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PARATHËNIE

Punimi me temë: “Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave” është fryt i

punës katërvjeçare për mbrojtjen e gradës “Doktor” në fushën e gjuhësisë, e më

konkretisht në “Gjuhësi teksti”, e konceptuar sipas teorive të sotme si shkencë dhe si

gjuhë sektoriale. Mbështetur në një literaturë të gjerë në gjuhën shqipe dhe në atë të

huaj rreth problemeve të përdorimit të fjalës-term në stilin administrativo-juridik dhe

atë politiko-shoqëror e pikërisht në fushën zyrtare dhe atë gazetareske, kemi arritur të

bëjmë një analizë shkencore gjuhësore jo vetëm nga ana teorike, por edhe praktike për

çështjet që lidhen me ligjërimin, terminologjinë ekonomike të shqipes dhe të gjuhës

italiane. Gjithashtu përmes gjetjes dhe vjeljes së shembujve në përdorime zyrtare dhe

atë mediatike, një studim më i thelluar e krahasues është bërë ndërmjet gjuhës shqipe

dhe asaj italiane. E rëndësishme është se punimi është parë në disa aspekte si studime

mbi përdorimin e gjuhës zyrtare në administratën shtetërore e publike, në harkun

kohor 100-vjeçar, kundrime rreth ushtrimit të gjuhës shqipe në kontekstin

sociolinguistik në mjedise zyrtare shtetërore, pra mirëfilli publike. Janë shfrytëzuar

rezultatet e studimeve të gjuhëtarëve vendës, të cilët janë marrë në mënyrë të posaçme

me problemin e fjalës, si: A. Kostallari, J. Thomai, M. Samara, Xh. Lloshi, V.

Memisha, A Jashari, T. Topalli, K. Dibra, N. Varfi etj.

Për trajtimin e problemeve teorike të terminologjisë jemi mbështetur gjerësisht në

këndvështrimet e terminologëve që kanë hedhur bazat e terminologjisë, si austriaku

Vyster, rusi Lotte, Todorov si dhe studiuesit shqiptarë në këtë fushë: L. Dodbiba, F.

Leka, H. Pasho, A. Duro, H. Çipuri, Th. Feka, Sh. Rrokaj etj.

Për pjesën përqasëse krahasuese të fushës së terminologjisë ekonomike jemi kufizuar

në veprat kryesore për problemet e ligjërimit dhe të terminologjisë ekonomike si dhe

të qëndrimit zyrtar të shtetit italian ndaj gjuhës. Punimi në fjalë, si studim i plotë i

termave bazë të një fushe të gjerë, siç është fusha ekonomike, do të ndihmojë për të

hapur rrugën për studimin e terminologjive të tjera në fushën e dijes, duke i vështruar

ato në rrafshin përqasës me terminologjinë e gjuhëve të huaja të tjera, siç janë:

anglishtja, frëngjishtja, gjermanishtja etj., të cilat bëjnë pjesë në sistemin e

terminologjive të standardeve botërore.
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Falënderojmë në mënyrë të veçantë për ndihmesën, sugjerimet dhe vlerësimet e

duhura, profesorët: Prof.dr. Klodeta Dibra, Nonda Varfi, të cilët më kanë mbështetur

gjatë gjithë punës sime studimore dhe rezultateve përfundimtare të këtij punimi.
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LEKSIKU DHE GRAMATIKA E GJUHËS EKONOMIKE TË GAZETAVE

(STUDIM PËRQASËS NË ITALISHTE DHE NË SHQIP)

Fusha e studimit: gjuhësi teksti: filologji përqasëse

0.1 Përligjja e punimit:

Punimi i propozuar ka si qëllim të studiojë, të analizojë dhe të krahasojë mënyrën dhe

përdorimin e ligjërimit dhe të terminologjisë ekonomike në gjuhën shqipe në nivele

të ndryshme, si në atë zyrtar e publik, sidomos në pjesën më të dëshmueshme e të

rëndësishme, siç është ligjërimi i administratës shtetërore dhe i medieve. Krahasimin

dhe përdorimin e saj në rrafshin kohor tashmë 102-vjeçar të shtetit shqiptar, duke

pasur parasysh harkun kohor (1912-2014). Do të kundrojmë e shqyrtojmë në mënyrë

edhe krahasuese e përqasëse modelet nga gjuhët e huaja fqinje e jo vetëm, prej të

cilave administrata shtetërore e publike shqiptare ka marrë ose edhe ka huazuar terma,

mënyra të shprehuri zyrtare dhe përgjithësisht modele të etnografisë së ligjërimit

ekonomik dhe të terminologjisë ekonomike, të cilat, me kohë, kanë zënë rrënjë e

përdoren jo vetëm në administratën zyrtare, po edhe më gjerë në jetën e përditshme të

njerëzve, sidomos të medieve të shkruara e të folura a elektronike. Në mënyrë të

veçantë do të shqyrtohet ndikimi dhe afria e ligjërimit dhe terminologjisë ekonomike

të shqipes në krahasim e përqasje me italishten, si gjuha që, krahas anglishtes (mbase

në disa sektorë edhe më fuqishëm) ka pasur shfaqje në krejt ligjërimin, togfjalëshat e

qëndrueshëm terminologjikë ose edhe në atë që quhet etnografi e komunikimit

ekonomik, sidomos bankier, kontabilitet etj.

Nëpërmjet studimit tonë synojmë ta shohim në mënyrë analitike ligjërimin dhe

terminologjinë ekonomike të shqipes, duke u ndalur edhe në ecurinë e shndërrimeve

të saj në tekstet administrative dhe të fletoreve zyrtare, të rregulloreve, ligjeve dhe

botimeve të tjera me karakter ekonomik, qysh nga artikujt në gazeta e revista apo

botime të karakterit reklamues të bizneseve, por që, gjithsesi, kanë në shtrat

terminologjinë dhe mënyrat e të thënit, karakteristike për ekonominë dhe ekonominë

politike, deri te Kushtetuta e Kodet e ndryshme penale e civile, ku, sigurisht, del më

në pah pesha e modeleve dhe huazimeve gjuhësore nga gjuha italiane, përkthimi i tyre

dhe përshtatja në gjuhën shqipe. Do të shihet sa më gjerë e me prurje konkrete edhe



Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave

9

përdorimi i gjuhës burokratike shqiptare, funksionet dhe fushat e saj origjinale të

zbatimit, si dhe qëndrimi zyrtar ndaj shqipes, në rrjedhën e viteve.

0.2 Objekti, karakteri dhe hipotezat e punimit

Puna kërkimore synon të merret me aspekte dhe probleme të përdorimit të ligjërimit

dhe terminologjisë ekonomike të shqipes, si dhe një studim të thelluar e krahasues

ndërmjet gjuhës shqipe dhe asaj italiane.

Punimi do të shtrihet në dy aspekte: në rrafshin gjuhësor dhe në atë sociolinguistik, do

të studiohen materiale që hetojnë politikën gjuhësore të Shqipërisë, artikuj dhe

studime të ligjërimit dhe të terminologjisë ekonomike të shqipes: kuadri teorik dhe

plani praktik, përpunimi i materialeve teorike gërshetuar me analizën e fakteve

konkrete gjuhësore në gjuhën italiane dhe atë shqipe, pasqyrimi i leksikut me

shembuj konkretë nga literatura, por njëkohësisht analiza gramatikore e

leksikut zyrtar dhe gazetaresk.

0.3 Metodologjia dhe struktura e punimit

Punimi do të shtrihet kryesisht në disa aspekte: studime mbi përdorimin e gjuhës

zyrtare në administratën shtetërore e publike në harkun kohor 102-vjeçar (1912-2014),

duke sjellë për herë të parë në një shkallë relativisht të gjerë shpjeguese dhe pjesërisht

edhe krahasimtare, kundrime rreth ushtrimit të gjuhës shqipe në kontekstin

sociolinguistik e në mjedise të caktuara zyrtare, shtetërore, pra, mirëfilli publike. Do

të shfrytëzohen botime e të dhëna të nxjerra nga Bibblioteka Kombëtare, nga

Biblioteka e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe të departamenteve, nga Fletoret

Zyrtare dhe vjetarët e ndryshëm statistikorë, si dhe nga fjalorët e shqipes, sidomos nga

fjalorët tekniko-shkencorë për fushën e ekonomisë, botuar në vite nga sektori i

terminologjisë në Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë. Për pjesën përqasëse e

krahasuese do të kufizohemi kryesisht te italishtja dhe veprat kryesore, ku janë trajtuar

problemet e ligjërimit dhe terminologjisë ekonomike, si dhe qëndrimi zyrtar i shtetit

italian ndaj gjuhës, së paku gjatë 150 vjetëve të bashkimit të saj si shtet më vete.
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KREU I

ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME: TEKSTI EKONOMIK

GAZETARESK

1.1 Shqyrtime hyrëse: 102 vjet të shtetit shqiptar dhe burokracisë zyrtare në gjuhën

shqipe. Vendi i ligjërimit dhe i terminologjisë ekonomike të shqipes.

Për çështjen që po trajtojmë, del e domosdoshme sqarimi i disa koncepteve mbi

ligjërimin, pra duhet të jemi në gjendje t’u japim përgjigje disa pyetje të tilla si:

Ç’është ligjërimi? A ka terma sinonimikë në lidhje me të? Cilët janë llojet e tij,

veçoritë dhe përbërësit e tij, etj.

Në qoftë se i referohemi Fjalorit të gjuhës shqipe të vitit 2002, Tiranë (Botim i dytë i

ripunuar me rreth 35.000 fjalë) ose Fjalorit të shqipes së sotme (Akademia e

Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë) do të citojmë:

Ligjërim, - 1, m, sh.~E, ~ ET.

1. Veprimi sipas ligjëroj, ligjërohem.

2. Gjuhë, gjuha e gjallë kur e flasim a e shkruajmë; variant i gjuhës me disa veçori

dalluese sipas rrethanorëve me të cilët bëhet kumtimi dhe sipas qëllimit të kumtimit;

stil i gjuhës; e folme; gjuhë.

3. Kuvend, bisedë.

4. Zëri i disa zogjve që këndojnë bukur, kënga e zogjve.1

Ndërsa në Fjalorin sinonimik të gjuhës shqipe, citojmë:

-ligjërim 1 - folur (te), lexim, fjalim; shqyrtim, kuvendim, pleqërim; këndim, cicërim;

shushurimë, fëshfërimë; folme(e), gjuhë (e gjallë), stil (gjuhe); shqiptim (me të folur);

shih: kuvend, bisedë.2

Në Fjalorin e shqipes së sotme, 1980 kemi këtë shpjegim:

-Ligjërim, i – m.sh E, ~ ET

1. Sipas kuptimeve të foljeve i ligjëroj, ligjërohem;

1 Shih: Fjalor i shqipes së sotme, Tiranë, 2002, f.686.
2 Shih: Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe (Botim i rivështruar), A.Dhrimo, E.Tupja, E.Ymeri, (35.000
zëra), Tiranë 2007, f. 250.
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2. Gjuha e gjallë, kur e flasim a e shkruajmë, gjuha në çastin e parë të ligjërimit të saj

nga njerëzit;

3. Variant i gjuhës me disa veçori dalluese, që përcaktohen nga rrethanat në të cilat

bëhet kumtimi dhe nga qëllimi i kumtimit; stil i gjuhës, mënyrë të foluri, mënyra e

shqiptimit në të folur;

4. E folme; gjuhë;

5. Kuvend; bisedë;

6. Zëri i disa zogjve që këndojnë ose cicërojnë bukur, kënga e zogjve, shushurimë a

fëshfërimë e ëmbël që të ngjall kënaqësi.3

Studimet e këtyre dhjetëvjeçarëve të fundit kanë dëshmuar se objekt i studimeve

gjuhësore duhet të jetë e folura. Është vështirë të studiohet sistemi i një gjuhe jashtë

studimit të ligjërimit. Kanë dy anë që kushtëzojnë dhe dëshmojnë për njëra-tjetrën

- thekson prof. Sh. Rrokaj4 në studimet e tij gjuhësore.

