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MENAXHIMI – qka kuptojm me menaxhim 

 

SFIDA E MENAXHIMIT    
 Çka në të vërtetë bëjnë menaxherët 

 Cilësitë menaxherike 

 Rolet e punës së menaxhmentit 

 Menaxhmenti i shekullit 21 

‗Menaxhimi është arritja e qëllimeve organizative nëpërmjet funksioneve më të mëdha të 

planifikimit, organizimit, udhëheqjes dhe kontrollit.‘ 

 Planifikimi  

Procesi i parashtrimit të qëllimeve dhe vendosjes se si më mirë  arrihen ato. 

 Organizimi  

Procesi i alokimit të burimeve njerëzore dhe jo njerëzore ashtu që planet të mund të 

realizohen me sukses. 

 Udhëheqja  

Procesi i ndikimit tek të tjerët që të përfshihen në sjellje pune të nevojshme për të arritur 

qëllimet organizative. 

 Kontrolli  

Procesi i rregullimit të aktiviteteve organizative ashtu që performanca reale të jetë 

konform me standardet dhe qëllimet e pritura të organizatës. 

PROCESI I MENAXHIMIT 
Që të jetë i suksesshëm, funksionet e planifikimit, organizimit, udhëheqjes dhe kontrollit 

duhet që të lidhen me: 

 agjendën e punës 

 metodat e punës dhe  

 rolet e punës. 

  

ÇKA NË TË VËRTETË BËJNË MENAXHERËT 

Studimi i Henry Mintzberg-ut mbi menaxherët solli përfundim: 

 Ata kryejnë sasi të madhe të punës me rritëm të rreptë. 

 Puna zakonisht është e ndryshueshme, e copëzuar, e shkurtër. 

 Preferojnë të merren me çështje aktuale, specifike, ad hoc. 

 Menaxherët efektiv janë në qendër të rrjetit të kontakteve. 

 Preferojnë komunikim verbal—posaçërisht përmes telefonit. 

 Kontrollojnë aktivitetet e veta—informacioni i mirë thelbësor për këtë kontroll. 

ROLET MENAXHERIKE 

 Interpersonal 

 Informues  

 Vendimmarrës   

 

DITURITË, SHKATHTËSITË & PERFORMANCA E MENAXHERIT 

Baza e diturive 

Menaxherët kanë nevojë për bazë të diturive relevante, mjaft të gjerë për punën e tyre 

menaxheriale të caktuar. 

  

 



 

Kjo mund të jetë në disa fusha, p.sh.: 

 Dituri për industrinë 

 Dituri për produktin  

 Dituri për tregun  

 Dituri për  teknologjinë 

 

Qëllimet e performancës 

Menaxherët gjithashtu duhet të jetë të aftë të funksionojnë në dy mënyra kyçe: 

 Efektiv - aftësi për të zgjedhur dhe arritur qëllime të duhura 

 Efikas - aftësi për të shfrytëzuar më së miri burimet 

  

DIFERENCAT VERTIKALE NË ROLET E MENAXHIMIT 
Gjatë dimensionit vertikal, punët ndahen në tri kategori të rëndësishme : 

 Menaxheri i niveli të ulët,  

 menaxheri i mesëm dhe  

 menaxheret ai kulmor.  

 . 

DIFERENCAT HORIZONTALE NË ROLET E MENAXHIMIT 

 Menaxherët funksional - Fokusi specifik, teknik 

 Menaxherët gjeneral - Përgjegjësi të gjera, për gjithë organizatën/ njësinë 

 Menaxherët e projektit - Integrues, fokusi në skuadër 

MENAXHIMI NË SHEKULLIN 21 
 Ndryshimi & novacioni/teknologjia 

 Diversiteti: tregjet, produktet & stafi 

 Globalizimi 

 Zhvillimi i kualitetit & i organizatës 

  

FAKTORËT MENAXHERIAL 

Zhvillimi i aktiviteteve organizative dhe vendimarrja menaxheriale zhvillohet nen trysnin 

e faktorve te  jashtem me nje influenc relativisht te madhe. 

