blejnë 

aksione me çmim të 
tregut 

Po 43.0 55.4 34.2 
Jo 51.8 39.4 60.1 
Pp 5.2 5.2 5.7 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 

 
Sipas të anketuarve, edhe punëtorët dhe menaxherët janë të interesuar që të 
përfshihen në procesin e privatizimit. Duke pasur parasysh pozitën e vështirë 
sociale të punëtorëve, participimin në këtë proces ata e shohin nëpërmjet 
shpërndarjes falas të aksioneve (63.2 %) dhe më pak nëpërmjet çmimeve më të 
ulëta dhe të tregut të aksioneve. Ndërsa, menaxherët e ndërmarrjeve shoqërore 
mundësitë për participim nëpërmjet blerjes së aksioneve me çmim të tregut dhe 
me çmime më të ulëta. Nga këto përgjigje mund të identifikohen edhe metodat 
më të preferuara të privatizimit. Përderisa nga punëtorët preferohet shpërndarja 
falas e aksioneve, nga menaxherët preferohet një model më i kombinuar, me 
elemente të shitjes së aksioneve me çmim më të ulët ose sipas çmimeve të 
tregut. 
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Në anketën e “Riinvestit” me 619 biznese private, 69% të respondentëve kanë 
treguar gatishmëri për të marrë pjesë në procesin e privatizimit. Format e 
pjesëmarrjes përfshijnë blerjen e aksioneve 39 %, blerjen e tërësishme të 
ndërmarrjes 11%, marrjen me qira 16%. Pjesa tjetër nuk do të merrnin pjesë në 
procesin e privatizimit, ngase janë të painteresuar (14%) ose nuk kanë mundësi 
(20%). 
 
6.2 Observimet mbi politikën e taksave 
 
Anketa ka dëshmuar një qëndrim kritik ndaj taksave. Nga aplikimi i TVSH-së, 
vetëm rreth 8% i vlerësojnë efektet pozitive, 24% neutrale, kurse negative 
23.8%. Nga ndërmarrjet e anketuara ¼ e konsiderojnë problem mospagimin e 
TVSH-së. Vetëm 23.0% të ndërmarrjeve doganat i konsiderojnë të pranueshme, 
ndërsa 41.0% të larta dhe 28.0 % shumë të larta. Edhe për lartësinë e akcizave 
ndërmarrjet kanë shprehur qëndrime të ngjashme (25.0% të pranueshme, 52.0% 
të larta dhe 23.0% shumë të larta). Shumica e të anketuarve e konsiderojnë 
gatishmërinë për pagesën e taksave mesatare (56.5%), të ulët 26.4%, të lartë 8%, 
kurse mungesë të gatishmërisë 8.3%. Problemet lidhur me pagesën e taksave 
konsiderohen se burimin më të madh e kanë të lartësia e taksave, mungesa e 
kontrollit, kultura fiskale, dhe për shkak se “të tjerët nuk paguajnë”. Rreth 70% 
të ndërmarrjeve kanë paguar taksa për buxhetin komunal. Tatimin për pasuri e 
kanë paguar vetëm 10 kompani. 
 
 
 
 
 
  
7. PROBLEMET NË PRIVATIZIMIN E NSH DHE RREGULLORJA MBI 
AKM(*) 
 
Gati tri vite administrata ndërkombëtare përkatësisht Shtylla IV dhe 
Departamenti i Tregtisë dhe Industrisë brenda UNMIK-ut kanë tentuar ta 
krijojnë bazën legale për transformimin e pronës shoqërore. Ky proces ka 
rrjedhur ngadalë dhe ka qenë i shoqëruar me hamendje, hezitime dhe politizim. 
Në gjysmën e dytë të muajit prill, pas një procesi të gjatë konsultimesh dhe 
                                                 
(*) Qendrimet e prezantuara në këtë pjesë të raportit lidhur me rregulloren mbi AKM 
janë shqyrtuar dhe mbështetur nga Bordi Këshilldhënes i Riinvestit për Biznes dhe u 
janë prezantuar akterëve relevantë të angazhuar rreth aprovimit të kësaj rregulloreje. Në 
ndërkohë, Rregullorja është aprovuar pa ndryshime të ndieshme. Sugjerimet në këtë 
pjesë të raportit i konsiderojmë relevante për t’u marrë në konsiderim gjatë zhvillimit të 
politikave operacionale për zbatimin e kësaj Rregulloreje, si dhe për ndryshimet e saja 
eventuale në të ardhmen. 
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parapërgatitjesh nga faktori ndërkombëtar, por pa inkuadrimin adekuat të 
kosovarëve, para Institucioneve të Qeverisjes së Përkohshme të Kosovës u 
paraqit Rregullorja mbi Agjencinë e Mirëbesimit të Kosovës, e cila do të duhej 
të udhëhiqte një proces të privatizimit në Kosovë. Etapat e zhvillimit të 
aktiviteteve rreth privatizimit të NSH-ve kanë qenë: 
 
(a) Periudha: shtator 1999 – shtator 2000: letra e bardhë 
 
Në këtë periudhë UNMIK tenton të mësojë për natyrën e pronës shoqërore, 
gjendjen e ndërmarrjeve shoqërore pas luftës si dhe të gjejë mënyrë për të 
mbikëqyrur situatën në to, pasi që të shumtën ato nuk ishin nën kontroll. Në 
kuadër të politikave ekonomike dhe aktiviteteve për ndërtimin e sistemit 
ekonomik- privatizimi paraqitet si një objektiv i  rëndësishëm dhe një nga 
prioritetet. Si rezultat i diskutimeve dhe analizave, Shtylla IV e UNMIK-ut në 
gjysmën e dytë të vitit 2000 del me propozimin e njohur si “Letra e Bardhë” e 
Joly Dixonit (udhëheqës i atëhershëm i Shtyllës IV), e cila propozon prioritet të 
fuqishëm për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë dhe fillimin e privatizimit që 
përfshin para së gjithash: 
 

 Krijimin e Agjencisë dhe Fondit të Privatizimit me mundësinë e 
pjesëmarrjes së puntorëve 30-40 %, si dhe si metodë komplemetare edhe 

 
 Komercializimin (dhënien me qira të ndërmarrjeve për një periudhë 10 

vjeçare) 
 
Derisa ideja për privatizim nuk përkrahet nga zyrat legale të KB, eksperimenti 
me komercializmin filloi dhe mbeti si opcion deri më tani, por me rezultate tejet 
modeste. 
  