Pra, të gjitha kuptimet e fjalës ligjërim si dhe analizat e studimeve tani të çojnë në

konceptin gjuhë, e cila shërben si mjet komunikimi midis njerëzve në një situatë

bashkëfolëse.

V. Humboldi shkruan se ligjërimi është një nevojë e brendshme e njerëzimit. Pra,

komunikimi qëndron në bazën e ekzistencës së njeriut. Duke shpjeguar mekanizmat e

ligjërimit sipas perspektivës së Sosyrit e Gijomit, me një aspekt dinamik e statik e

pikërisht me performancën e kompetencën, prof. Gj.Shkurtaj shkruan:

“Performanca dhe kompetenca përbëjnë dy polet e mekanizmave të ligjërimit. Për të

gjithë individët, çdo performancë është një rast i një përforcimi të kompetencës së tij

dhe realizohet me përsëritjen e vazhdueshme (të pakufizuar) të performuara të

njëpasnjëshme, të sanksionuara nga kontrolli eksperimental i efektshmërisë dhe aktit

të komunikimit.”5 Prof. Gj. Shkurtaj6 citon sipas R. Jakobsonit e G. Berrutos, akti i

komunikimit me anë të gjuhës, paraqitet prej gjashtë elementesh:

-Dikush që kërkon të prodhojnë me anë të gjuhës një komunikim, quhet dhënësi.

-Dikush i disponuar të marrë komunikim, quhet marrësi.

-Terma ose argumenti, të cilit i referohet komunikimi quhet referenti.

-Ajo që komunikohet është mesazhi.

3 Shih: Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, (41.000 fjalë), Tiranë 1980, f. 998.
4 Sh.Rrokaj, Hyrje në gjuhësinë e përgjithshme, SHBLU, Tiranë 2000, f. 68.
5 Gj. Shkurtaj, Sociolinguistika, Tiranë, 1996, f. 123.
6 Po aty, f. 124.
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-Një sistem lidhjesh, i njohur nga dhënësi e marrësi që rregullon vendosjen e shenjave

dhe raporteve mes tyre, reciproke me mesazh, është kodi.

1- Kodi gojarik, 2- Kodi gjuhësor.

-Një bashkësi kushtesh të favorshme që garantojnë transmetimin e mesazhit, do ta

quajmë kanal të komunikimit.

E gjithë veprimtaria jetësore e njerëzimit është një vazhdë marrjesh e dhëniesh

mesazhesh, qoftë të diktuara nga mjedisi rrethues, qoftë të marra nga persona me të

cilët bashkëveprojmë ose jemi në kontakt. Gjuha është në gjendje të simbolizojë

çfarëdolloj forme të eksperiencës njerëzore: mund të organizojë mendimet tona, të na

mbështesë progreset tona logjike, por mund të hyjë edhe në mbretërinë e imagjinatës e

të fantazisë.

Gjuha flet, jo njeriu. Njeriu flet vetëm kur i përshtatet me shkathtësi gjuhës7

Individi është pjesëmarrës në një gjuhë që nuk e ka krijuar vetë, por e ka trashëguar

dhe duhet të përshtatet me këtë trashëgimi. Pra, sipas Heideggerit, gjuha është

hapësira ku shfaqet ekzistenca njerëzore. Nëse gjuha konceptohet si hapësirë, atëherë

individët mund të banojnë në të.

Kështu, gjuha nuk duhet vështruar si një varg thëniesh ku fiksohet realiteti sipas

rregullave të logjikës, por e lidhur ngushtë me ekzistencën e individit. Njësia më e

lartë kuptimore gjuhësore është thënia, jo vetëm si formë sintaksore dhe formulë

melodike, por edhe si mjet i shprehjes së qëndrimit ndaj një shkalle më të lartë sesa

fjala. Fjalia është kompozimi më i plotë dhe më i arrirë i shprehjes së mendimit. Këto

mendime të filozofëve të shekullit XX, prej të cilëve citojmë Heidegger dhe

Wittgenstein në argumentimin për gjuhën, mbajnë një qëndrim krejt ndryshe. Në qoftë

se i pari e sheh gjuhësinë si sistem abstrakt, i dyti e mbivlerëson ligjërimin. Por që të

dy argumentojnë bindshëm filozofikisht. Ndërhyrja e qëndrueshme e një tërësie

tiparesh të ndërvarura përbën një tip ligjërimi.

Tipi i ligjërimit është një përdorim i gjuhës në disa tipare karakterizuese, që e dallojnë

nga përdorimet e tjera.

Arsyeja e lindjes së tipave është lidhja e ligjërimit me situata, funksione, qëllime etj.,

të përsëritura e të qëndrueshme. Parapëlqehen, zgjidhen e nguliten si më të

përshtatshme disa tipare, të cilat përbëjnë një tufë të të gjitha niveleve gjuhësore.

Dallohet p.sh., ligjërimi familjar nga ligjërimi oratorik. Tipi i ligjërimit mund të

7 Heidegger, Der Weg zur Sprache, Frankfurt am Main, 1985, f. 15, f. 253.
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karakterizojë edhe njeriun e veçantë. Për shembull, në letërsi kjo përdoret për

karakterizimin e personazheve. Tipari që shfaqet si thelbësor, shërben si mishërimi i

parimit dhe lidhet drejtpërdrejt me funksionimin mbizotërues. Në gazetari, p.sh., një

tipar i tillë është ndërtimi me togje. Tipat e ligjërimit përshkojnë të gjitha stilet dhe

ligjërimet si nënndarje të tyre. Po të shohim ligjërimin familjar, intim, ceremonial etj.,

ligjërimi bisedor është ai tip në të cilin norma zbatohet në mënyrë elastike, me disa

lëkundje, pra kufizime të ngushta në përdorimin e stilemave. Tiparet më të

përgjithshme ligjërimore, që e bëjnë një tekst të jetë bisedor, janë këto:

-parapëlqimi i trajtave më të thjeshta;

-ndërtimet më pak të ndërlikuara me mbizotërim të bashkërenditjes e deri te fjalitë e

paplota;

-sintaksa e segmentuar, duke nxjerrë në krye pjesën më të rëndësishme emocionalisht;

-togjet e gatshme për komunikim;

-kuptimet pa ndonjë përpikëri të lartë;

-shoqërimet nga ngarkesa emocionale dhe shprehjet përforcuese;

-stilemat tipike janë togjet e gatshme për komunikim dhe njëkohësisht përforcuese.

Ndarjet e mëdha brenda këtij tipi: ligjërimi familjar biseda e përditshme etj., ky lloj

ligjërimi dallohet për përdorimin e foljeve kundrejt emrave prejfoljorë, mbizotërimi i

veprores kundrejt pësores, togjet emërore e jo emër + mbiemër, përdorimi i

huazimeve orientale etj. Ligjërimi bisedor si shfaqja themelore e gjuhës së gjallë është

shtuar në përdorimin e përditshëm veçanërisht në kontaktet ndërpersonale e në

veprimtarinë e përbashkët shoqërore. Një lloj tjetër ligjërimi është ai i shkujdesur në

shqipen e sotme, në të cilin norma nuk vepron si sistem, përzihen forma të ndryshme

letrare e krahinave, të shtrembëruara e të pakulturuara, si pasojë tipar i përgjithshëm

bëhet paqëndrueshmëria, lëvizja e shpejtë e dukurive.8

Disa prej tipareve gjuhësore të këtij ligjërimi janë se fjalët shtrembërohen ose

cungohen në përbërjen e tyre tingëllore. Në shkrim copa të këtij ligjërimi dalin

rastësisht te njoftimet publike, nëpër fletët e ngjitura ose mbishkrime nëpër mure, te

afishet, fletëhyrjet, fletëdaljet, etj. Në morfologji ka një përzierje të papritur trajtash

me prejardhje të ndryshme si dhe zbatime të pazakonshme të analogjisë e

hiperkorrektesizë.9 Ndërsa ligjërimi libror dallohet nga ai bisedor e aq më tepër nga

8 XH. Hoshi, Ligjërimi i shkujdesur, Stilistika dhe pragamatika, Tiranë, 1999, f. 171-172.
9 Po aty, f. 173.
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gjuha letrare shqipe. Ashtu siç e thekson prof. Xh. Lloshi, shqipja ndryshe nga gjuhët

e tjera neolatine, si për shembull frëngjishtja, e cila është më afër ligjërimit libror,

qëndron më afër ligjërimit bisedor. Pra, ligjërimet e gjuhës sonë paraqiten në formën e

shkruar dhe në atë të folur. Në ligjërimet e folura përfshihen:10

-ligjërimi i thjeshtë;

-ligjërimi bisedor, ku përfshihet zakonisht ai libror që e analizuam edhe më sipër. Te

ligjërimi libror norma gjuhësore ruhet me kujdes dhe çdo shkelje e saj ndihet

menjëherë. Shumë fjalë e shprehje të leksikut abstrakt që karakterizojnë këtë ligjërim,

përdoren edhe si terma në fusha të ndryshme të shkencës. Si rrjedhim, në këtë grup ka

edhe fjalë të huaja e ndërkombëtare, si termat e teknikës, të mjekësisë, të filozofisë, të

gjuhësisë, të elektronikës etj. Në leksikun e ligjërimit libror nuk zënë vend

krahinorizmat e arkaizmat, as fjalët e zhargoneve ose mjete të tjera shprehjeje që nuk

pajtohen me normën gjuhësore të standardit. Fushat e veprimtarisë shoqërore i

zgjedhin, i përpunojnë e i përdorin mjetet e shprehjen dhe të marrëveshjes gjuhësore

sipas kërkesave të veta. Sistemi i mjeteve gjuhësore, të zgjedhura e të përdorura në

përshtatje me përmbajtjen e kërkesat e një fushe të caktuar të veprimtarisë shoqërore,

përbëjnë stilin funksional.11 Shkurt, stili funksional është trajta që merr standardi për

të përmbushur kërkesat e shprehjes gjuhësore në një fushë të caktuar të veprimtarisë

shoqërore. Gjuha standarde jeton e vepron në trajtën e stileve funksionale.12 Duke u

mbështetur te stilistika dhe leksikologjia e gjuhës shqipe, po paraqitim disa prej

veçorive të ligjërimeve kryesore dhe të stileve funksionale, duke përcaktuar dhe

vendin e terminologjisë, publicistikës në to.13

Sipas Leksikologjisë së gjuhës shqipe stilet kryesore të shqipes standarde janë:

1. Stili i letërsisë artistike që është gjuha e veprave të letërsisë artistike. Kjo gjuhë

dallohet për përdorimin e fjalëve të zgjedhura, “kumbuese” dhe që “tingëllojnë

bukur”, fjalë të cilat shprehin më mirë ndjenjat dhe qëndrimin e autorit. Letërsia

përdor shumë figurat letrare, prandaj në leksikun e letërsisë artistike të figurshme,

vlerat stilistike mund të jepen edhe me anë të mjeteve gramatikore, si prapashtesat e

zvogëlimit, përkëdhelisë ose përbuzjes. Në stilin e letërsisë artistike dallohen dy

10 Shih më gjerë: Xh. Lloshi; Stilistika dhe pragmatika, Tiranë, 1999. 2005.
11 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2008, f. 296.
12 Po aty.
13 Shih më gjerë: Xh. Lloshi, Stilistika dhe pragmatika, Tiranë, 2005, J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës
shqipe, Tiranë, 2008.



Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave

15

variante kryesore: ai i prozës dhe ai i poezisë. Në leksikun e tyre ka dallime. Poezia

përfshin fjalët e poezisë popullore e të temës që trajtohet në të, mund të futen në poezi

fjalë të çdo fushe dhe ato zgjidhen me kujdes, si nga përmbajtja e shprehisë, ashtu

edhe nga tingëllimi. Metafora, metonimia, sinekdoka dhe figura të tjera letrare i japin

gjuhës së poezisë një bukuri karakteristike. Në variantin e prozës kemi një leksik

shumë më të gjerë. Në fjalorin e veprave artistike përfshihen fjalë me ngjyrime

emonionuese-shprehëse, fjalë të zgjedhura, që mund të tipizojnë si duhet figurat

artistike e mjediset shoqërore, fjalë që karakterizojnë një kohë (historizmat,

arkaizmat), fjalë të ligjërimit të thjeshtë e fjalë krahinore, fjalë të reja të krijuara nga

autori etj. Në përgjithësi leksiku i letërsisë artistike dallohet për funksionin e dyfishtë:

fjala aty mund të përdoret edhe me kuptim të drejtpërdrejtë, edhe me kuptim të

figurshëm, gjë që nuk është karakteristikë, fjala vjen, për letërsinë shkencore.14

2. Stili politiko-shoqëror është gjuha e veprave politiko-shoqërore, e gazetës, e

propagandës, e raporteve, e fjalimeve, e bisedave politike dhe e artikujve të kësaj

fushe. Nga ana leksikore, ky stil qëndron ndërmjet atij të letërsisë artistike dhe atij

shkencoro-teknik. Ai është zhvilluar në dy variante kryesore: në variantin e veprave,

të referateve, të fjalimeve, të broshurave, të shënimeve historike etj., me karakter

politik e shoqëror dhe në variantin e publicistikës (të gazetës të revistës dhe të

medias së folur). Në të dyja variantet hyjnë shumë gjini, që nga informacioni i

thjeshtë e artikulli i gazetës e deri te raportet e veprat politiko-shoqërore të

letrarizuara, deri te përshkrimi, te reportazhi, te portretizimi artistik, te kujtimet

(memuaret) etj. Një tipar themelor, i stilit të sotëm politiko-shoqëror është gjerësia e

madhe tematike e gjinore, që nga kufijtë e shkencës deri te letërsia artistike. Ky tipar

ka përcaktuar edhe një dukuri tjetër të këtij stili: shpërthehen kufijtë e një stili të

ngrirë e vërshojnë në të mjete të shprehjes nga stilet e tjera e nga ligjërimet e

ndryshme, madje edhe nga ligjërimi i thjeshtë. Një tipar tjetër themelor i leksikut të

këtij stili sot është pasuria e madhe me fjalë e shprehje të ligjërimeve popullore, pra,

mbështetja në ligjërimet e folura popullore.15

3. Stili shkencor-teknik është gjuha e veprave, e artikujve dhe e studimeve shkencore,

si edhe gjuha e veprimtarisë shkencore e teknike, e prodhimit etj. Një karakteristikë e

përgjithshme e leksikut të prozës shkencore është pasuria me terma nga fusha të

14 Shih më gjerë J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2008, f. 296.
15 Shih më gjerë J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2008, f. 299.
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ndryshme të diturisë dhe fjalët përdoren me kuptim të drejtpërdrejtë; fjalët me

kuptime të figurshme ose figurat letrare janë të rralla. Edhe frazeologjia nuk zë vend

të rëndësishëm. Leksiku i veprave shkencore është i pastër nga fjalët e vjetruara, nga

turqizmat, nga fjalët krahinore, nga fjalët e të folmeve shoqërore dhe përgjithësisht

nga mjetet e ligjërimit të thjeshtë e bisedor. Në stilin shkencor, mjetet leksikore

zgjidhen me kujdes, me synimin që mendimet të shprehen me qartësi e përpikmëri të

madhe. Ato mund të ndahen në dy shtresa: shtresa leksikore e përdorimit të

përgjithshëm dhe shtresa e kufizuar nga pikëpamja profesionale, në të cilën vendin

kryesor e zë terminologjia.16

4. Stili i katërt i shqipes standarde është stili juridiko-administrativ, në të cilin

hartohen shkresat e dokumentet zyrtare, lutjet, telegramet, ligjet e vendimet gjyqësore,

kushtetutat e statutet, rregulloret, urdhëresat, lejet, përshëndetjet etj. Fjalët përdoren

me kuptim të drejtpërdrejtë, nuk ndërtohen figura letrare, ka terma, fjalë të huaja e

ndërkombëtare. Në këtë stil shtohen elementet e leksikut të përgjithshëm që hyjnë si

mjete asnjanëse, të përbashkëta për të gjitha stilet dhe përpunohet kështu stili si një

pjesë e gjuhës standarde, si dhe afrohet me stilet e tjera; nga ana tjetër, shquhen më

qartë mjetet gjuhësore me vlerë stilistike që karakterizojnë këtë stil. Kjo lidhet si me

zhvillimin e gjuhës standarde në përgjithësi, ashtu edhe me luftën që bëhet për ta

pastruar gjuhën e shkresave zyrtare nga fjalët e shprehjet, të cilave tashmë u ka kaluar

koha.17 Lidhur me këtë analizë të stileve, po analizojmë edhe tekstin si pjesë përbërëse

të tyre. Punimi ynë në këtë trajtesë shkencore ka në qendër probleme të përdorimit të

ligjërimit dhe terminologjisë ekonomike të shqipes me nivele të ndryshme të

përdorimit zyrtar e publik, siç është ligjërimi zyrtar e publik. Pra, kemi të bëjmë me

një çështje të leksikut në gjuhën gazetareske, publicistike, e cila i përket stilit politiko-

shkencor. Jo vetëm kaq, por përdorimi i termave dhe futja e huazimeve që herë-herë

nuk janë të nevojshme. Ja disa prej tyre, të shkëputura nga gazetat e sotme që lidhen

me terminologjinë ekonomike:

Për procedurat e shqyrtimit të vlerës Doganore, burimet e informacionit dhe afatet e

publikimit të Dosjes me të Dhëna të Disponueshme, si dhe zhdoganimin e automjeteve

e të pjesëve të ndërtimit të tyre... Më tej në raport konstatohet se, nuk janë mbajtur

kurdoherë në vëmendje kërkesat e përshkruara në pikën 2 të këtij udhëzimi, ku

16 Shih më gjerë J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2008, f. 300.
17 Shih më gjerë J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2008, f. 301.
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përcaktohen qartë indikatorët mbi të cilët do të mbështetet analiza për pranimin ose

jo të vlerës së transaksionit të deklaruar. Homoeconomicus që prevalon sot mbi gjithë

strukturat e tjera të antopoindividit në shtresa të ndryshme të nivelit ekonomik

shpërfaq interesa dhe pozicione të ndryshme. (Gazeta Shqiptare, 11 korrik, 2010).

1.2 Përkufizimi i tipareve të shprehjes dhe terminologjisë gjuhësore të ligjërimit dhe

terminologjisë ekonomike të shqipes.

Meqenëse kemi të bëjmë me një gjuhë sektoriale ekonomike nuk mund ta shohim të

shkëputur me llojin e teksteve, sidomos me tekstin argumentues dhe informues. Nëse

gjuha përdoret në marrëdhënie shoqërisht të organizuara, del e domosdoshme që

mjetet e ndryshme të marrin trajtë të përcaktuar e të qëndrueshme... Gjuha e shkruar

bëhet trualli ku përpunohet norma standarde letrare.

... Kategoritë stilistike të teksteve kanë rëndësi në ligjërimin e shkruar dhe janë

përpunuar nga tradita e gjatë18... Duke u mbështetur pikërisht në analizën shkencore të

tekstit, trajtuar nga prof. Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, po përmbledhim veçoritë e

dy teksteve kryesore, ku midis të tjerave theksojnë:

Një tekst informues është ai që u përcjell njerëzve informacione të ndryshme.

Është një listë e thjeshtë të dhënash, të cilat mund të shoqërohen me informacione

më të gjera, të plota dhe shteruese. Në këtë rast përdoret një tip teksti që quhet

informues-paraqitës, sepse përcjell informacione dhe njohuri; duke paraqitur dhe

shpjeguar një përmbajtje të caktuar në mënyrë të qartë dhe të sistemuar.19

Qëllimi i një teksti informues-paraqitës është thelbësisht praktik: të informojë

nëpërmjet shpjegimit, d.m.th, të zgjerojë ose të modifikojë njohuritë e marrësit të

tekstit. Janë të shumëllojta dhe me përdorim të shpeshtë në jetën e përditshme, si

private dhe publike, sepse të gjithë, në çdo moment të ditës, marrim dhe japim

informacione mbi argumente të ndryshme. Aty ku funksioni informues është zotërues,

dallojmë fjalorët enciklopedikë, kronika gazetareske, relacionet shkencore, tekstet

shkollore, esetë etj.20 Këto lloj tekstesh janë të tipit analitik, duke u nisur nga një

18 V. Memisha, Stilistika gjuhësore si shkencë, Veçoritë e ndërtimit të teksteve, Ligjërata 10, f. 98-99.
19 K. Dibra dhe N. Varfi, Gjuhësi teksti; Tipologjia e teksteve, kap. 4, Tiranë, 2005. SHBLU, f. 117-
118.
20 Po aty.
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argument, bëhet analiza e përbërësve të tij për të dhënë informacione të ndryshme. Por

ka edhe tekste të tipit sintetik, si: shënimet, skemat, skicat, përmbledhjet që japin

vetëm informacione të pjesshme...21 Struktura bazë e teksteve informuese-paraqitëse,

pavarësisht nga argumenti që trajtojnë, paraqesin një strukturë të larmishme në formë,

pa u ngurtësuar në mënyrën e organizimit të informacioneve. Informacionet janë të

renditura dhe të lidhura midis tyre. Sipas tyre, sipas kriteresh të përcaktuara për t’i

dhënë jetë një shpjegimi të qartë, koherent dhe të plotë. Në shumë tekste informuese-

paraqitëse, të dhënat jepen në rend kronologjik22 dhe kriteri që përdoret, është

enumeracioni. Një tjetër kriter i paraqitjes mbështetet në shpërndarjen e

informacioneve në terma krahasimorë23, duke u përqasur sipas një rendi logjik dhe, së

fundi, kriteri që mbështetet mbi përkufizimin24: Në këtë rast tipik për fjalorët dhe

enciklopeditë, por shumë i shpeshtë në tekstet shkencore, paraqitja dhe shpjegimi

konsiston në radhitjen e një sërë informacionesh që bëjnë të dallueshëm referentin, pra

objektin që duam të paraqesim. Meqenëse punimi ynë lidhet me analizën gazetareske

ekonomike, përfshihet sipas koncepteve të arrira nga dy studiuesit, në kriterin e

paraqitjes dhe shpërndarjes së informacioneve në terma krahasimorë dhe kriteri që

mbështetet mbi përkufizimin. Kjo përsa i përket analizës teorike, pasi në kapitujt në

vijim do t’i shohim më konkretisht, duke u mbështetur në materialet e skeduara. Përsa

u përket karakteristikave gjuhësore, tekstet informuese paraqitëse duhet të shkruhen

në formë të qartë vijore dhe të kuptueshme. Niveli i paraqitjes, - pra niveli i thellimit,

ku shtjellimi i argumentit të prekur mund të shtyhet në planin e përmbajtjes së

komunikimit, sipas çështjes së ngritur, të vendit ku teksti është publikuar (manual,

shkollor, ese shkencore, enciklopedi, gazetë ose revistë) dhe të marrësit (shkollar,

student, kureshtar i thjeshtë apo specialist)25. Pra nga pikëpamja gjuhësore dhe

formale përmbajnë:

-Leksik të specializuar; strukturë të thjeshtë sintaksore si të tashmen e dëftores,

fotografi, vizatime, fletëpalosje, skica, grafikë që përdoren për të lehtësuar marrjen e

informacioneve të paraqitura; ndarje në paragrafë, të radhitur në mënyrë progresive.26

Ndërsa në lidhje me tekstin argumentues, ashtu si dhe teksti i mësipërm, bën pjesë në

21 Po aty.
22 Po aty. 8. 119.
23 Po aty.
24 Po aty.
25 K. Dibra, N. Varfi, Teksti informues-paraqitës, Gjuhë teksti, Tiranë, 2005, f. 119.
26 Po aty, f. 120.
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kategorinë e ligjërimit, e cila dallohet nga kategoria e rrëfimit.27 Funksioni i parë i

tekstit argumentues është ai bindës, kur autori kërkon të bindë lexuesin apo dëgjuesin,

ndërsa funksioni i dytë është ai polemizues28. Kur autori ka për objektiv parësor të

polemizojë me atë apo me ata, me të cilët nuk është në një mendje.

Karakteristikat gjuhësore në krahasim me tekstin informues, teksti argumentues ka një

përmbajtje (thënia) dhe njëkohësisht një procedurë (kumtimi) me anë të të cilave

lokutori (folësi) ose (dëgjuesi) hyn në kontakt me lexuesin a dëgjuesin. Prandaj është

e nevojshme të studiohet kumtimi për të dalluar lidhjen me informacionin bruto

(thënien) dhe me ndërhyrjen e lokutorit (veprimtaria kumtuese). Prof. Gj. Shkurtaj, në

tekstin “Sociolinguistika e shqipes”, do të paraqesë elemente analize të kësaj fushe si:

“Akti i të folurit dhe kompetenca komunikative”.29 Në studimet e tij të veçanta për

komunikimin dhe gjuhësinë tekstuale në përgjithësi, prof. Sh. Rrokaj në përmbledhjet

me studime gjuhësore gjejmë: “Drejt një tipologjie të katalizatorëve të mesazhit në

gjuhën shqipe” dhe “Rreth përdorimit të vetës së II njëjës, me kuptim të

përgjithësuar”30, i cili jo vetëm zëvendësoi terma të huaj me fjalë-terma shqipe, por ka

edhe prirje të ruajë disa terma. Gjithashtu gjuhëtari thekson se ka lindur nevoja për një

fjalor terminologjik, që lidh terminologjinë e shqipes me atë të fjalorëve të gjuhëve të

tjera dhe që pasqyron nivelin e sotëm të gjuhës në proces të vazhdueshëm zhvillimi.31

Në vijimësi të kësaj pune studimore në lidhje me terminologjinë dhe kryesisht, terma

të veçantë dhe specialë me të cilët është operuar te “Gjuhësia e tekstit”, një punë të

vyer në këtë drejtim ka dhënë edhe gjuhëtari, lëvruesi i morfologjisë dhe i sintaksës

shqipe Tafil Kelmendi, me veprat: “Kështjellat e sintaksës, Studime sintaksore32 etj.

Vlera e punës së tij qëndron pikërisht për disa terma të sintaksës e për çështje teorike

të terminologjisë gramatikore në përgjithësi, duke pasur mbështetje studimet e

gjuhëtarëve shqiptarë, tekstologë, hartues librash shkollorë, që nga tradita gjer në ditët

e sotme. Ai është i mendimit që rrahja e këtyre çështjeve, vjen si domosdoshmëri për

të pasur një terminologji më të përparuar më të përshtatshme dhe më të saktë për nga

ndërlidhja nocionore dhe motivimi fjalëformues. Duhet operuar përmes një analize

shkencore dhe me pak mundësi për të hyrë brenda një makrosistemi të caktuar, por

27 Po aty f. 123.
28 Po aty.
29 Gj. Shkurtaj, Sociolingnistika e shqipes, Tiranë 2009, f. 257-277.
30 Sh. Rrokaj, Çështje të gjuhës shqipe, Albatos, Tiranë, 2007 f. 9, f. 167.
31 Sh. Rrokaj, Çështje të gjuhës shqipe -2, “Shkronjë pas shkronje,,, Tiranë, 2009, f. 81-82.
32 T. Kelmendi; Kështjellat e sintaksës, Studime sintaksore, 2006, 2008.
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edhe përbrenda mikrosistemit të caktuar. Ose edhe mbetur të vetmuar dhe të

pashpresë, për të sajuar bashkëpalësinë e bashkëfolësit, sa dhe kundërvëniore33 d.m.th

çfarë mendon ai dhe çfarë dëshiron të mendojnë të tjerët. Struktura bazë e tekstit

argumentues mbështetet në organizimin logjik të dhënies së argumenteve. Kjo

strukturë realizohet në paragrafë, ndarjes së tyre.34 Në tekstin argumentues dallojmë

tri lloje planesh: - planin analitik; dialogjik, dialektik.35 Argumentet dhe shembujt

përbëjnë materien e vetë tekstit argumentues: ku me të parën duhet kuptuar një

element arsyetimi: një fakt, vërejtje, gjykim, analizë, mbi të cilin mbështetet autori për

të përligjur tezën, ndërsa shembujt (provat) janë fakte reale, referenca konkrete që

shërbejnë për të ilustruar argumentimin.36

Dhe për ta përmbyllur, teksti argumentues ose, më qartë, teksti me sekuencë

argumentuese dominante, radhitet në gjinitë e ligjërimit,37 çështje që i analizuam më

sipër. Por nuk mund të lëmë pa përmendur për këtë disiplinë “Gjuha tekstuale” si degë

më vete e gjuhësisë, gati gjysma-shekullore edhe studiuesit Hasan Muja38 (Kosovë)

dhe Arbëri Çeliku39 (Maqedoni) në vitet 2004-2005, të cilët publikuan përkatësisht

punimet: “Gjuhësia e tekstit” dhe “Koherenca tekstore”. Këta dy autorë janë

munduar të na japin në shqipe, fakte e argumentime të gjuhësisë gjermanike, përmes

terminologjisë deri në mënyrën e thjeshtimit të zërave, që përbëjnë gjuhësinë e tekstit.

Gjithashtu akademikët Rexhep Ismajli, me përmbledhjen studimore “Shumësia e

tekstit”40 jep mjaft koncepte teorike të gjuhësisë tekstore, si dhe prof. Jani Thomai me

librin “Teksti dhe gjuha”41 ku përshkruan me metodën e analizës së tekstit. Sipas

Bachtin-it: “Ku nuk ka tekst, nuk ka as objekt studimi dhe mendimi”42 Kështu ndodh

edhe me prof. Tefë Topallin, i cili përmes një monografie të plotë e të vlerësuar dhe

shtjellimeve të koncepteve shkencore gjuhësore ka bërë një analizë të gjerë të

elementeve të tekstit, tipologjisë e teksteve, veçoritë dalluese të tyre etj.

33 T.Klemendi, Studime Sintaksore, Prishtinë 2008, f. 104.
34 K. Dibra, N. Varfi, Teksti argumentues, Gjuhësi teksti, Tiranë, 2005, f. 126.
35 Po aty, 127.
36 Po aty.
37 Po aty, f. 130.
38 H. Muja, Gjuhësia e tekstit, Faik Konica, Prishtinë, 2004.
39 A. Çeliku, Koherenca tekstore, Hyrje në konceptet bazë të gjuhësisë së tekstit nëpërmjet një
qasjeje krahasuese të shqipes me gjermanishten, Asdreni, Shkup, Maqedoni, 2005.
40 R. Ismajli, Shumësia e tekstit, Rilindja, Prishtinë, 1980.
41 J. Thomai, Teksti dhe gjuha, SHBLU, Tiranë, 1992.
42 M.Bachtin, Il problema del testo nello linguisticia, nella filosogia e nelle altre scienze umane, 1988,
f. 291.
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Midis të tjerave, mund të caktojmë disa prej këtyre analizave, të cilat na lidhen me

qëllimin e këtij punimi. Para së gjithash, në literaturën gjuhësore shqiptare ky studim

vjen i katërti, që ka si objekt studimi tekstin, si kategori ligjërimore. Midis të tjerave

ajo që duhet të pranohet nga gjuhëtarët, është se teksti është një njësi themelore e

veprimtarisë komunikative njerëzore, një manifestim gjuhësor, i shfaqur nëpërmjet një

mesazhi të dërguar nga një dhënës për një a më tepër marrës që të përmbajë në nivelin

morfologjik, formën e jashtme të fjalëve, në nivelin sintaksor - funksionin logjik të

fjalëve e grupeve të fjalëve, në rrafshin semantik - kuptimin e fjalëve.

Teksti korrekt varet nga bashkëprania e këtyre 3 niveleve; nëse mungon njëri prej tyre

teksti e humb saktësinë.43 Ndër objektet dhe detyrat e gjuhësisë tekstuale duhet të

kujtojmë analizën, klasifikimin tipologjik, studimin e funksioneve komunikative dhe

marrjen e tekstit. Kompetenca tekstuale e individit parakupton që ai të arrijë të

segmentojë, të përmbledhë dhe të riformulojë një tekst të dhënë, me shkrim apo me

gojë qoftë. Deri pak vitesh termi tekst i referohej vetëm ligjërimit të shkruar kështu:

një manual është një tekst një roman, tregim etj., janë tekste. Sot, ky term i referohet

edhe bashkëbisedimit44. Në pikëpamje sasiore, një tekst mund të ndërtohet prej shumë

frazash, për edhe nga një frazë apo edhe një fjalë të vetme, madje edhe me një

shprehje onomatopeike: Shsh!, mund të konsiderohet tekst, nëse vihet në një kontekst

të caktuar45, si për shembull, kur ajo fjalë tingullimituese shqiptohet prej një mësuesi

në një klasë plot zhurmë, merr vlerën e një thirrjeje për qetësi; pra, është një tekst që

vendos një raport komunikativ dhe ndihmon në realitetin përreth. Zhvillimi i një teorie

tekstuale del në pah atëherë kur realizohen qëllimet kryesore, si: - përcaktimi asaj që e

bën tekstin një akt gjuhësor; - përkufizimi i konceptit të kompetencës tekstuale; -

diferencimi i tipave të ndryshëm të tekstit.46 Përveç të tjerave, ne nuk do t’i hyjmë

analizës së historisë së tekstit, pasi nuk është ndër çështjet e punimit tonë, por mund të

citojmë: Në vitet ’90 e këtej, gjuhësia e tekstit, si degë e gjuhësisë teorike, është

shtrirë në tri linja zhvillimi:47 e para: ligjitimiteti i saj si disiplinë më vete me objekt të

përcaktuar qartë; e dyta: janë zgjeruar studimet mbi tipologjinë e teksteve dhe kriteret

e klasifikimit të tyre; e treta: janë thelluar studimet mbi kushtet e tekstualitetit: mbi

43 Shih: T. Topalli, Gjuhësi teksti, Shkodër, 2011, f. 6.
44 Po aty.
45 Po aty.
46 Po aty f. 7.
47 K. Dibra; N. Varfi, Gjuhësi teksti; SHBLU, Tiranë 1999, f. 21.



Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave

22

koherencën e kohezionin e teksteve; është parë njësia “tekst”, në raport me njësinë

“thënie” kurrë në optikën pragmatike, teksti shihet si akt i komunikimit, si makroakt

(kur përfshihet veprimit dhe thënia.48 Për fjalën – tekst – Fjalor i gjuhës shqipe jep

këto shpjegime:

Tekst,~E,~ET.

1. Fjalë a fjali të një vepre, a të një akti etj, fjalët e një vepre muzikore, të një kënge

etj; ku janë fiksuar këto fjalë e fjali. Teksti i dramës. Teksti i operës. Sipas tekstit.

Miratuam tekstin e letrës (e telegramit).

2. Lëndë mësimore, e shtypur në një libër a një dispensë; pjesë të shkëputura nga një

vepër ose nga disa vepra letrare të shtypura së bashku për qëllime mësimore; libër,

dispensë, etj., që përmban këto materiale. Tekst mësimor, libraria e teksteve shkollore.

I pajisën me tekste.

3. Pjesë e një materiali të shkruar ose të shtypur pa shënime, shpjegimet e ilustrimet

për të. Teksti dhe fotografitë. Tekst me shënime.49 Në vitin 1992, prof. Jani Thomai

boton librin “Teksti dhe gjuha” i cili e zgjeron konceptin përmes “Metoda e analizës

së tekstit”, duke zgjeruar kuptimin leksikor të fjalorit: “Kushdo që përpiqet të kuptojë

një tekst a një thënie të shkruar ose të folur, doemos duhet të hyjë në analizën e atyre

mjeteve të shprehjes që ndërtojnë këtë tekst, d.m.th të kuptojë fjalët, lidhjet e tyre,

fjalitë, vlerat e mjeteve në rrethin e tërë tekstit etj. Me këtë mënyrë zbulohet kuptimi

përmbajtja e tekstit, por ndriçohen edhe tiparet e tij mbitekstore, d.m.th ato tipare që

lidhen me rrethanat e jashtme të ligjërimit.”50 Në qoftë se do t’i referohemi prof.

Gjovalin Shkurtaj në veprën “Sociolinguistika” është operuar me termat tekst dhe

kontekst, i cili ka analizuar përmes shpjegimit të aktit gjuhësor, në përqasje me

konceptet e Sosyrit, Jakobsonit e Berrutos. “Njësia që në analizën sociolinguistike

quhet ndodhi gjuhësore, në gjuhësinë tradicionale quhet tekst, prandaj njohja e kësaj

kategorie është me rëndësi edhe në planin teorik të gjuhësisë, përderisa jep mundësi të

kapërcehen barrierat e frazës. Me fjalë të tjera, ky segmentim i të folurit jep mundësi

të plotë për të mospranuar më frazën si njësinë më të lartë të komunikimit, por tekstin.

Kështu sociolinguistika pikon në këtë pikë me gjuhësinë tekstuale të kohëve të reja,

që synon të ndërtojë gramatikën e tekstit mbi bazat e një gramatike gjenerative dhe jo

48 T. Topalli, Lindja e gjuhësisë tekstuale si disiplinë më vete, Gjuhësi teksti, Shkodër, 2011, f. 11.
49 Shih: Fjalor i shqipes së sotme, Tiranë, 1984, f. 1226-1227.
50 J.Thomai, Teksti dhe gjuha, Tiranë, 1992, f. 6.
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të një gramatike të frazës, si dhe duke u mbështetur në analizën e tekstit” 51. Ndërsa

prof. Rrokaj thekson: “Teksti është një njësi mbifrazore, në të cilin frazat përbërëse

kanë lidhje varësie e kushtëzimi të ndërsjelltë. Ai është një vazhdimësi thëniesh të

njëpasnjëshme që realizojnë gjuhësisht një vendim të plotë në përputhje me një

përvojë të caktuar.”52 Me përcaktime të tilla tekstore janë marrë mjaft gjuhëtarë të

brezave dhe shkollave të ndryshme, si: Benveniste, Dubois, Greimas, Tesnière,

Barthes, etj. Emile Benveniste, tekstin e shihte të shtresëzuar, prandaj dhe të

analizueshëm sipas shtresave: natyra e tij e qartë del pikërisht nga raportet midis

këtyre shtresave.53 Gjuhësia tekstuale është relativisht e re, por e zhvilluar së tepërmi

në dekadat e fundit, duke krijuar shkolla të ndryshme, si: shkolla gjermane, franceze,

ruse, anglosaksone, është përvijuar qartë si disiplinë. Në qoftë se i referohemi Bahtin54

në librin e tij “Probleme të tekstit” ka zhvilluar teorinë se çdo epokë dhe çdo grup

shoqëror ka një repertor formash ligjërimi të vetme në komunikim sociologjik.

Midis të tjerave: “Forma gjuhësore dhe forma tip të të shprehurit d.m.th llojet e

ligjërimit dhe futen bashkërisht në eksperiencën dhe ndërgjegjen tonë në mënyrë të

tillë që lidhja mes tyre të mos prishet. Të mësosh të flasësh, do të thotë të mësosh t’i

strukturosh formulimet që përdor (sepse flasim me formulime dhe jo me fjali të

shkëputura dhe sigurisht akoma më pak me fjalë të shkëputura. Tipet e ligjërimit i

organizojnë fjalët tona, ashtu siç i organizojnë edhe format gramatikore

(sintaksore)”55. Ajo që është origjinale në idenë e gjuhëtarit rus, qëndron në faktin se

ai shtrin kufijtë e kompetencës gjuhësore të subjekteve përtej fjalisë, duke orientuar

“drejt tipave relativisht të qëndrueshme të ligjërimit”. Për Bahtin-in, nocioni semantik

i kompaktësisë synon t’u përgjigjet disa pyetjeve naive, për shembull: si shpjegohet

fakti që kur lexojmë dhe kuptojmë një ligjërim, provojmë ose jo një ndjenjë

përshtatjeje? Si të kuptojmë nga pikëpamja semantike se një fjali nuk është një

grumbull fjalësh dhe se një tekst nuk është thjesht një bashkërendim fjalish? Nga

pikëpamja e lidhjes tekstuale, e cila quhet nganjëherë edhe “Gramatika e Tekstit”

duhen analizuar edhe planet e ndryshme që i korrespondojnë strukturës mikro-

gjuhësore të tekstit. Sipas M.A.K Holliday dhe Ruquaiya Hasan (1991) konkludohet

51 GJ. Shkurtaj, Socolinguistika, Tiranë, f. 127.
52 Shih: Arbër Çeliku, Koherenca tekstore, Alfa-Print, Shkup, 2005, f. 20.
53 R. Ismajli, Shumësia e tekstit, Rilindja, Prishtinë, 1980, f. 71.
54 M. Bahtin, Probleme de la poetique de Dostoievski, Mascou, 1963 f. 85.
55 Po aty, f. 285.
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se të kuptuarit e gjuhës qëndron në studimin e tekstit e për këtë arsye, teksti dhe

konteksti janë aspekte të të njëjtit proces.

Që në kohën e Branislav Malinovskit (1935) përdorej termi “konteksti i situatës” ose

“konteksti në një kulturë të caktuar”. J.R.Firth e çoi më tej teorinë e Malinovskit,

duke e përshkruar kështu kontekstin në një situatë:

-pjesëmarrësit dhe roli i tyre; - veprimet e pjesëmarrësve me biletat, gjestet etj;

-ngjarjet që kanë lidhje me çfarë po ndodh; -efektet e bisedave etj.

Duke qëndruar në këtë pikëpamje, Dell Hymes për kontekstin shton qëllimin dhe

pasojat e bisedave, argumentin, mënyrën dhe normat e komunikimit. Para dy

dekadave, gjuhëtarët u vunë në kërkim të njësive më të mëdha, gjithëpërfshirëse të

analizës gjuhësore, pas nyjëtimit të dyfishtë. Sipas terminologjisë së Martinesë,

nyjëtimi i tretë apo nyjëtimi tekstor56 do të ishte aktualizim i plotë i gjuhës e vetëm

këtu, në këtë njësi, siç është teksti, do të aktualizoheshin njësitë e një shkalle më të

ulët, siç janë fjala, sintagma, fjalia etj. Sipas Wolfgang Ulrich Dressler-it57 bëhet

ndarja e mëposhtme:

-Semantika e tekstit (kuptimi i një teksti);

-Sintaksa e tekstit (struktura e tekstit);

-Pragmatika (funksioni i tekstit përballë marrësit). Në vazhdimësi të analizës së tekstit

nga të gjithë studiuesit që kemi renditur për të dhënë një koncept sa më të plotë e

shkencor, nuk mund ta kuptojmë tekstin pa elementet që e karakterizojnë. Gjuha është

mjeti i domosdoshëm për të prodhuar dhe analizuar tekstin, objekti që qëndron në

themelin e aktivitetit tonë të komunikimit të përditshëm. Pra, teksti është gjuha në

funksion. Tekst do të thotë kuptim.“Teksti është një prodhim gjuhësor me gojë ose me

shkrim, i bërë me qëllimin dhe efektin e komunikimit”58 Adam59 në kuadër të

pragmatikës: “Teksti është një produkt i formësuar mirë, koheziv, koherent (dhe jo një

puqje e rastit e fjalëve, frazave, fjalive ose akteve ligjërimore, të thënieve).”

56 Geran Kamberi, Seminari XVIII: 229.
57 A. de Beangraude, W.U.Dressler, Introduzione alla linguisticia testuale, il Mulino, Bologna, 1994, f.
100.
58 L. Serioni, V. Della G. Patota: Analisi e produzione del testo, 1993: 6.
59 T. Plangarica në Tekst për tekstin, Sejko, Elbasan, 2002, f. 52, për J. M. Adam, Elèmènts de
lingustique textuelle. Thèorie et pratiques de l’analyse textuelle, Mordaga, 1990, f. 109.
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Çdo pjesë e gjuhës që luan një rol ose funksion të caktuar në një pjesë të kontekstit, në

një situatë, quhet tekst.60 Ai mund të jetë i shkruar e lexohet ose edhe çdo lloji tjetër të

shprehuri. Kur shkruajmë një tekst na duket sikur ai formohet vetëm nga fjalë e fjali,

por, në të vërtetë, teksti formohet nga kuptimet e fjalive. Nga ana tjetër, për të

shprehur kuptimet shërbejnë fjalët dhe fjalitë, në vetvete teksti është njësi semantike

dhe nuk mund të përshkruhet si një ose disa fjalë të gjata. Për këtë nuk mund të

trajtohet teoria për tekstin si një vazhdim i teorisë mbi gramatikën.