Per kete ekzistojn tri pikpamje te ndryshme 

 1. Roli determinues i mjedisit (firmat nuk mund te influencojn mbi mjedisin)  

 2. Roli determinues i organizates (organizatat i pershtaten mjedisit varsisht prej 

sasis se burimeve ne  dispozicion)     

 3.Roli determinues i mjedisit dhe i organizates (ne suksesin e biznesit ndikon si 

organizata ashtu edhe mjedisi)  

Faktoret e jashtem llogatiten faktoret jasht kufijve te organizates dhe qe ndikojn 

mbi operacionet e saj .  

 a) Makrofaktoret  - mega mjedisi, (Fakroret ekonomi,politiko logjor, 

teknologjik, social, dhe nderkombetar) 

 b) Mikrofaktoret – Mjedisi i afert 

FAKTORET: 

 1. Faketoret politiko-ligjor, percaktojn kuadrin ligjor dhe qeveritar brenda te cilit 

veprojn organizatat.  



           2.  Faketoret  ekonomi,  (rritja ekonomike, papunesia madhesia e interesit 

investimet, tregu i paras, struktura e degve etj.) 

           3.  Faketoret  social – kulturor (normat, zakonet, qendrimet dhe sjelljet qe jan 

karakteristikae shoqeris se caktuar- ngritja e nivelit kulturor  ngrit interesimin per biznes) 

          4. Faktoret teknologjik, (pasqyrim i njohurive aktuale te produkteve dhe 

sherbimeve – ngrisin cilesin dhe shkurtojn kohen e domosdoshme per prodhim –

kompjuteri) 

  5. Faktoret nderkombetare,  (ndikojn jo vetem tek firmat multinacionale – Coca 

Cola, por edhe tek firmat qe prodhojn prodhime te  njejta me ndermarrjet e jashtme) 

  MIKROMJEDISI  (Mjedisi i afert) 

Elementet e mikromjedisit te nje organizate mund te jene:  

 Klientet,  (mbreti i biznesit ).. Klientet jane jo vetem njerz por edhe organizata – 

fuqia e tyre ndikon ne biznesin ton. 

 Fuqia punetore,  Oferta e Fuqis punetore- madhesia e saj  

 Partnere,  ata te cilet punojn se bashku. 

 Furnitoret, e rendesie te veqant eshte numri I furnitorve qe te mos krijojn 

monopol. 

 Sindikatat,  veprojn brenda nje biznesi apo dege te industris si perfaqesue te 

interesave te punonjesve te cilat kan nje influenc ne zhvillimin e biznesit dhe duhet te jete 

ne kosidetar nga ju 

 Konkurentet , Ofrojm klientve mallra dhe sherbime te njejta apo alternative. 

Duhet te dallohen ate aktual dhe ata potencial. Ne disa raste jane te dukshme e ne disa jo 

 Rregullatoret. (komiteti i mbrojtjes se mjedisit, mbrojtjes se çmimeve 

(konsumatorve)  

 FUNKSIONET THEMELORE TE MENAXHIMIT 

Sipas  P.Druckerit, menaxheret vazhdimisht kryejn nje numer te madh aktivitetesh, 

obligimesh dhe pergjegjesish te cilat njihen si funksione menaxheriale.   

 Sipas Henry Fajol ne funksionet menaxheriale numrohen: Planifikimi, Organizimi, 

Koordinimi dhe Kontrolli. 

 Sipas disa te tjerve, ne funksionet e menaxhimit numrohen Planifikimi, Organizimi, 

Koordinimi  Motovimidhe Kontrolli 

 

KLASIFIKIMI I PLANEVE 

Ne  organizat hartohen nje ser planesh te cilat klasifikon ne tri grupe:  

1. sipas nivelit, Strategjik,  

2. sipas nivelit taktik dhe 

3. sipas nivelit operacional 

sipas kohezgjatjes (afategjat, afatemesem dhe afateshkurter) dhe 

sipas perdorimit (shpeshta, per nje perdorim dhe standarde) 

 

ORGANIZIMI. Studjuesit dallojn : 

1. Organizimin formal,  
Ka te bej me kanalet zyrtare (formale), formalizimi ndihmon procesin e kontrollit , 

koordinimit te puneve dhe vendosjen e nje tersie te rregullave per marrjen e vendimeve. 

Per nje pune te suksesshme te menaxherit duhet te zvoglohen kontaktet epror-vartes  

2. Organizimin informal.  



Rrjetat jozyrtare dhe krijimi I lidhjeve informale midis punonjesve te cilat ndihmojn apo 

pengojn objektivat e biznesit  

     4. Madhësia  e organizatës 

 

Elementet  kryesore  të  kulturës  së  organizatës janë:   

a) Elementet  simbolike  përbëhen  nga: gjuha dhe  zhargoni, përrallat, mitet 

legjendat,ritualet,logotipet,pamja  fizike  

b)Elementet kognitive përbëhen nga: vlerat, besimet,pritjet, etika,ndjenjat,rregullat  

formale, mënyra e  të  menduarit.  