 (b) Periudha nëntor 2000 – qershor 2001: konverzioni i ndërmarrjeve 
shoqërore në shoqëri aksionare  
 
Kah fundi i vitit 2000 DTI del me një propozim të ri për transformimin e 
ndërmarrjeve shoqërore në shoqëri aksionare, duke u bazuar në “Ligjin e 
Markoviqit-1989”, në të cilat shumicën e aksioneve do t’i dispononin të 
punësuarit 70-60%, ndërsa pjesa tjetër do të kishte mundësi t’u shitej 
investitorëve dhe nga kjo të krijohej fondi i privatizimit ose të servisoheshin 
nevoja të buxhetit. Arsyeja e kësaj ishte se kjo metodë mund të ishte e 
pranueshme për departamentin ligjor të KB, nën të ashtuquajturat “Ligjet e 
Aplikueshme”, dhe për më tepër shitja e mbetur prej 30-40% do të mund të 
tërhiqte investitorët e jashtëm dhe kapitalin e ri në ndërmarrje. Lidhur me këtë 
model, nga ekspertët vendorë dhe ndërkombëtarë u paraqitën dyshime në 
efikasitetin e tij përgjithësisht e sidomos për tërheqjen e invevstitorëve mëse të 
nevojshëm. Nga ana tjetër, edhe këtë propozim duket se e përcollën vërejtjet e 
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ngjashme sikurse “Letrën e Bardhë” nga administrata e KB, duke e kontestuar 
mandatin e UNMIK-ut për të realizuar një projekt të tillë.  
 
(C) Qershor 2001 – maj 2002 - “modeli spin-of” dhe AMK 
 
Më tutje UNMIK-u, përkatësisht Shtylla IV dhe DTI-ja orientohen në 
përpunimin e një modeli, i cili do të mundësonte privatizimin pa e paragjykuar 
pronësinë e cila mbetet të zgjidhet me procedurë të përcaktuar. Lidhur me këtë 
aprovohet orientimi për aplikimin e një modeli të ashtuquajtur “Spin-of “, 
nëpëmjet të cilit do të krijoheshin kompanitë subsidiare nga asetet e 
ndërmarrjeve shoqërore, pa u pargjykuar pronësia e ndërmarrjeve ekzistuese 
shoqërore. Të gjitha mjetet - fondet e krijuara nga shitja e aksioneve të 
kompanive subsidiare - është paraparë të mbeten në mirëbesim “përkujdesje“ të 
Agjencisë së Mirëbesimit të Kosovës (AMK), funksioni i të cilës është të “ruajë 
ose të rrisë vlerën e ndërmarrjeve shoqërore” dhe të administrojë të gjitha 
ndërmarrjet shoqërore dhe publike të Kosovës. Agjencia menaxhohet nga Bordi 
i drejtorëve, i cili i raporton dhe i përgjigjet Përfaqësuesit të Sekretarit të 
Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara (PSSP). Pranë Gjykatës Supreme të 
Kosovës krijohet Oda e Gjykatësve, e cila duhet të gjykojë kontestet pronësore 
dhe pretendimet në pronë - fondet e krijuara nga shitja e aksioneve. Kjo agjenci 
do të zbatojë edhe procedurën e likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore. 
 
Çështjet kryesore që mund të shtrohen lidhur me këtë Rregullore janë : 
 

 Rëndësia e saj për nxitjen e investimeve  
 Fondet e krijuara që mbeten në kujdestari të AMK dhe përdorimi i tyre 

efektiv 
 Efikasiteti në administrimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe publike  
 Kontestet pronësore dhe pronësia në asetet e ndërmarrjeve shoqërore 
 Inkuadrimi i shoqërisë kosovare dhe krijimi i konsensusit të nevojshëm 

shoqëror  
 Sigurimi i procedurave transparente 
 Krijimi i rrethinës së nevojshme institucionale dhe mekanizmave 

implementues  
 
7.1 Rëndësia e rregullores për nxitjen e investimeve në Kosovë 
 
Duke krijuar mundësinë e themelimit të kompanive subsidiare me asetet e 
ndërmarrjeve shoqërore dhe regjistrimin e tyre si kompani të reja në bazë të 
Rregullores mbi organizatat e biznesit dhe pastaj shitjen e aksioneve të tyre 
investitorëve të brendshëm apo të jashtëm, Rregullorja mbi AMK paraqet një 
mundësi të re potenciale për rritjen e investimeve. Investitorët potecialë i kanë 
dyert e hapura që të blejnë këto asete, të liruar nga friga e trashëgimisë së 
borxheve dhe problemeve të tjera të ndërmarrjeve shoqërore. Në këtë aspekt ky 
model i njohur me emrin “Spin –of” ka disa përparësi në krahasim me disa 
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zgjidhje të tjera. Mungesa e burimeve për investime në kapital të xhiros dhe 
regjenerim teknologjik, krahas tregut, paraqitet si faktori krysor limitues tek 
ndërmarrjet shoqërore. Së këndejmi, kjo rregullore në këtë plan hap gjithsesi një 
mundësi të re, sidomos nëse krijohet një ambient përkatës institucional dhe një 
mbështetje e nevojshme për implmentimin e saj e që mund të pritet pas disa 
ndryshimeve të nevojshme në tekstin e ofruar. 
 