1.3 Llojet e teksteve dhe studimet e derisotme për stilet e shkruara të shqipes përmes

gjuhësisë së tekstit.

Për shkak të natyrës së tij si njësi semantike, teksti më shumë se njësitë e tjera

gjuhësore, duhet të analizohet në dy aspekte: si produkt dhe si proces. Teksti është

produkt i gjuhës që ka një strukturë të vetën, e cila mund të studiohet dhe të

analizohet. Ai është një proces, një proces i vazhdueshëm semantik. Nga një tekst i

caktuar mund të krijohen tekste të reja. Teksti është një formë shkëmbimi, shkëmbim

mendimesh në shoqëri. Forma themelore e tij është dialogu, biseda midis dy

personave. Por dialogu mund të jetë më i rëndësishëm se llojet e tjera të teksteve. Në

çdo gjuhë (kod), çdo lloj teksti është kuptimplotë, sepse lidhet me bisedat e njerëzve,

qoftë edhe me biseda spontane të jetës së përditshme. Një tekst është ndërkohë një

objekt, si dhe një shembull i shkëmbimit të mendimeve në shoqëri dhe situatë e

caktuar. Ai vlen si një i tërë ose është më tepër sesa shuma e gjymtyrëve të tij,

shprehur me fjalë a togje fjalësh. Ndër elementet dallues të tekstit mund të veçojmë: -

Çdo tekst është një krijim kompleks që përbëhet prej pjesësh, pra, është i strukturuar,

strukturë që varet nga përkatësia gjinore e tekstit: p.sh. një fjalim apo artikull në

paragrafë; një tregim në kapituj e fragmente etj.

Fjalën -tekst- e lidhim me gjuhën e shkruar në përditësinë e zakonshme të jetës së

përditshme dhe kjo është e vërtetë, pasi studimin e kësaj njësie ligjërimore, kryesisht e

realizojmë nëpërmjet prototipit të saj në gjuhën e shkruar, por nuk duhet mënjanuar

fakti që termi linguistik në rastin tonë vlen njëkohësisht edhe për gjuhën e folur,

mjafton që të plotësohen kushtet e caktuara të tekstualitetit.

60 M.A.K. Holliday and Ruqaiya Hasan, Language, context, and text: aspects of language in a social,
semioic Perspective, Oxford, University Press, 1991, f. 10.
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Gjithashtu, termin tekst nuk duhet ta lidhim vetëm me njësinë e gjuhës së paraqitur në

formë monologu, sepse disiplina e gjuhësisë tekstuale përfshin edhe njësitë e dialogut,

madje, duke formësuar një tip teksti më vete, siç kemi analizuar te tipologjia e

teksteve.

Një tekst është përherë një njësi komunikative si dhe një njësi e kufizuar. Kështu

tekstet e shkruara paraqiten me anë të mbititujve, titujve ose formulave hyrëse; nisjet

tekstuale dallohen edhe nga renditja grafike, madhësia e shkronjave a hapësirat midis

radhëve; po ashtu fundi vjen i ndryshuar nga formula të veçanta të përmbylljes, ose

elemente tipografike, jogjuhësore.

Lidhur me njësitë e njohura kumtuese, si: fjali, fraza, thënie, teksti endet brenda tyre

deri në kufirin e një fjale të vetme. Për strukturat që e arrijnë njësinë tekst mund të

përcaktojmë se çdo tekst ka një temë, plotëson një funksion për njerëz që

komunikojnë me njëri-tjetrin, dhe është një strukturë e ndërlikuar, e ndërlidhur e

shenjave të gjuhës, përcaktuar përherë nga koherenca. Sido që të jenë përkufizimet e

tekstit, nga anëtarë e shkolla të ndryshme gjuhësore, një gjë është e vërtetë dhe e

përbashkët, të ndërtosh një tekst, është metaforikisht si të endësh një pëlhurë, të

punosh si Penelopa në avlëmend, të punosh me vite si ata shkrimtarët që shkruajnë

vetëm në libër, por që shkruajnë gjithë jetën e thurin e pastaj e shkatërrojnë për ta

nisur nga e para.61

Një çështje që lidhet me analizën e tekstit është ajo që lidhet edhe me funksionet e

gjuhës, pasi këto përcaktojnë faktorët e aktit komunikativ dhe që na çojnë drejt një

emri të madh, gjuhëtarit rus Roman Jakobson. Pra, secili prej nesh, kudo qoftë, kur

komunikon e ka një qëllim. Format e komunikimit që janë në të folur dhe në të

shkruar janë të motivuara nga dëshira për të vendosur një kontakt me

bashkëbiseduesin (në rastin e ligjërimit të shkruar, me lexuesin), për të realizuar një

raport social. Të dish të flasësh, do të thotë të zgjedhësh fjalitë, ndërtimin e fjalive a të

thënieve, intonacionin e duhur dhe në përshtatje me situatën komunikative. Dhe në

këtë hulli, çdo person me një profesionalizëm përkatës duhet të zotërojë aftësi të

veçanta gjuhësore. Në qoftë se do t’u referohemi studimeve të sotme sociolinguistike,

kjo “marrëveshje” duhet të ketë si udhërrëfyes formulën “Çfarë thotë, kujt ia thotë,

61 Claudia Sebastiana Bobili, Il lavoro della scrittura, Milano, 1999, f. 10; T. Topalli, Gjuhësi teksti,
Shkodër, 2011, f. 38.
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ku, kur, në çfarë situate”62. Gjuha i kryen të gjitha funksionet në shërbim të njeriut.

Dhe siç i kemi edhe nga studimet e gjuhëtarëve që përmendëm më lart, gjashtë

funksionet e gjuhës janë:

- funksioni emotiv; (lidhet me gjendjen shpirtërore, botën e brendshme etj).

- funksion bindës; (lidhet me marrësin për ta bindur në mënyrë të vullnetshme).

- funksion informativ ose referencial; (vë në qendër referuesin e bisedës sonë).

- funksion poetik; (i referohet mesazhit dhe shërben për të tërhequr lexuesin e për ta

bindur atë dhe për t’i nxitur kënaqësitë shpirtërore).

- funksion metalinguistik; i cili i referohet kodit, ku gjuha përpos të gjithave jep

argumente edhe për vetveten. P.sh. kur analizojmë se fjala “qiell” është me burim

latin dhe ka ardhur në shqipe nga italishtja “il cielo” dhe se ajo përbëhet prej tingujve

q-i-e-ll, atëherë në këtë rast, apo dhe në shumë raste të tjera kemi nxjerrë në pah

funksionin metalinguistik të gjuhës. Në vazhdën e kësaj, po kështu ngjet edhe me

paraqitjen terminologjike e shpjegime të koncepteve të ndryshme.

Gjuha arrin edhe në sqarimin e termit, i cili kërkon shpjegimin e një procesi të tërë.

Në qoftë se do t’i referohemi prof. Çabejt në “Hyrje në indoevropianistikë” shihet

shumë qartë funksioni metalinguistik i gjuhës. Ja, një shembull në lidhje me

terminologjinë gjuhësore.

“Terminologjia e kompozitave në gjuhësinë indoevropiane është më fort pas indishtes.

Parimi në gramatikën e tij ka ndërtuar vetë këta terma, se indishtja është shumë e

pasur në kompozitë. Shumë marrëdhënie indishtja i shpreh me anë të kompozitave.

Kështu kemi një lloj kompoziti që quhet tatpurusha. Është një lloj kompoziti që

tregon këtë, ajo që shprehet në pjesën e dytë të kompozitit përcaktohet më afërsisht në

pjesën e parë; edhe sipas karakterit të pjesës së dytë, a është pjesa e dytë emër apo

mbiemër, edhe gjithë kompoziti rezulton pastaj të jetë emër ose mbiemër.”63

Funksioni fatik. Termi “fatik” nga lat. “fari” - me shqiptues, më fal, i referohet

kanalit.64 Ashtu siç pohon edhe prof. Tefë Topalli në studimin e tij, të gjitha

funksionet e gjuhës lidhen me regjistrat e gjuhës, ku këto të fundit nxjerrin në pah

ndryshorët sociolinguistikë65. Nuk po ndalemi, pasi kjo çështje përbën një problem më

vete për t’u analizuar dhe nuk është në parashtrimet e punës sonë. Nuk mund të

62 Gj. Shkurtaj, Sociolinguistika, Tiranë, 1996, f. 132.
63 T. Topalli, Gjuhësi teksti, Shkodër, 2011, f. 26.
64 T. Topalli, Po aty.
65 Gj. Shkurtaj, Sociolinguistika, Tiranë, 1996, f. 135.
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kuptojmë ligjërimin e folur dhe të shkruar pa ekzistencën e stileve të gjuhës shqipe.

Meqë objekti i punës sonë lidhet me një nga analizat e teksteve: atë informues e

argumentues, si pjesë përbërëse e njërit prej stileve të shqipes, do të mbështetemi te

dy prej tyre: Te stili administrativo-juridik dhe ai i veprimtarisë shkencore dhe

teknike, përmes të cilave do të paraqitim disa veçori. Duke iu referuar literaturës

gjuhësore të studiuesve tanë në këtë fushë po citojmë disa prej tyre. Një ndihmesë të

vyer e të mirëfilltë shkencore ka dhënë prof. Xh. Lloshi, prof. Valter Memisha në

fushën e stilistikës gjuhësore, e më tej.

Duke iu referuar prof. Xh. Lloshi66, midis të tjerave ka theksuar për këtë lloj

stili:...Sfera e këtij stili përbëhet nga botimet shkencore, (librat, revistat, artikujt,

punimet) dhe veprimtaritë shkencore me kumtime gojore (konferencat, sesionet,

simpoziumet, leksionet, diskutimet)... Kategoritë e teksteve nuk përbëjnë një numër të

madh, por janë të dalluara e të specializuara. Sipas formësimit gjuhësor dallojmë:

1-Burimet e drejtpërdrejta të informacionit shkencor ose të dijeve;

2- Burimet referuese;

3- Tekstet vlerësuese;

4- Tekstet për komunikim gojor;

5- Tekstet udhëzuese me karakter teknik, teknologjik, rregullore etj. Funksioni stilistik

i ligjërimit është kumtues, d.m.th gjuha u nënshtrohet kërkesave që të jepet një

përmbajtje e caktuar sipas natyrës së kësaj sfere. Ndërsa prof. V. Memisha67 në “Cikël

Leksionesh” për stilistikën, për këtë çështje do të citojë se gjuha shërben në këtë fushë

jo thjesht për t’i paraqitur e ngulitur arritjet e njohjes e të prodhimit, por edhe merr

pjesë në përpunimin e tyre si mjeti themelor i të menduarit abstrakt. Tiparet e parimit

të organizimit në këtë fushë:

a. Në qendër të formësimit gjuhësor është një informacion objektiv i vërtetë, që edhe

duhet të paraqitet në mënyrë objektive dhe me vërtetësi. Ligjëruesi nuk i drejtohet një

njeriu konkret, madje kjo ndihet edhe në rastet e komunikimit gojor.

b. Synohet që informacioni të jepet i formuluar sa më saktë, i ngjeshur, pa gjëra të

tepërta, pa shmangie. Thëniet nuk kanë kuptime të dyta, nuk veprohet me nëntekst.