 

K O N T R O L L I 
 1) Kontrolli strategjik: - Ky lloj kontrolli ushtrohet nga manaxherët e nivelit të lartë dhe 

fushat e tij janë planet strategjike. (tek faktorët mjedisit me rëndësi strategjike të 

organizatës kontrolli behet një herë në 3 muaj, 6 muaj apo një herë në vit.  

2)  Kontrolli taktik ;  - kryhet nga manaxherët e nivelit të mesëm dhe fusha e 

përqëndrimit të tij është zbatimi i planeve taktike. Ai kryhet çdo muaj. 

3) Kontrolli operacional ;Është përgjegjësi e manaxherëve të nivelit të ulët. 

 Ky kontroll bëhet çdo ditë.  

 

VENDIMET 

Shërben për arritjen më të mire të qëllimeve  dhe  për t‘i përballuar me sukses ndikimet e 

brendshme dhe të jashtme.  

LLOJET E VENDIMEVE 

Një  ndarje  më  e thjeshtë  e vendimeve  do të ishte  në:  

 1. vendimet  rutinore (vendime  mbizotruese, në nivelet më të ulta të 

menaxhmentit. Këto janë vendime të  përditshme) dhe   

 2.vendimet jorutinore. (nivelet e  menaxhmentit të lartë ) 

Një ndarje më  e sofistikuar e klasifikimit të vendimeve do të ishte ndarje e në:  

 1. vendime  rutinore, (barazohen me vendimet e programuara, të cilat  

sillen në bazë të kritereve të njohura) 

 2. vendime adaptive (merren me probleme  specifike e jo me probleme  

rutinore)  

 3.vendime  inovative (nuk përsëriten, kërkojnë mendim kreativ, kërkojnë  

angazhim të individit apo grupit). 

Vendimet  e programuara janë vendime rutinore, përgjigje ndaj problemeve 

organizative periodike. 

Vendimet  e  paprogramuara sillen si përgjigje ndaj situatës, e cila është e 

papërsëritshme 

Vendimet  proaktive sillen në pritje të ndryshimeve ose kushteve  

Vendimet reaktive sillen si përgjigje ndaj ndryshimeve  të jashtme. 

Vendimet  intuitive paraqet përcaktimin  e aktiviteteve, alternativave, në bazë të 

përvojës dhe dijeve  të grumbulluara që më parë. 

FAKTORËT  E  KULTURËS  SË  ORGANIZATËS Jan:   

1.Karakteristikat e  njerëzve,  

2. Prona  e  organizatës, 

3.Qëllimet  e  organizatës:  



Vendimet sistematike është proces i organizuar, i përpiktë dhe i bazuar në të dhëna. 

 

MODELET E VENDOSJES Jan: 

Modeli klasik - është i bazuar në parasupozimin se menaxherët  duhet të  

përgadisin vendime logjike në bazë ndnjenjës së tyre, se vendimet e tyre do të  

jenë me arsyeshmëri ekonomike dhe të ineresit  më të mirë për organizatën. 

  . 

Modeli  administrativ - kur menaxherët vendosin në situata të rënda që  

janë karakteristike për vendimet jo të  programuara në kushte të pasigurisë.  

    

Modeli administrativ bazohet në tri koncepte:  

1. racionaliteti i kufizuar, 

2.  nformacione jo të plota dhe  

3. përgjigje të kënaqësis. 

 

Racionaliteti  i  kufizuar  
është kur mundësitë njerëzore janë të kufizuara nga kufijtë kognitiv intelegjenca  

dhe informacionet për të sjell vendime racionale  

 

PROCESI I VENDOSJES 

Procesi i vendosjes është përpjekje e menaxheritë për realizimin e qëllimeve  

të organizatës.  

Procesi i vendosjes përbëhet nga fazat:  

1. faza e përgaditjes së vendimit  dhe  

2. faza e marjes së vendimit.  