7.2 Fondet e krijuara dhe efektiviteti i tyre 
 
AKM mban në kujdestari fondet e krijuara nga shitja e aksioneve në llogarinë e 
saj, për përfitim të kreditorëve dhe pretendentëve ndaj pronësisë së aseteve 
(pasurisë) së ndërmarrjeve shoqërore. Këto fonde mbesin të ngrira – jashtë 
funksionit të tyre ekonomik dhe mundësisë së përdorimit të tyre për ndonjë 
destinim, përderisa të përfundojë procesi i zgjidhjes së pretendimeve dhe 
kontesteve në Odën e Gjyqtarëve në Gjykatën Supreme. Ky është një model tejet 
specifik, në krahasim me privatizimin e pronës shoqërore jo vetëm me vendet e 
tjera në tranzicion, por edhe me pjesët e tjera të ish federatës jugosllave, të cilat 
e kanë zbatuar ose janë duke e zbatuar procesin e privatizimit. Specifiteti është 
në faktin se nuk krijohet fondi i privatizimit – si institucion i veçantë ose se këto 
mjete nuk destinohen për nevoja të caktuara (në kuadër të Buxhetit të Kosovës 
ose jashtë tij) dhe nuk është i përkufizuar fati i tyre as pas përfundimit të 
kontesteve. Nuk specifikohet se kush do të vendosë dhe për çka do të përdoren 
këto fonde. 
 
Problemi themelor është se edhe me këtë dokument nuk tejkalohet moskuptimi 
dhe trajtimi joadekuat i karakterit të pronës shoqërore në Kosovë. Propozuesi i 
Rregullores e konsideron pronësinë e ndërmarrjeve shoqërore “si diçka e 
paqartë, pronari i të cilës nuk dihet”, prandaj mbetet të konstatohet. Ne kemi 
vënë në dukje se ky nuk është një qëndrim i bazuar dhe nëse merret si bazë 
nisëse për privatizimin e kësaj prone është gati e pamundur të ndërtohen modele 
të suksesshme dhe të mbështetura në një nivel të domosdoshëm koncensusi në 
shoqërinë kosovare. 
 
Lidhur me këtë rregullore problemi kyç qëndron në atë se duhet të gjendet një 
zgjidhje tjetër, duke u bazuar në faktin se Kosova si një entitet i barabartë me 
pjesët e tjera të ish federatës Jugosllave, në aspektin e qeverisjes së zhvillimit 
ekonomik dhe të pronës shoqërore ka pasur të njëjtat komptenca dhe autorizime 
sikurse edhe pjesët e tjera të asaj federate. Në kuadër të këtij sistemi, as federata 
dhe as pjesët e tjera të saj, prandaj as Republika e Serbisë nuk kanë pasur 
kurrfarë të drejte qeverisëse ndaj pronës shoqërore në Kosovë. Së këndejmi, 
trajtimi specifik i pronës shoqërore në Kosovë, në mënyrën se si i adresohet 
rregullorja, nuk ka mbështetje të qëndrueshme legale dhe mund të bëhet shkas i 
tensioneve sociale dhe politike. 
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Involvimi i Sërbisë në qeverisjen e pronës shoqërore të Kosovës (në periudhën 
1989 –1999) ka qenë produkt i dhunimit të rendit legal dhe i përcjellur me 
aparatin represiv, pas abrogimit të autonomisë së Kosovës në mars të vitit 1989. 
Mbi këtë bazë janë imponuar “masat e administrimit të dhunshëm” pothuajse në 
të gjitha ndërmarrjet shoqërore të Kosovës nga ana e Kuvendit të Serbisë e që ka 
qenë jashtë rendit kushtetues të ish Jugosllavisë dhe Kosovës. Këto “masa të 
administrimit të dhunshëm” kanë rezultuar me diskriminim të hapur në baza 
nacionale, suspendim dhe shkarkim të të gjithë menaxherëve shqiptarë nga 
strukturat udhëheqëse të ndërmarrjeve, këshillave të punëtorëve, dhe 
përjashtimin e rreth 70% të të punësuarve të nacionalitetit shqiptar. Hapi tjetër 
ka qenë “integrimi” i dhunshëm i ndërmarrjeve më të rëndësishme me 
kompanitë e Serbisë, duke i vënë ato nën subordinimin e tyre. Sipas ligjeve të 
atëhershme të ndërmarrjeve për çdo integrim dhe ndryshim të statusit është 
dashur të vendoset në referendumin e të punësuarve. Dihet se “masat e 
dhunshme” kanë suspenduar edhe këtë mundësi. Prandaj, transaksionet e bëra 
lidhur me pronën, “transformimi i saj” fiktiv dhe ndryshimet statusore 
(“integrimet”) nën kushtet e zbatimit të ”masave të administrimit të dhunshëm”, 
nuk mund të jenë bazë legale për njohjen e të “drejtave të posaçme” të Serbisë 
ndaj pronës shoqërore të Kosovës dhe për involvimin e saj në procesin e 
privatizimit në Kosovë (Deklarata e Ministrit për privatizim të Serbisë, biseda e 
përfaqësuesve të UNMIK-ut me qeverinë Serbe lidhur me Rregulloren e AMK, 
“Koha ditore “dhe “24 orë” më 2 maj dhe “Epoke e Re”, 1 maj 2002 ).  
 
Nga sa u tha më lart, mund të konkludohet se nuk do të duhej të kishte pengesa 
për krijimin dhe menaxhimin efektiv të fondit të privatizimit në Kosovë, në vend 
të zgjidhjes së ofruar për përkudesje (ngrirje ) të fondeve në 100% të vlerës nga 
shitja e aksioneve për një periudhë “X” ose për pretenduesit “X”. Kjo për më 
tepër do të duhej të shtrohej në drejtimin e kundërt – dëmet e mëdha që kanë 
pësuar ndërmarrjet shoqërore në Kosovë dhe abuzimet me këtë pronë gjatë 
periudhës së administrimit të dhunshëm nga pushteti serb. 
 