66 Xh. Lloshi, Stili i veprimtarisë shkencore e teknike, Stilistika dhe pragmatika, Tiranë, 1999, f. 187-
188.
67 V. Memisha, Cikël leksionesh për stilistikën, Ligjërata e 11, f. 77-81.
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c. Tekstet shkencore i drejtohen arsyes, perceptimit logjik, duke iu larguar anës

emocionale.

d. Thëniet marrin karakter të përgjithësuar, abstrakt.

e. Gjuha gjen mbështetje edhe te skicat, vizatimet, grafikët, tabelat, hartat, shifrat,

fotografitë dhe ilustrime të tjera, informacioni i të cilave nuk arrihet të mbulohet

thjesht nga gjuha e zakonshme. Shkenca është një mënyrë shikimi dhe shpjegimi për

botën që synon drejt të vërtetave, objektive të përhershme, të verifikueshme sa herë që

përsëritet dukuria përkatëse, pavarësisht nga dëshirat, ndjenjat e qëllimet e njeriut.

Faktet e njohjes kthehen në kategori e veprime logjike (nocione), gjykime e

përfundime) dhe sundon prirja që shenjat gjuhësore të shërbejnë për të vendosur

marrëdhënie të njëkuptimshme (pa shoqërime emocionale, shprehëse e vetjake!)

ndërmjet përmbajtjes e shprehjes, që të jepet sa më shumë informacion me ekonomi

shenjash. Si pasojë, ligjërimi shkencor nuk mund të pajtohet me luhatjet e gjuhës së

zakonshme, madje sa më shumë thellohet njohja aq më pak pranohen pasaktësitë e

ligjërimeve. Dhe e fundit, stili shkencor largohet nga gjuha e zakonshme dhe

përpunon një gjuhë të posaçme. Kjo prirje shfaqet në dy drejtime:

1- Secila fushë shkon drejt një gjuhe ndihmëse të specializuar, artificiale. Prej këtej ka

lindur problemi i ruajtjes së aftësisë së kësaj fushe për të shërbyer në komunikimin e

zakonshëm. Ndërlikimi i mëtejshëm ka ardhur nga komunikimi me kompjuterët që

bëhet me gjuhë tërësisht artificiale.

2. Shkohet drejt një gjuhe të formalizuar, domethënë në vend të shenjave gjuhësore

krijohen sisteme simbolesh: hidrogjeni jepet me H, energjia me E kryefjala me S. Një

rrjedhim tjetër: gjuha e shkencës i nënshtrohet rregullimit të ndërgjegjshëm,

domethënë vendoset se si do të quhet diçka dhe si do të formulohen thëniet, pra nuk

ecet sipas rrjedhës së zakonshme të gjuhës natyrore. Këto procese e ruajnë shkallën e

lëvrimit të gjuhës, kujdesin për shprehjen dhe përshtatjen e saj me përmbajtjen,

prandaj stili shkencor përbën shprehjen më të plotë të tipave të ligjërimit libror dhe në

penën e shkencëtarëve të vërtetë jep modele të gjuhës letrare të shkruar. Proza

shkencore kërkon përpikmëri, organizimin logjik, shtjellimin pa kontradikta,

sistemorisinë. Nga tiparet e parimit drejtues dy veçori të përgjithshme të gjuhës:

1- Ajo ka modele të qëndrueshme me standardizim dhe karakter të përgjithësuar. E

dyta, teksti është homogjen, me ton të përmbajtur, të njëtrajtshëm. Ndërsa përsa i

përket fushës së terminologjisë, prof. V. Memisha ka analizuar se proza shkencore te
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gjuha letrare e shkruar,68 pjesa e leksikut përgjithshëm në një shkrim dituror mund të

bjerë deri përgjysmë, gjysma tjetër, leksiku shkencor përbëhet nga ana e vet prej tri

rrathësh.

a. Leksiku: përgjithshëm shkencor;

b. Leksiku i një shkence;

c. Leksiku i specializuar - bërthamën e leksikut shkencor e përbëjnë termat që

dallojmë nga fjalët e zakonshme, pasi në vend të kuptimeve shënojmë nocione,

pavarësisht se nga përmbajtja ato mund të përkojnë në shumë raste. Përmbledhtas po

japim disa nga tiparet e termave që karakterizon këtë stil të veprimtarive shkencore e

teknike.

1- Termi është një fjalë ose togfjalësh që mbështetet në një përkufizim. (V=

shpejtësia).

2- Shkenca priret që të krijojë sisteme shenjash, të cilat të kenë marrëdhënie sipas

modelimit të objektit në degën e caktuar. Termi bën pjesë në një sistem logjik. Termat

janë fjalë që përcaktohen brenda një terminologjie. Terminologjia ndërtohet sipas një

sistematike (klasifikimi, taksonimi).

3- Termat dallohen nga emërtesat, sepse shënojnë një klasë brenda një sistemi dijesh,

ku ka hierarki përgjithësimi dhe klasifikimi të përmbyllur rreptësisht sipas një kriteri.

Brenda terminologjisë ka terma për nocionet e gjera, gjinore, që zbërthehen

sistematikisht dhe në këtë rast kalohet sidomos te togfjalësha; shumicën e termave e

përbëjnë emrat dhe togjet emërore.

4- Termat janë fjalë që priren për përpikmëri. Kjo arrihet me disa rrugë. Fjala

shkarkohet nga shoqërimet e gjuhës së përditshme, i mbetet thelbi që vjen nga lidhja e

përgjithësuar njerëzore dhe jo veçantia e përvojës kombëtare të një gjuhe. Ekziston

edhe prirja për njëkuptimësi, që nuk mund të arrihet plotësisht. Prandaj ajo plotësohet

me diferencimin e imtë si me fjalë të ndryshme, edhe me togfjalësha. P.sh. për

shkencën ka dallime të qenësishme kokrra e patates është zhardhok, e qepës është

bulb, e mollës është frut, e fasules është farë. Fjalët e përgjithshme kur kthehen në

terma, ripërkufizohen dhe hyjnë në lidhje të tjera paradigmatike e sintagmatike. P.sh,

uji për gjeologjinë është mineral i lëngut. Si përfundim, arrihet te ripagëzimi me terma

i sendeve e dukurive, që i kanë emërtimet e tyre në gjuhë. Kështu që secila shkencë

krijon terminologjinë e vet. Një tjetër stil që i përket ligjërimit të folur dhe të shkruar,

68 V. Memisha, Cikël leksionesh për stilistikën, f. 80-86.
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i cili lidhet me fushën e termave dhe terminologjisë, është edhe ai i veprimtarisë

shtetërore dhe administrative. Gjithmonë, duke u mbështetur në bibliografinë

shkencore të prof. Xh. Lloshi do të shohim se në këtë stil, kërkesa e parë69 është që

gjithçka të paraqitet e të bëhet në emër të shtetit, nga pikëpamja e përgjithshme e

interesave të tij dhe jo të ligjëruesit të veçantë, përpjekja për të mënjanuar qëndrimet e

trajtimet nga ana vetjake, individuale, rrjedhimisht shmanget shprehja e drejtpërdrejtë

e ndjenjave dhe reagimeve të ligjëruesit, e vlerësimeve vetjake, çdo gjëje subjektive.

Kërkesa e dytë70 është paraqitja gjuhësore jo vetëm te librat me përpikmëri, por edhe

të përfshirë e të gjitha rastet e mundshme, imtësitë e rrethanat në mënyrë të shprehur,

që të mos lindë rreziku që një interpretim tjetër, të gabuar, arbitrar, të qëllimshëm, apo

të lejohet shkelja me paramendim.

Kërkesa e tretë71 është që tekstet të shërbejnë si mbështetje për komunikimin në

shumë veprimtari të kësaj fushe, të cilat nuk janë caktuar për t’u shqiptuar, për të folur

me fjalët e tyre. Organizimi i këtyre teksteve synon që të lehtësojë perceptimin pamor,

siç e dëshmon lehtë, p.sh., një regjistër mallrash ose një faturë.

Kërkesa e katërt72 është që tekstet të mos ndryshohen brenda periudhave të shkurtra,

sepse ndryshimet e shpejta gjuhësore do të sillnin vështirësi në jetën shtetërore të një

vendi. Duke i plotësuar të gjitha këto kërkesa, analizon prof. V. Memisha, ky stil na

paraqitet si varianti më pak komunikativ, më larg gjuhës së gjallë të folur, me

konvencionalizëm të ndjeshëm të stilemave. Njëkohësisht del si stil i mbyllur, më i

kufizuar që e çon në skajshmëri vetinë e gjuhës librore për të mos pranuar shtresa të

tëra gjuhësore. Në këtë stil rëndësi të veçantë marrin ndërtimi i teksteve e veçanërisht,

modelet e tyre. Të gjitha shkrimet llojet e tyre janë standarde në të shkruar. Shkresat

të gjitha bëhen sipas modeleve me kokën, datën, adresën, lëndën me shkurtim, me

formulat e hyrjes e të mbylljes, nënshkrimin bashkë me detyrën e atij që nënshkruan,

vulën, anekset. Ligjërata shtetërore është një ligjëratë imponuese pavetore dhe

rrafshuese. Formularët janë dhe parashkruajnë pjesën më të madhe të tekstit, ligjëruesi

kthehet në plotësues, roli i tij në komunikim zvogëlohet. Atij që komunikon me

shtetin i kërkohet të thotë sa më pak fjalë dhe kjo është një shfaqje e shtrëngesës

gjuhësore, që e dallon këtë stil nga gjithë të tjerët. Në sistemet diktatoriale dhe shtetet

69 Xh. Lloshi, Stilistikë dhe pragmatika, Tiranë, 1999, f. 200-201.
70 Xh. Lloshi, Po aty.
71 Xh. Lloshi, Po aty.
72 Po aty.
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ideologjike, ku politizohet gjithçka, pra edhe veprimtaria shtetërore, ndodh proces i

anasjelltë: gjuha e jetës politike e shoqërore dhe e mjaft sferave të tjera merr tiparet e

standardeve të këtij stili, gjithçka nis të futet në stereotipat e politikës përkatëse dhe

përftohet një shtresë e tërë frazeologjie të ngurtësuar.

Shmangia prej saj jo vetëm quhet shkelje politike, por edhe ndëshkohet shtetërisht.73

Në gazetën “Koha ditore” e datës 1.03.2001 nënvizojmë: Fjalimi i kryeministrit turk,

Recep Toyyip Erdogan, shkaktoi reagime të ashpra deri indinjatë. Konstatimi i tij se

është “Kryeministër edhe i turqve në Gjermani”, hasi në refuzim kategorik po aq sa

dhe kërkesa e tij, që turqit duhet të integrohen dhe të mësojnë gjermanisht, por së pari

duhet të mësojnë turqisht. Me aftësi taktike ai e krahasoi islamofobinë e

pamohueshme në Gjermani me antisemitizmin dhe e cilësoi atë sërish si “krim kundër

njerëzimit”. Ai mbështeti gjithashtu sërish integrimin, por refuzoi asimilimin dhe me

këtë dobësimin e identitetit të vet kulturor.74

Vihet re se sa është e rënduar gjuha jonë (pavarësisht se ky shembull i përket stilit të

publicistikës, e më tepër atij politiko-shoqëror) nga ndërtime të nevojshme e të

panevojshme fjalësh. Ky shembull pohon më së qarti atë që është pohuar më lart.