Këto mund  të zbërthehen në gjashtë nënfaza e vendosjes: 

• Njohja me nevojën e vendimit 

• Gjenerimi i alternativave 

• Vlersimi i alternativave 

• Zgjedhja e një alternative 

• Implementimi i alternativës së  zgjedhur 

• Vlersimi 

 

  

 

Formimi i liderit është më i vështirë sesa i manaxherit, thekson Kotter, kurse shumë 

më vështirë krijohet manaxheri që duhet të prijë. 

Aksionet që mund të ndihmojnë në arritjen e besimit janë: 

• Njiheni personalitetin tuaj,  

• Përmbahuni bindjeve tuaja,   

• Flitni me ndjenja  

• Mundeni vetveten   

 

Stilet e udhëheqjes klasifikohen në katër lloje:  

 - udhëheqja autokratike,  

 - udhëheqja demokratike ose participative,  

MENAXHERI DHE LIDERI  



 - udhëheqja laissez-faire  - me duar të pastra  

 - udhëheqja burokratike.  

Udhëheqësi autokratik  

Udhëheqësi autokratik, urdhëron dhe pret realizimin e urdhërave, u jep detyra individëve 

dhe në hierarkinë e udhëheqjes disponon tërë pushtetin.  

             

 Udhëheqja burokratike sipas Maks Veberit mbështetet në këto parime:  

detyrat dhe pozitat do të duhej të jenë të organizuara në hierarki  të autoritetit,si rezultat 

i zinxhir it të komandimit ose parimor shkallor;  

• funksionarët janë emëruar e nuk janë zgjedhur;  

• udhëheqësi u është nënshtruar rregullave , disiplinës dhe kontrollit  

 

Teoritë themelore të zhvillimit të funksionit të manaxherit dhe të liderit janë: 

• Teoria e personalitetit  

• Teoria bihevioristike  

• Teoria e situatës  

• Rrjeti manaxherik  

• Teoria e kontingjencës  

• Teoria e rrugës deri te qëllimi  

• Modeli integrative i liderizmit  

 

 

BAZAT E MENAXHIMIT 

Faktoret e situates qe ndikojn ne sjelljen e liderit efikas. 

1. karakteristikat menaxheriale 

2. karekteristikat e te nenshtruaeve 

3. grup faktoresh 

4. faktoret organizativ 

5. sjelljet e subordinatorve 

 

Sjelljet e subordinatorve jane: 

motivimi,produktiviteti,kenaqsite,qarkullimi, abstenimi. 

 

Faktoret qe ndikojn ne sjelljen e liderve jane: 

1.vetit e personelit te liderit dhe pervoja ne te kaluaren, 2.pritjet apo shpresate e liderit 

dhe sjelljet superiore, 3.karakteristikat, 4.sjelljet dhe 5.shpresat e subordinatorve. 

Likerti propozon katër sisteme të menaxherizmit, gjegjësisht të udhëheqjes si në vijim: 

1. Sistemi Esktrem  Participativ, (është i orientuar në mënyrë autokratike, ka pak 

besim në subordinatorë, i motivon me frikë dhe dënim, vetëm kohë pas kohe i 

shpërblen) 

     2. Sistemi Benevolent autoritativ demokratik, (i motivon me shpërblim e ndonjëherë  

edhe me frikë) 

    3.Sistemi Konsultativ autoritativ, (menaxheri ka besim të madh por jo të plotë te 

subordinuarit) 

    4. Sistemi Demokratik autoritativ 

 



- Subordinatoret luajn rol dhe kane ndikim ne stilet e menaxherit dhe ne zgjedhjen e stilit 

te udheheqjes. 

 

Teorija e kontigjences: kjo teori ka perqellim te shpjegoj menaxherin e suksesshem ne 

kontekst te situates se gjere  te punes. 

 

Modeli i Fiedlerit eshte njera nder teorit e para qe ne menyre komplete paraqet teorin e 

kontigjences. 

Modeli permban karakteristika te ndryshne siq jane: Situata ne udheheqje, rastet e 

udheheqjes perj 1 deri ne 8, mardhenjet e liderve me antare, detyrat, forca e pozites 

se liderit, synimi per stilin e udheheqjes efikase 

 

Modeli i vendosjes menaxherike sipas Viktor Vroomit dhe Philip Yetonit ben pjese 

ne teorin e kontigjences me karakteristika specifike. 

Viktor Vroomit dhe Philip Yetonit ne modelin e tyre kane perfshir:  

5 stile te udheheqjes se menaxherit: 

1.A eshte kushtezuar kerkesa per kualitet. 