Shoqëria kosovare është burimisht pronare e ndërmarrjeve shoqërore dhe mbi 
këtë bazë duhet të krijohet dhe të menaxhohet “Fondi shoqëror i privatizimit në 
Kosovë” nga shitja e aksioneve të kompanive subsidiare të dala nga ndërmarrjet 
shoqërore. Ky fond, në bazë të vendimeve të Parlamentit të Kosvës në 
bashkëpunim me PSSP të KB, do të duhej t’u përgjigjej disa nevojave imediate 
që do që dalin nga procesi i privatizimit: 
 

 Krijimin e vendeve të punës, asistencën sociale dhe rikualifikimin e 
punëtorëve që mbesin pa punë gjatë procesit të privatizimit  

 
 Mbështetjen e fondit të pensionistëve 

 
 Investimet në përmirësimin e infrastrukturës 
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 Krijimin e një fondi të restituimit (10 –20 % nga vlera e shitjes) për 
shlyerjen e obligimeve eventuale ndaj kërkesave të arsyeshme të 
kreditorëve 

 
Me këtë model arrihet përdorimi efektiv i mjeteve nga privatizimi dhe ndërtohet 
një situatë plotësisht legale, sepse shoqëria kosovare dhe punëtorët e 
ndërmarrjve janë akterët e vetëm legalë të kësaj prone, duke mos i cenuar edhe 
obligimet ndaj kreditorëve. Në këtë model edhe punëtorët përfitojnë nga ky 
proces e që është e domodoshme, duke marrë parasysh karakterin e pronës 
shoqërore. Meqenëse për nga aspekti legal UNMIK nuk mund të marrë obligime 
ndaj kreditorëve, e gjithë kjo duhet të lidhet me fondin e restituimit brenda 
fondit të privatizimit dhe kur mjetet nga ky fond eventualisht mungojnë edhe 
nga rezerva e Buxhetit të Kosovës. Pas krijimit të institucioneve të Kosovës 
(Presidenti, Parlamenti dhe Qeveria) dhe konsolidimit të buxhetit të Kosovës kjo 
realisht është e mundshme, duke e respektuar gjithmonë rolin mbikëqyrës të 
PSSP-së. 
Një zgjidhje e tillë do të ishte e arsyeshme edhe shikuar nga aspekti i stabilitetit 
makroekonomik. Procesi i shitjes së aksioneve të kompanive subsidiare, kur 
blerësit janë kosovarë, tërheq një sasi parashë nga qarkullimi që mbesin të ngrira 
nën përkujedesje të AMK-së për kohë të pacaktuar e që sigurisht do të kishte 
efekte recesioni në ekonomi, në një kohë kur problemt sociale dhe niveli i 
papunësisë janë shumë serioze. Veç kësaj, punëtorët që ngelin pa punë duhet të 
gëzojnë të drejtën e përkujdesjes sociale dhe të rikualifikimit të tyre, para së 
gjithash nga fondet e privatizimit. Ekziston frikë e bazuar se lënia jashtë e këtyre 
problemeve nga modeli i privatizimit dhe shtyrja e tyre për një kohë të pacaktuar 
mund të shkaktojë tensione sociale dhe politke në shoqëri dhe të bëhet pengesë 
serioze në zbatimin e modelit të propozuar.  
 
Së këndejmi, për të krijuar kushtet e nevojshme dhe një koncensus bazik 
shoqëror, në modelin e propozuar do të duhej të bëheshin ndryshimet e 
domosdoshme që do të pajtonin interesat dhe të drejtat e shoqërisë kosovare dhe 
të kreditorëve. Specificiteti i Kosovës, e cila ndodhet nën qeverisjen e Kombeve 
të Bashkuara përkatësisht UNMIK-ut, nuk do të duhej të implikonte zgjidhje që 
nuk respektojnë karakterin e pronës shoqërore, të drejtat e shoqërisë kosovare 
dhe punëtorëve e që rrjedhimisht mund të përcillen me tensione të mëdha sociale 
e politike. 
 
7.3 Kapacitetet administrative dhe efikasiteti i Agjencisë 
 
Agjencia ka marrë rolin e administrimit të drejtpërdrejtë të ndërmarrjeve 
shoqërore e jo vetëm të mbikëqyrjes së tyre. Ky administrim përfshin zgjidhjen e 
strukturave menaxheriale dhe udhëheqëse, emërimin e bordeve mbikëqyrëse, 
politikat e menaxhimit financiar, kontrollin financiar (Neni 2). Me këtë karakteri 
i ndërmarrjeve shoqërore dhe kompetencat e tyre ndryshohen rrënjësisht edhe 
para transformimit e privatizimit të tyre. Mund të vihet një dyshim i bazuar mbi 
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kapacitetet e kësaj agjencie që të administrojë në mënyrë efikase 350 ndërmarrje 
shoqërore dhe 60-70 ndërmarrje publike, dhe atë njëkohësisht me zbatimin e 
procedurave të krijimit të kompanive subsidiare, privatizimit të tyre, udhëheqjes 
së procedurës së falimentimit në ndërmarrjet tjera, kujdesjes ndaj fondeve dhe 
shumë obligimeve dhe kompetencave të tjera. Në këtë aspekt më i preferueshëm 
do të ishte një funksion mbikëqyrës vizavi ndërmarrjeve shoqërore derisa të 
hyjnë në procedurën e “spin-of”-it se sa administrimi i tyre direkt. 
 
7.4 Kontestet pronësore, pretendimet e kreditorëve dhe zgjidhja e tyre 
 
Krijimi i një mekanizmi gjyqësor, në këtë rast i Odës së gjykatësve brenda 
Gjykatës Supreme të Kosovës është një mekanizëm i rëndësishëm për 
mbarëvajtjen e këtij procesi. Për të siguruar një efektivitet në punë dhe zgjidhje 
të kontesteve, në rregullore do të duhej të precizohej më mirë afati i paraqitjes së 
pretendimeve të kreditorëve eventualë, dhe mundësisht një afat për kryerjen e 
procedurës lidhur me vendosjen për pretendimet. 
 
Lidhur me zgjidhjen e kontesteve, në Rregullore domosdo duhet të precizohet 
më mirë “karakteri i ligjeve të aplikueshme” dhe zbatimi “jodiskriminues”, (neni 
5.3 dhe 5.4.), sepse ky mosprecizim do t’i lë barrë të rëndë Bordit të Agjencisë 
apo Odës së Gjykatësve që ta vlerësojë këtë. Për të krijuar qartësi të nevojshme, 
ligjet mbi futjen e masave të dhunshme dhe transaksionet pronësore të 
udhëhequra nga administrimi i dhunshëm do të duhej të konsideroheshin edhe në 
tekstin e rregullores ose në udhëzimet e implemtimit të saj si akte diskriminuese, 
për nga mënyra e nxjerrjes dhe implementimit të tyre. 
 
Administimi i ndërmarrjeve shoqërore nga ekipet menaxheriale të instaluara nga 
pushteti serb ka krijuar dëme të caktuara në pronën shoqërore (abuzimet, 
dezinvestimi, humbjet nga përjashtimi nga puna, dëmet e shkaktuara gjatë 
luftës). Me të drejtë shtrohet pyetja se kush duhet të përgjigjet dhe të 
kompenzojë këto dëme dhe, rrjedhimisht, adresa shpie tek ai që ka instaluar këto 
struktura – Qeveria e Serbisë. 
 
Meqenëse Agjencia merr përsipër administrimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe 
publike, ajo do të duhej të kujdesej edhe për kërkesat që kanë ndërmarrjet 
shoqërore ndaj partnerëve jashtë Kosovës dhe atë në bazë të parimit të 
reciprocitetit me entitetet e ish federatës jugosllave. 
 
Çështja e obligimeve dhe kërkesave reciproke midis ndërmarrjeve shoqërore pas 
shpërbërjes së Jugosllavisë, ka mbetur e pazgjidhur dhe nuk e ka ndikuar 
zhvillimin e procesit të privatizimit në asnjërën nga entitet e ish-Federatës 
Jugosllave, duke përfshirë këtu edhe Malin e Zi dhe Republika Sërbskën. 
Gjithsesi është e nevojshme një qasje e drejtpeshuar në këtë aspekt edhe kur 
është fjala për Kosovën. 
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7.5 Roli i institucioneve të qeverisjes së përkohshme të Kosovës dhe 
participimi i shoqërisë kosovare – nevoja e një koncensusi për mbështetjen 
e procesit  
 
Rregullorja ka lënë anash mënyrën e involvimit dhe participimit të 
institucioneve të dala nga zgjedhjet e lira në Kosovë – veçmas Parlamentit dhe 
Qeverisë dhe Shoqërisë civile, me përjashtim që parashihet pjesëmarrja e dy 
ministrave në Bordin e Drejtorëve të Agjencisë. Fakti se sipas Kornizës 
Kushtetuese, çështjet e pronësisë dhe transformimit të pronës janë në kuadër të 
pushtetit të rezervuar për PSSP-në, nuk duhet marrë si rrethanë restriktive për 
involvimin e Parlamentit të Kosovës, Qeverisë së Kosovës dhe Shoqërisë civile 
në krijimin e politikës së privatizimit dhe zbatimin e saj brenda një kornize që 
PSSP mundëson mbikëqyrje adekuate në pajtim me rolin e tij.  
 
Çështja e pronës është delikate dhe specifike. Transformimi i saj në të gjitha 
vendet në tranzicion ka presupozuar një koncensus shoqëror, monitorim dhe 
transparencë. Kosova nuk duhet të jetë përjashtim nga kjo. Zbatimi i suksesshëm 
i rregullores kërkon që të krijohet një qëndrim pozitiv ndaj saj dhe i akterëve të 
rëndësishëm që gjithsesi tangohen nga ky proces. 
 
Në këtë aspekt do të duhej shqyrtuar edhe mundësinë e zgjerimit të Bordit (me 
përfaqësuesin e Parlamentit e ndoshta edhe Odës Ekonomike e Sindikatave). 
Gjithashtu, për t’i ikur politizimit të tepruar të këtij procesi nuk do të ishte e 
preferuar që në rregullore të përkufizohet nacionaliteti i anëtarëve të Bordit, por 
në politikat e zbatimit nevoja e prezencës së minoritetve mund të merret në 
konsiderim. 
 
7.6 Sigurimi i procedurës transparente 
  
Ndonëse në nenin 10.1 mbi politkat operuese të Agjencisë theksohet se 
“vendosen procedura transparente dhe aplikim të barabartë për të siguruar 
konkurrencë të drejtë dhe arritjen e një vlere në treg për aksionet e korporatave“, 
kjo procedurë nuk është përpunuar as në vija më globale. Elementet e 
procedurës transparente duhet të përmbahen në rregullore. Gjithashtu, duhet të 
kihet kujdes edhe lidhur me trajtimin e planit të biznesit si element për 
vlerësimin e ofertave për blerje të aksioneve, në atë mënyrë që të mos krijohen 
mundësi për futjen e elementeve të subjektivitetit në evaluimin e ofertave. 
 
Obligimi i raportimit të AKM tek Parlamenti dhe Qeveria, por edhe informimi 
transparent i publikut do të duhej të merrej në konsiderim dhe të futej në 
rregullore. 
 