2. a eshte problemi I strukturuar. 

3. A do aprovohen vendimet. 

4. a egziston mundsia e konfliktit mes antarve. 

5. a jan qellimet e antarve te lidhur me ato organizative. 

 

Zgjedhja e stilit te vendosjes varet nga veqorit e problemit siq jane: 

1. rendsia e cilsis se vendimeve 

2. cilsia e informatave dhe mundsit e shfrytzimit te tyre. 

3. niveli ne te cilin eshte konstruktuar problemi. 

4. niveli ne te cilin pranohet vendimi nga antaret. 

5. mund te besohet se ne baze te pervojave ne te kaluaren mund te perdoret stili 

autokrat per marrjen e vendimeve. 

6. motivimi i antarve 

7. paraqitja e konfliktit te pjesmarrjeve ne procesin e vendosjeve. 

 

Perpos stilit autokrat dhe participativ liderte mund te perdorin edhe stile tjera si: 

1. a kan informata te mjaftushme. 

2. sa jan te strukturuara detyrat. 

3. a pranohet vendimi nga ata qe duhet realizuar. 

4. a jan te harmonizuar qellimet e antarve dhe te ndermarrjes. 

 

Teorija e rruges deri te qellimi sipas Martin G. Evans dhe Rpbert J. Huse. 

Kjo teori bazohet ne bashpunimin dhe me ndihmen reciproke te liderit dhe 

subordinatorve ne percaktimin dhe realizimin e qellimeve. 

 

Modeli integrative I liderizmit – ne kete model jane komponuar elementet e 3. teorive 

te udheheqjes. 

1. teorija e personalitetit 

2. teorija bihevioristike 



3. teorija e kontigjences 

 

Modeli integrativ i liderizmit: jane 4 grupe 

1. situata 

2. lideri 

3. realizimi i rezulltateve 

4. subordinatoret 

MOTIVIMI 

Motivimi rrjedh nga fjala latine motivum qe do te thote rast apo nxitje. 

Motivimi definohet ne shume menyra siq jan: 

Sipas leksionit psikologjik motivimi eshte sjellje qe synon kah ndonje qellim. 

Sipas Veyjne dhe Robert motivimi eshte gadishmeri qe ti arrijn qellimet e organizates 

Motivimi individual ne kontekstin organizativ: aktiviteti, nevoja individuale, qellimi 

organizativ, shperblimi personal. 

Ne shkencat e sjelljeve egzistojn dy kategori te motivimit siq jane: 

1. vitaliteti, fuqia, emocionet, nevoja, nxitja, deshirat, ndjenja , synimet etj. 

2. nxitja, vendosmeria, interesi, plani, aspiratat, pozite, vlera, etj. 

Procesi i motivimit- perfshin motivimin indinidual, stimulimin nga rrethina qe sherbejn 

nje numer stadesh siq jane: standardi komfor, standardi shtepiak, standardi informimit, 

standardi i veprimeve. 

Standardet komfore jane te natyres psikologjike te bazuara ne eksperience. 

Standardet informative jane fundamentale te ndryshme nga informatat nga rrethina, 

informatat nga pervoja profesionale etj. 

Teorit e Motivimit 

Teorit e motivimit kane filluar nga filozofet, jane bartur te psikologet e pastaj te nje 

numer i vogel menaxheresh, qasja e te cilve ishte mendim individual bihevioristik. 

Teorija X dhe Y e MeGregorit 

Teorija X: individve nuk u pelqen puna dhe nuk deshirojn te punojn, do ti shmangen asaj 

nese eshte e mundur,  

Teorija Y: njeriut puna i eshte e natyrshme si loja, personi i zakonshem mesohet jo 

vetem te pranoj pergjegjesi etj. 

Teorika X me teper i pergjigjet rolit te drejtorit. 

Teorija Y e peraqet njeriun pozitiv. 

Teorija e nevojave sipas Mosloit: e cila ndahet ne 5 grupe: 

1. nevojat fiziologjike 

2. sigurija 

3. nevoja per dashuri 

4. nevoja per rrespekt 

5. nevoja per vetaktualitet 

 

Modeli dy faktoresh i Herzbergut 

1. faktoret higjenik ( te mirembajtjes) 

2. faktoret e motivimit 

Faktoret e mirembajtjes: paknaqsit, konteksti i punes, faktoret e jashtem etj. 

Faktoret motivues: kanqesit, permbajtja e punes, faktoret e brendshem etj. 



Te modeli i Herzbergut faktoret fillestar ne faktorin e mirembajtjes jane: paga, kushtet e 

punes, siguria ne pune, politika afariste. 

Mosllovit faktoret e mirmbajtjes jane: kualiteti i mbikqyrjes, mardhenjet ne mes 

subordinatorve, mardhenjet e drejta ndernjerzore. 

 

Modeli ERG i Alderferit – ky model eshte i njohur ne tri kategori te nevojave: 

1. egzistimi: 2. lidhshmeria: 3. rritja. 

 

Teorija e motivimit te nevojave te MeClellandit:sipas kesaj teorije tipet e motivimit jan 

1. nevoja per forc 

2. nevoja per lidhshmeri 

3. nevoja per arritje 

Teorija e pritjes se rezulltateve bazohet ne supozimin se motivimi per pune si force 

motorike qe shpie ne efekte me te mdha, eshte i pranishem te qedo njeri. 

 

Teorija e Wroomit tregon se motivimi i njerzve percaktohet me vlere, qe eshte rezulltat i 

perpjekjeve te tyre te shumzuara me besimin te cilat perpjekje ndihmojn realizimin e 

qellimit. 

Teorija e Wroomit permban tri elemente qe jane: pritja e rezulltateve, pritja e 

shperblimeve, vlera e shperblimit. 

 

Teorija e barabartsis sipas Adams J.Stacy 

Kete teori e karakterizon ndjenja e njerzve per ndarjen e drejt te shperblimit si ndarjen e 

pagave. 

Teorija e barabartsis permban rezulltatet dhe shperblimet ku hyjne: avansimi, vlera, 

pranimi, statusi. 

 

 

LIJA KOKA 

Ne vitin 1978 ishte kryetar i kompanis Ford Motors. 

Lija koka ne vitin 1987 ka realizuar rrogen vjetore prej: 17.656.000 dollar. 

CARLO CE BENEDETI – ne vitin 1978 e mori udheheqjen e kompanis OLIVETI. 

LOED VINSTOK – ne vitin 1963 eshte emruar drejtor i pergjithshem i kompanis se 

aparateve GEC. 

SIR JOHN CUCKNY eshte kryetar I kompanis me te suksesshme ne bote Thomas 

Cook. 

LORD RAJNET – ne vitin 1984 mori udheheqjen e firmes Marca and Spencer. 

HEROLD GENIN – firmen ITT e zhvilloj ne njeren nder kompanit me te mdha ne bote. 

ANITA RODIK–eshte themeluese dhe menaxhere kryesore ne kompanin BodyShop e 

cila kompani eshte per mirmbajtjen e flokve dhe lekures. 

FILIP HUGES – eshte kryetar dhe bashkthemelues i kompanijes me kompjuter softver. 

XHERALD RONSON – shte kryetar I firmes Heron International  

MARXHERI HURST – ka hapur Brook Street Bureao agjenci per punsim. 

JANIS LA RUSHE – eshte kshilltar per zgjedhjen e repesioneve dhe autore e librit 

―straeegjia per grat ne pune‖ 



XHENIFER CUTTS CEI –eshte udheheqse ekzekutive e ngarkuar per realizimin e 

programit te identitetit afarist te Agjencionit Ajror Britanik. 

APPLE COMPUTERS COMPANY SHBA- ne vitin 1967 njezetvjeqari Steven Jobs ka 

zhvilluar prototipin e kompjuterit. 

XEROS CORPORATION SHBA- e ka aplikuar e para makinen e fotokopjimit ne 

vitin 1959. 

GILLETE COMPANY – kompani per shitjen e aparateve te rrojes , shmpona etj. Ne 

vitin 1988. 

AMERIKAN AIRLANES SHBA- kjo kompani e kishte qarkullimin me te madh te 

udhetarve dhe rrjetin me te mire ne vitin 1988. 

MC DONALDS SHBA- Roi Kroc i pari e hapi restaurantin McDonalds ne vitin 1955. 

BANK AMERIKA CORPORATION SHBA_ Ne vitet e 80 ishte banka me profitabile 

ne Amerik 

FORD MOTOR CO SHBA- e themeloi Henry Ford ne vitin 1903 ne detroit SHBA. 