7.7 Rrethina institucionale dhe mekanizmat implementues 
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Zbatimi i kësaj rregulloreje pas përmirësimit të tekstit të saj në bazë të 
konsultimeve të zhvilluara gjithsesi ka një rëndësi të veçantë për nxitjen e 
zhvillimit ekonomik të Kosovës. Krijimi i disponimit pozitiv në opinionin 
kosovar, në institucionet kosovare dhe vetë ndërmarrjet shoqërore është 
parakusht shumë i rëndësishëm për zbatimin e suksesshëm të rregullores. 
Gjithashtu, edhe kompletimi i kuadrit ligjor dhe rrethinës tjetër institucionale 
është me rëndësi të veçantë e sidomos: 
 

 Nxjerrja e Ligjit mbi privatizimin e tokës 
 

 Nxjerrja e Ligjit mbi hipotekën 
 

 Krijimi i një oferte më të madhe dhe me kushte më të volitshme të 
kredisë për mbështetjen e investitorëve privatë 

 
 Krijimi i legjislacionit dhe ndërtimi i institucioneve të tregut të letrave 

me vlerë 
 

 Përmirësimet e mëtejme të politikës tatimore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEKSI I 
 
 
Qëndrimet e “Riinvestit” nga sesioni i parë i tryezës së forumit 
ndërkombëtar lidhur me “Privatizimin e Ndërmarrjeve Shoqërore” 
 
Prill 2001 
 
Këto qëndrime paraqesin pikëpamjet e Institutii për Hulumtime Zhvillimore 
“Riinvest” në vazhdën e aktiviteteve kërkimore në kuadër të projektit 
“Promovimi i zhvillimit ekonomik nëpërmjet shoqërisë civile”, të cilin Riinvesti 
është duke e implementuar bashkë me CIPE - Qendrën për Ndërmarrje Private 
Ndërkombëtare-Washington, i mbështetur nga Agjencioni i Shteteve të 
Bashkuara për Zhvillimim Ndërkombëtar” (USAID). Përmes kombinimit të 
hulumtimeve, advokimit dhe propozimeve nga komuniteti i biznesit, projekti 
është duke i adresuar disa çështje kyçe të reformave ekonomike në Kosovë, në 
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mesin e të cilave privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore është ndër fushat 
prioritare.  
 
Këtu janë paraqitur opinionet e Institutit “Riinves”t në lidhje me procesin e 
transfromimit të pronës në Kosovë dhe ato nuk reflektojnë detyrimisht mendimet 
e organizatave të tjera të involvuara në projekt. 
 

 Është një koncensus në rritje se privatizimi është i nevojshëm, 
esencial dhe urgjent, si shtyllë fundamentale në ndërtimin e 
ekonomisë së tregut dhe demokracisë në Kosovë – Ky opinion është 
paraqitur nga të gjithë kosovarët, ndërkombëtarët dhe përfaqësuesit e 
Qeverisë në seancën e parë të Tryezës së Forumit Ndërkombëtar mbi 
privatizimin, të mbajtur më 30 mars 2001, i cili është organizuar nga 
Instituti për Hulumtime Zhvillimore “Riinvest” dhe Qendra për 
Ndërmarrje Ndërkombëtare Private (CIPE), i përkrahur nga USAID-i, 
në të cilin morën pjesë mbi 100 pjesëmarrës. Ky koncensus është 
përkrahur dhe shprehur fuqimisht nga anketat e “Riinvestit”, të cilat 
tregojnë se rreth 80% e ndërmarrjeve private dhe 84% të menaxherëve 
nga ndërmarrjet shoqërore përkrahin privatizimin e menjëhershëm dhe 
se komuniteti i biznesit është i interesuar që të marrë pjesë në këtë 
proces në forma të ndryshme. Një ekonomi e tregut efektiv është 
thelbësore për zhvillimin e institucioneve demokratike. Sipas mendimit 
tonë, kjo nuk mund të arrihet përmes ruajtjes së strukturave pronësore 
dhe menaxhuese të ndërmarrjeve shoqërore ekzistuese, por përmes 
mbrojtjes dhe respektimit të të drejtave të pronësisë dhe krijimit të një 
strukture të re dhe më efektive të pronësisë. 

  
 Rezoluta 1244 nuk e pengon privatizimin. Ne konsiderojmë se 

Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit dhe rregulloret e UNMIK-ut 
janë të orientuara para së gjithash kah ndërtimi i institucioneve 
demokratike dhe një autonomie substanciale dhe vetëqeverisjes së 
qëndrueshme të Kosovës përpara se të përcaktohet statusi i saj final. 
Sipas këndvështrimit tonë, ndërtimi i ekonomisë së tregut është 
parakusht për ndërtimin e shoqërisë demokratike në Kosovë, dhe se 
privatizimi – si faktor kyç në qeverisjen më efikase të kapitalit dhe 
resurseve ekonomike – është shtyllë kyçe e ekonomisë së tregut si pjesë 
e pandashme e reformave të tranzicionit. Së këndejmi, ne konsiderojmë 
se privatizimi është në pajtim me aktivitetet e autoritetit të UNMIK-ut 
dhe se Rezoluta 1244 nuk e pengon privatizimin.  

 
 Pronësia shoqërore në entitetet tjera të ish Jugosllavisë nuk është 

paraqitur pengesë për privatizim edhe në kushtet e problemet e 
mundshme pronësore midis tyre. Trajtimi i Kosovës në mënyrë 
tjetër në lidhje me këtë, potencialisht mund të krijojë pakënaqësi në 
opinion dhe të ndikojë në humbjen e besimit të qytetarëve kosovarë 
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ndaj kursit të qëndrueshëm ndërkombëtar lidhur me reformat 
ekonomike. Në aspektin legal, Kosova ka të njëjtat të drejta për t’i 
qeverisur çështjet e saj ekonomike dhe pronësinë shoqërore sikur edhe 
përbërësit tjerë të ish Federatës Jugosllave. Imponimi i një qasjeje tjetër 
në Kosovë mund të bëhet pengesë për ndërtimin e ekonomisë së tregut 
dhe një lloj i “diskriminimit” ndaj Kosovës, duke e trajtuar atë si një 
përjashtim në rajon dhe nga vendet tjera ish socialiste. 

 
 Kontestet e mundshme dhe kërkesat ndaj pronësisë nuk duhet të 

jenë si barrierë për privatizim. Kërkesat e mundshme pronësore, të 
cilat sipas mendimit tonë po ekzagjerohen duke u konsideruar si pengesa 
për privatizim, duhet të trajtohen veçmas nga procesi i privatizimit. 
Mund të themelohet Fondi i Restitucionit për kompensimin e kërkesave 
që eventualisht do të aprovoheshin në gjyqe (kosovare/ndërkombëtare). 
Hulumtimi i “Riinvestit” tregon se obligimet e tërësishme të 192 
ndërmarrjeve shoqërore paraqesin përafërsisht 2% të pasurisë së 
vlerësuar të këtyre ndërmarrjeve. 