Ishte kompani familjare deri ne vitin 1955, me von me 1956 kjo kompani u be kombani 

aksionare dhe prodhonte 2 milion automjete ne vit. 

PEPSI CO SHBA – eshte kompani per prodhimin e pijeve joalkoolike, kryetar i kesaj 

kompanie eshte Roxher Eriko   

COCA COLA COMPANY SHBA- me seli ne Atlant shteti i Gjeorgjis e cila ka te 

ardhura te pergjithsme 18 milion dollar. 

HONDA – kompani automobilistike ne Japoni, kjo kompani e ze vendin e katert ne 

japoni per konkurenc pas Mitsubishit. Ne vitin 1970 kur u shfaq kriza e benzines kjo 

kompani depertoj ne Amerik si automjet me me pak shpenzime te benzines. 

SIEMENS GJERMANI- eshte kompani gjermane me pervoj me se 140 vjeqare, merret 

me veprimtari energjetike, automatizim energji nukleare, telefoni, makina, llogartise etj. 

UNILEVER COMPANI britani e madhe- eshte kompani multinacionale qe i ka mbi 500 

kompani ne 80 shtete, veprimtaria e kesaj kompanije eshte: ushqimi, produktet e 

konsumit, detergjentet etj. 

KOMPANIJA OLIVETI Itali- kjo kompani njihet si kompani per prodhimin e 

makinave te shkrimit, paisjeve per zyre dhe sistemeve te rrjetit sherbyes prej vitit 1900 

DAEWOO-COMPANI- Koreane- eshte themeluar ne vitin 1967, kryetar i kesaj 

kompanije eshte WooChoog kim, veprimtarit e kesaj kompanije jane: me eksportin e 

tekstilit, tregtin me automobila, ndertimtari, transport, kompjuter etj. 

 

 

ALFRED BERNARD – Qmimi NOBEL 

( 1833-1896 ) 

Ishte kimist Suedez, i biri i nje pronarit te fabrikes se minave, ka punuar ne 

persosjen e eksplozivit. 

Ne vitin 1975 i pari e prodhon dinamitin te quajtur gjelatin e ngjeshur, kurse ne 

vitin 1986 barutin pa tym balistik 

 

- Qmimi nobel ndahet qe nga viti 1901 ndahet qedo vit ne pervjetorin e vdekjes se 

nobelit Alfred bernard me 10,12. 

Ky shperblim ju eshte ndare ekonomistve te SHBA-ve, shteteve skandinave, bashkimit 

Sovjetik, Frances, Anglise. 



Ne periudhen 1969-1996 shperblimin ekane marre keta nobelist: 

1969- Ragner Frisch nga norvegjia,  

!969- Jan Tinbergen nga holanda 

1970- Paul Samuelson nga SHBA 

1971- Simon Kuznes –SHBA 

1972- Kenneth Arrow SHBA 

1972- John Hicks Britani e Madhe 

1973 Wassily Leontief SHBA 

1974- Fredrich von Hayek Britani e Madhe 

1974- Gunnar Myrdal Suedi 

1975- Leonid Kantorovich B. Sovjetik 

1975- Tjalling C.Koopmans SHBA 

1976- Milton Fridman SHBA 

1977- James Meade Britani e Madhe 

1977- Bertil Ohlin Suedi 

1978- Herbert Simon SHBA 

1079- W,Arthur Lewis SHBA 

1979- Theodore Schutz SHBA 

1080- Laerence Klein SHBA 

1981- James Tobin SHBA 

1982- George Stigler SHBA 

1983- Gerard Debreu SHBA 

1984- Richard Stone Britani e Madhe 

1985- Franko Modiglini SHBA 

1986- James M. Bukenen SHBA 

1987- Robert M. Soloe SHBA 

1988- Maurice Allais FRANC 

1989- Trygve Haavelmo Norvegji 

1990- Harry markovich, Merton Miller, William Sharpe SHBA 

1991- Ronald Coase Britani e Madhe 

1992- Gary Stanley Becker SHBA 

1993- Robert Fogel SHBA 

1993- Douglas North SHBA 

1994- J.C. Harsanyi, J.F. Nash -SHBA 

1994- R. Selten Gjermani 

1995- Robert Lukas SHBA 

1996- V. Williams SHBA 

1996- James Mirrlees Britani e Madhe 

 

NOBELISTET me te dalluar 

ROGRAN FRISH- ekonomist norvegjez prej vitit 1925-1965 ishte professor i ekonomis 

ne universitetin ne Oslo. 