 
 Është e domosdoshme për UNMIK-un të marrë pozicion të qartë 

lidhur me çështjen e transfromimit të pronësisë në Kosovë. Hezitimi 
i UNMIK-ut vazhdon të jetë pengesë kryesore në parandalimin e 
implementimit të komercializimit, ose trajtimin serioz, më të gjerë të 
transfromimit të pronësisë shoqërore. Paqartësia lidhur me pronësinë e 
ardhshme, e shkaktuar nga çfarëdo vonimi dhe hezitimi do të 
dekurajonte investimete e reja dhe do të çojë në shkatërrimin e 
mëtutjeshëm të pozitës financiare të ndërmarrjeve shoqërore.  

 
 Është e rëndësishme të evitohen situatat kur nuk ka opcione, ose 

kur është vetëm një opcion për transfromimin e pronësisë. Kjo 
situatë do të sjellë më shumë moskuptim në mes të shoqërisë kosovare 
dhe komunitetit ndërkombëtar dhe kjo do të jetë një pengesë për 
lehtësimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Duke pasur parasush 
përvojat lidhur me transfromimin e pronësisë dhe privatizimin në rajon, 
është e rëndësishme që të fillojë një diskutim më i gjerë publik në lidhje 
me transfromimin e pronësisë, me qëllim të krijimit të atmosferës 
pozitive dhe koncensusit të gjerë social. 

 
Kosova mund të mësojë shumë nga përvojat e të tjerëve në 
implementimin e privatizimit, veçanërisht në rajonin e Evropës 
Qendrore dhe Lindore. Përvojat ndërkombëtare tregojnë se një proces 
efektiv i privatizimit: 

 
o Ndihmon ristrukturimin, duke përfshirë aftësinë për të tërhequr 

kapitalin e jashtëm; 
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o Lehtëson krijimin e qeverisjes korporative efektive, duke 
përfshirë mbrojtjen e të drejtave të aksionarëve të vegjël; 

 
o Lehtëson evoluimin e mëtejmë të pronësisë, duke përfshirë 

mundësinë për bashkimin e pronarëve të rinj. 
 

 Diskutimet rreth formave dhe modeleve më të përshtatshme të 
transformimit të pronës në Kosovë, sipas mendimit tonë, duhet të 
bazohen para së gjithash në këto kritere: 

 
o Efiçenca dhe efektiviteti i ndërmarrjeve (performansat e rritjes 

dhe zhvillimit, ristrukturimit dhe qeverisjes korporative), 
 
o Inkurajimi i investimeve private (të huaja dhe vendase), 

 
o Ndikimi në procesin e reformave dhe në zhvillimin e ekonomisë 

së tregut dhe demokracisë. 
 

 Struktura e NSH-ve në Kosovë është e dominuar nga ndërmarrjet e 
mesme dhe të vogla, për të cilat shitja direkte investitorëve privatë 
të jashtëm ose të brendshëm paraqitet si metodë më e mirë e 
privatizimit. Hulumtimet e bëra nga “Riinvesti”, me një mostër prej 
gati 200 ndërmarrjeve në pronësi shoqërore, tregojnë se 50% të 
ndërmarrjeve kanë kapital fiks më pak se 10 milionë DEM, 36% të tyre 
kanë kapital fiks në mes 10-50 milionë DEM. Sa u përket punëtorëve, 
38% e ndërmarrjeve kanë më pak se 100 punëtorë, derisa 86% kanë më 
pak se 400 punëtorë. 

 
 Ekziston një nevojë shumë e madhe e ndërmarrjeve në pronësi 

shoqërore për infuzion financiar, prandaj të gjitha zgjidhjet lidhur 
me transformimin e pronës duhet të kenë parasysh këtë fakt. Pyetja 
është se propozimet aktuale të UNMIK-ut dhe të DTI-së do ta përkrahin 
në mënyrën më të mirë nevojën për infuzion finaniar. Përvojat 
ndërkombëtare tregojnë se vështirësitë e tërheqjes së krediteve bankare 
dhe kapitalit të jashtëm në ndërmarrjet e privatizuara nëpërmes 
transferimit të shumicës së aksioneve, punëtoreve dhe menaxhmentit. 
Përvojat ndërkombëtare gjithashtu tregojnë se vëllimi i investimeve të 
ndërmarra nga ndërmarrjet e privatizuara është shumë më i madh se sa i 
ndërmarrjeve shoqërore/shtetërore të komercializuara (në Poloni 10 
herë). 

 
 Në mesin e komunitetit të biznesit dhe ekspertëve ndërkombëtarë 

ekziston një dozë e madhe kriticizmi ndaj procesit të 
komercializimit, i cili është në vijim e sipër. Brengat tona kryesore 
janë se komercializimi: (i) në njëfarë mënyre ia lidh duart qeverisë së 
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ardhshme të Kosovës lidhur me privatizimin, përkatësisht transformimin 
e pronës; (ii) nuk ka garancion se kompanitë e komercializuara nuk do të 
dekapitalizohen; (iii) nuk ka garancion se kompanitë e komercializuara 
do të kenë menaxhment efektiv dhe të përgjegjshëm; (iv) do të mund të 
dekurajonte investitorët e jashtëm në të ardhmen; (v) efektet nuk janë të 
krahasueshme me metoda të tjera të avancuara të privatizimit. 