 

 

Veprat e Rogan frishit jane:  

1. Metodat e reja per matjen e dobishmeris margjiale ne 1932 



2. Analiza statistikore e ndikimit 1034 

3. Metoda multiplekse ne programin linear 1955 

4. Teorija e prodhimit 1965 

Qmimin nobel‖1969. 

JAN TINBERGEN- eshte ekonomist i dalluar holandez i lindur ne vitin 1903. 

Veprat e tij jane: 

1. Testi statistikor i ciklit te biznesit teorik ne 1939 

2. Ekonometria 1951 

3. Politika ekonomike 1956 

4. Modeli matematikor 1962 

5. Planifikimi i zhvillimit 1967 

Qmimin nobel: 1969. 

POL ENTONI SEMJUELSON- eshte i lindur ne vitin 1915 ne gary indiana, eshte 

shkolluar ne Universitetin e Qikagos dhe te Harvardit, ka doktoruar ne shkencat 

ekonomike ne vitin 1941, ka doktoru ne bazat e analizes ekonomike ne vitin 1947. 

Veprat e tija me te rensishme jane: 

1. Ekonomia 1948 

2. Bazat e analizes ekonomike 1947 

3. Abetarja ekonomike 1970 

Qmimin nobel: 1970. 

XHON RIQARD HIKS ( 1904-1989) 

Hiks eshte ekonomist i njohur i shekullit te 20 nga Britania e Madhe. 

Hiks ishte ligjerues ne shkollen ekonomike te Londres prej vitit 1926- 1946 

Sipas tij paradoksi i Giffenit paraqitet ne keto tri raste: 

1. malli inferior me elascicitet te larte negative te te ardhurave 

2. Efekti i substutuimit duhet te jet i vogel 

3. Te ardhurat proporcionale qe te shpenzohen ne mallin inferion duhet te jene te mdha. 

Veprat kryesore te Hiksit jan: 

1. Vlera dhe kapitali 1939 

2. Kontributi ne teorin e cikleve ekonomike 1950 

3. Teorija e pagave 1932 

4. Teorija e pergjithshme 1937 

5. Kornizat sociale 1942 

6. Revizioni i teoris se kerkeses 1956 

7. Kapitali dhe rritja 1965 

8. kapitali dhe koha  

9. Teorija e historis ekonomike 1969 

Qmimin nobel: 1972. 

MILTON FRIDMAN -1912 

Fridman u lind ne New York ne vitin 1912, ishte profesor i universitetit te Qikagos prej 

vitit 1948-1979 dhe themelus i shkolles se njohur monetare. 

Veprat me te njohura te Fridmanit jane: 

1. Ese i ekonomis positive 1953 

2. Studimi kuantitativ i teoris se parave 1956 

3. Programimi i stabilizimit monetar 1960 

4. Kapitalizmi dhe liria 1982 



5. Historia monetare e SHBA-ve 1867-1960 

6. Optimumi kuantitativ monetar 1969 

Qmimin nobel: 1976. 

HERBERT ALEKSANDER SIMON -1916 

Eshte ekonomist amerikan ka studiuar ne universitetin e Michingenit te Qikagos ishte 

profesor i psikologjis dhe i kompjuterikes. 

Teorija e organizimit te sjelljes behevioristike sipas simonit bazohet ne 4 aspekte: 

1. grupet si tersi e individve te pavarur 

2. lidhshmeria e anterve te grupit 

3. norma grupore dhe kohzioni i grupit 

4. udheheqja e grupit dhe komunikimi 

Veprat kryesore te simonit jane: 

1. sjellja administrative 1947 

2. modelet e njeriut 1957 

3. organizimi 1958 

4. zgjedhja e problemit te njeriut 1958 

Qmimin nobel: 1978 

XHEJMS BJUKENEN -1913 

Eshte ekonomist amerikan, u shkolluar ne universitetin e Tennessit dhe te Qikagos  

Ishte professor i ekonomis prej vitit 1956. 

Veprat kryesore te Bukenenit jane: 

1. Financat publike ne procesin demokratik 1966. 

2. Teorija e zgjedhjeve publike 1972 

3. Politika ekonomike 1990 

Qmimin nobel e fitoj ne 1986. 

 

 

 

LITERATUR E NXJERRUR NGA LIBRAT NE MENAXHMENT 
 

 

Vetoni, 