 
 Transformimi i NSH-ve në shoqëri aksionare (ku pjesën më të 

madhe të aksioneve do ta kenë punëtorët) nuk do të bëjë ndonjë 
përmirësim shumë të madh në situatën financiare të ndërmarrjeve 
dhe në qeverisjen e korporatave, mirëpo propozimi i DTI-së lidhur 
me këtë paraqet një zgjidhje më të mirë se komercializimi. Ky model 
do mund të përmirësohej duke përfshirë këtu edhe mundësinë e emitimit 
të aksioneve shtesë për blerësit potencial private, duke përmirësuar 
qeverisjen e korporatave. Në këtë rast ky model do të ishte zgjidhje e 
pranueshme, posaçërisht nëse format tjera të privatizimit nuk do të ishin 
të mundura. 

 
 Qeverisja e korporatave është çështja kryesore në të gjitha format e 

transformimit të pronës. Të gjithë akterët pjesëmarrës duhet të 
aftësohen lidhur me qeverisjen e korporatave, duke përfshirë para së 
gjithash:  

 
o Bordin e drejtorëve 
o Menaxherët 
o Të punësuarit dhe përfaqësuesit e tyre 
o Entitetet relevante të qeverisë 
o Publikun – të cilët në një fazë të caktuar mund të jenë edhe 

aksionarë 
 

 Nevojiten përpjekje të vazhdueshme për informimin dhe edukimin 
e publikut rreth transformimit të pronës dhe privatizimit, për të 
siguruar ngritjen e nivelit të kuptueshmërisë, përfshirjes dhe mbështetjes 
për zbatimin e privatizimit.  

 
 Reformat institucionale duhet të vazhdojnë. Kjo, posaçërisht përfshin 

përmirësimin e politikës së taksave dhe vendosjen e regullativave për 
kontabilitet dhe bankrotim, në mënyrë që të kompletohet minimumi i 
ligjeve të nevojshme për funksionimin normal të ekonomisë së tregut si 
dhe të realizimit të suksesshëm të privatizimit. 

 
 Është i domosdoshëm krijimi i koncensusit në mes shoqërisë 

kosovare dhe administratës ndërkombëtare në drejtim të privatizimit 
të suksesshëm, të bazuar në një strategji konsistente të privatizimit.  
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ANNEX 2 
 
 
Pasqyrë e shkurtër mbi komercializimin e Ndërmarrjeve Shoqërore 
 
Komercializimi i ndërmarrjeve shoqërore ka filluar të zbatohet nga DTI-ja, duke 
filluar nga gjysma e dytë e vitit 2000. 
 
Deri më tani DTI ka shpallur tenderët për komercializimin e 61 ndërmarrjeve 
shoqërore. Kanë arritur 28 oferta konkrete për komercializim. Në bazë të 
tenderëve të shpallur deri më tani vetëm për 13 ndërmarrje janë lidhur kontratat 
për komercializim. Sipas këtyre kontratave në DTI vlerësojnë se do të 
punësohen 2470 punëtorë dhe do të sigurohen investime në shumë prej 41.4 mil. 
DM. Ndërsa qiraja vjetore që do të paguhet gjatë kohës së kontraktuar vlerësohet 
në 1.886.000 DM. Nga ndërmarrjet e përfshira në komercializim, 4 ndërmarrje 
kanë të bëjnë me materiale të ndërtimit, 5 në industri ushqimore, 2 nga kimia 
dhe përpunimi i plastikës, dhe nga një në tekstil e lëkurë.  
 
Sipas DTI-së, negociata finale janë duke u bërë për komercializim edhe me 11 
ndërmarrje shoqërore, me komercializimin e të cilave do të sigurohet punësimi 
edhe i 857 punëtorëve dhe investimet në shumën prej 38.1mil.DM. Në këto 
ndërmarrje të përfshira në negociata finale, tri ndërmarrje janë nga turizmi dhe 
hotelieria, tri nga industria e drurit dhe pesë ndërmarrje nga sektorët tjerë. 
 
Të dhënat kryesore mbi ndërmarrjet shoqërore të përfshira në operacionet e 
komercializimit 
 

 Numri i 
Kompanive 

Punësimi 
bazik 

Vendet e 
krijuara të 

punës 

Investimet e 
planifikuara (mil. 

DM) 

Koncesioni i 
planifikuar 

(DM) 
Kontratat e 
nënshkruara 13 1,248 2,470 41.4 1,886,000 

Negociatat 
finale 11 33 857 38,1 _ 

Gjithsej 24 1,281 3,327 79.5 1,886,000 
Burimi: DTI, 2002 
 
Në të gjitha kontratat mbi komercializimin e ndërmarrjeve shoqërore partnerët 
kanë marrë obligime të qarta për punësimin e një numri të punëtorëve dhe 
sigurimin e investimeve.  
 
Procesi i komercializimit është përcjellur me tensione të brendshme në 
ndërmarrje dhe në pushtetet lokale. Në disa raste përpjekjet e DTI për përfshirje 
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të ndërmarrjeve shoqërore në komercializim kanë dështuar ngase punëtoret dhe 
menaxhmenti nuk ishin të involvuar në negociata me partneret potencialë.  
Si rezultat i mosrespektimit dhe mospërmbushjes së obligimeve në ndërmarrjen 
“Mirusha“ të Klinës ka ardhur deri te ndërprerja e kontratës mbi 
komercializimin me partnerin e jashtëm. Vlerësohet se edhe disa kontrata tjera 
në mes të partnerëve dhe ndërmarrjeve shoqërore janë të rrezikuara nga shkaqet 
e përmendura më lart.  
 
Nga të dhënat e disponueshme është vështirë të vlerësohen efektet dhe 
përmbushja e kontratave në këtë aspekt. Sipas të dhënave të pjesërishme nga 
DTI deri tani janë realizuar investime në vlerë prej 5.8 mil. DM, kurse realizimi 
i qirasë vjetore rreth 800.000 DM. Nuk ka informata mbi destinimin e qirasë. 
Nuk ekziston një vlerësim kompleks i administratës së UNMIK-ut dhe Qeverisë 
së Kosovës mbi këto çështje. Megjithatë, është evident fakti se rezultatet nga 
komercializimi janë nën nivelin e atyre të pritura. 