Fusha e veprimtarisë shoqërore i zgjedhin, i përpunojnë e i përdorin mjetet e shprehjes

dhe të marrëveshjes gjuhësore të zgjedhura e të përdorura në përshtatje me

përmbajtjen e kërkesat e një fushe të caktuar të veprimtarisë shoqërore, që përbën

stilin funksional. Shkurt, stili funksional është trajta që merr standardi për të

përmbushur kërkesat e shprehjes gjuhësore në një fushë të caktuar të veprimtarisë

shoqërore. Gjuha standarde jeton e vepron në trajtën e stileve funksionalë.75 Nga

gazeta “Shqip” kemi vjelë disa shembuj që janë tipike si veçori e teksteve për këtë

stil.

Shqipëria, sot në axhendën e ministrave të BE. (Gazeta Shqip); Mbledhja do të

drejtohet nga përfaqësuesja e Unionit për Politikën e jashtme, Catherine Ashton

(Gazeta Shqip); Javën e kaluar në Tiranë mbërriti i dërguari i BE-së si negociator.

Miroslav Lajçak dhe pritet që deklarata e Ashton të ketë në përmbajtje edhe situatën e

krijuar në Shqipëri pas tragjedisë së 21 janarit. (Gazeta Shqip; Bilanci i tre

personave të vrarë në bulevardin jashtë godinës së Këshillit të Ministrave në Tiranë

73 V. Memisha, Cikël leksionesh për stilistikën e gjuhës shqipe, f. 83.
74 Shih: Gazeta “Koha ditore, 1 mars 2011.
75 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2008, f. 296.
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dhe dhjetëra demonstues e policë të plagosur, do të zërë një vend kryesor në takimin e

sotëm në Bruksel. (Gazeta Shqip); Përshkallëzimi i dhunës gjatë protestës së 21

janarit në Tiranë duket se e ka kthyer çështjen shqiptare në një emergjencë për shefat

e diplomacive të Bashkimit Europian. (Gazeta Shqip); Në përmbajtje të saj,

komisioneri Fule është përqendruar në tri çështje: reforma zgjedhore, kriza politike

dhe liberalizimi i vizave. (Gazeta Shqip); Unë ju inkurajoj juve të ndërmerrni gjithë

hapat e nevojshme, siç i shkon një vendi që ka aplikuar për anëtarësim në BE”,-

thuhet në letrën e Fules. (Gazeta Shqip); Vetëm 3 ditë para protestës së 21 janarit,

komisioneri evropian, Stefan Fule ka shprehur gatishmërinë e tij për t’u përfshirë

sërish në zgjidhjen e ngërçit politik. Jam i sigurt se ju ndani me mua shqetësimin

madhor për vazhdimin e ngërçit politik, që përbën një pengesë serioze ndaj

përmbushjes së kritereve të Kopenhagës. (Gazeta Shqip); Gjithashtu, ai po mban peng

reforma të rëndësishme të nevojshme për progresin drejt BE-së dhe po dëmton

imazhin e pjekurisë politike e demokratike të Shqipërisë, çfarë vendi është përpjekur

ta ndërtojë gjatë dy dekadave të fundit. (Gazeta Shqip); Rinisja e aktivitetit të plotë

parlamentar është e domosdoshme për Shqipërinë, që të fokusohet në sfidat e

ardhshme në rrugën drejt BE-së. (Gazeta Shqip); Nëse ka sy për të parë e veshë për të

dëgjuar, Saliu duhet ta kuptojë se demonstrata e djeshme dhe të gjitha demonstratat

që do të pasojnë përditë e përjavë, nuk janë protesta të Partisë Socialiste, por

shprehja e indinjatës së një populli, të ardhmen e të cilit e ka marrë peng regjimi i

kusarisë e matrapazllëkut. (Shqip, 20.02.2011); Ai u është përgjigjur edhe akuzave të

bëra dje nga kreu i PS-së ndaj ish-Lidershipit socialist, duke nënvizuar se mes tyre ka

një ndryshim të madh. Sulmet e kreut të PS-së ndaj Metës dhe Nanos janë shenjë

inferioriteti. (Shqip, 20.02.2011); Nano dhe Meta e bënë PS-në një shkollë të

respektimit të vlerave demokratike, të ngritjes së institucioneve demokratike, dhe

sulmet e djeshme të Edi Ramës janë shprehje e një kompleksi inferioriteti dhe një

fobie të njohur për tipa karakteropat, i cili, i kompleksuar prej asaj çfarë e lidh Fatos

Nanon dhe Ilir Metën me emrin dhe historinë e PS-së, gjen si të vetmen rrugë sulmin

kundër tyre, që në thelb është një sulm ndaj vlerave dhe të gjithë votuesve të Partisë

Socialiste,- tha Luan Rama. (Shqip, 20.02.2011); Kjo është e vërteta më e rëndë e

implikimit politik të ‘shoqes së bulevardit’ që drejton institucionet e akuzës, për të

mos e zbardhur ngjarjen dhe për t’i bllokuar dhe devijuar hetimet. (Shqip,

20.02.2011); Ky qëndrim antikushtues i Prokurores së Përgjithshme është në sintoni
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me deklaratat dhe me njelljen politike të kryetarit të Partisë Socialiste, Edvin Kristaq

Rama:,- tha deputeti Bogdani. (Shqip, 20.02.2011); Mazhoranca do të mbledhë sot në

shesh me mijëra qytetarë në kuadër të koncertit festiv që do zhvillohet në sheshin

“Nënë Tereza” me rastin e 20 vjetorit të rrëzimit të bustit të ish-diktatorit Enver

Hoxha. (Shqip, 20.02.2011); Jashtë tyre, çdo gjë tjetër iluzive, tha Berisha. Ai e

cilësoi këtë ditë, “si ditën e kujtesës kombëtare, nderimit të vuajtjeve, persekutimeve,

torturave çnjerëzore, ekzekutimeve, gjenocidit dhe krimeve kundër njerëzimit që

regjimi i Enver Hoxhës dhe bllokmenëve të tij kreu ndaj shqiptarëve në 45 vite të

sundimit të tyre”. (Shqip, 20.02.2011); Muri i Berlinit u rrëzua më datën 8-11 dhjetor

në Tiranë, por, nga ana tjetër, dua të pranojmë se prania e bllokut omnipotent dhe e

shtatores së diktatorit, të cilin Bashkimi Demokratik Evropian në deklaratë e tij në

maj të vitit 1991 do të cilësonte si Hitleri i Pasluftës i Evropës, i bënte liritë tona jo

reale, e bënte opozitën shqiptare jo reale. (Shqip, 20.02.2011); Ju nuk keni qenë

dëshmitarë të një sistemi diktatorial ekstrem siç ka qenë historia e regjimit përpara

viteve ’90, një regjim i egër, më i egri në krahasim me të gjitha vendet e tjera të

Evropës që kanë vuajtur nga ky sistem. (Shqip, 20.02.2011); Qytetarët abandonuan

Ramën dhe grupin kriminal prej 321 personash të skeduar për vrasje, tentativë

vrasjeje, drogë, kontrtabandë, trafiqe e lanë vetëm. (Shqip, 20.02.2011); Ish-kreu i

shtetit e ka konsideruar jo të mbështetur në ligj debatin për kombësinë pas rasteve të

shumta të verifikuara për ndërrimin e saj. (Shqip, 20.02.2011); Duke bërë këtë

deklaratë, ish-kreu i shtetit ngre edhe defektet që ka ligji i gjendjes civile dhe më tepër

nga formulari i regjistrimit të popullsisë. (Shqip, 20.02.2011); është e vërtetë se kam

qenë i njohur jo pak në ambientet studentore për shumë arsye, por më të rëndësishme

gjykoj se kanë qenë: niveli i duhur profesional, marrja pjesë në të gjitha aktivitetet

shkollore dhe jashtëshkollore së bashku me studentët, si stërvitja ushtarake, aksionet

dhe aktivitetet sportive etj. (Shqip, 20.02.2011); Qenia në politikë deri në mars ’92 ka

qenë një shprehje e dëshirës sime për të dhënë dhe unë kontributin në ndryshimin e

sistemit totalitar dhe ndërtimin e në sistemi të lirë demokratik. (Shqip, 20.;02.2011);

Gjithmonë jam marrë më shumë me politikë, kur PD-ja ka qenë në opozitë, siç duket

kjo vjen nga shpirti im “rebel” dhe dyshues dhe ndoshta që në politikë bëj më mirë

opozitarin. (Shqip, 20.02.2011); Në momentet kur unë kam vendosur të merrem

seriozisht me politikë, kam gjykuar se kam elementet bazë për të kontribuar në këtë

profesion. (Shqip, 20.02.2011); Sa ka ndihmuar të qenit elbasanas në performancën
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tuaj politike? Natyrisht në një shoqëri dobësitë që vihen re, bëjnë efekt shumë të madh

mediatik, duke shtuar dhe faktin që një pjesë e mirë e politikanëve, për shkak të

inteligjencës së tyre, mendojnë se duke dalë në TV i rrisin vlerat e tyre, por harrojnë

se TV është vrasës për individët me mendim mediokër. (Shqip, 20.02.2011); Problemi

qëndron se si do t’i përdorë shoqëria këto instumente, për t’u bërë eficiente. (Shqip,

20.02.2011); Ne shqiptarët dallohemi për shfrytëzim jo racional dhe eficient të

aseteve dhe madje shpeshherë, i shfrytëzojmë në mënyrë të tillë që ato në vend që të

jenë burim zhvillimi, kalojnë në burim pengimi ose në vend që t’i sjellin të mira

shoqërisë, i sjellin të këqija. (Shqip, 20.02.2011); Kjo gjë do të ishte realizuar, sipas

gjykimit tim, nëse do të kishim zgjidhur drejt: pronën si elementin bazë të ekonomisë

së tregut të lirë; dilemën midis individit dhe shoqërisë; dilemën midis së sotmes dhe së

nesërmes; dilemën e të qenurit Sokrat i vuajtur apo Derr i kënaqur; dilemën midis

politikës dhe ekonomisë dhe mjaft dilema të tjera. (Shqip, 20.02.2011) Nga

eksperienca ime, të punosh në opozitë në Shqipëri është shumë e vështirë për dy

arsye. (Shqip, 20.02.2011); Frika se me këtë proces do të abuzohej, duke rritur në

mënyrë efektive numrin e minoriteteve, u shpreh menjëherë nga Intelektualët

Shqiptarë dhe po kështu nga grupe të caktuara interesi, siç është komuniteti çam në

Shqipëri. (Ship, 20.02.2011); Shqetësimi u fokusua kryesisht tek një pjesë e

shqiptarëve, të cilët, për interesa të ditës, mund të deklaronin se i përkiste etnisë

Greke, të popullsisë që jeton në jug. (Shqip, 20.02.2011); Gjithashtu Bollano shfaqi

shqetësimin e moskthimit të pronës së Kishës Ortodokse dhe artefakteve fetare të

përvetësuara gjatë diktaturës komuniste. (Shqip, 20.02.2011); Unë besoj fuqimisht se

është në interesin më të mirë të Shqipërisë që kërkon integrimin në Evropë, që të

trajtojë pakicat e veta në atë mënyrë që insiston të trajtohen shqiptarët etnikë në

vendet fqinje. (Shqip, 20.02.2011) etj.

Në vazhdim të analizës së tipareve të teksteve të këtij stili, si karakteristikë e

përgjithshme shihen edhe format e veçanta të renditjes së materialit. Kemi copëtim të

tekstit që ka pasoja të drejtpërdrejta edhe për sintaksën.76 Për shembull, nenet synohet

që periudhat të jenë të mëvetësishme, ta japin kuptimin e kërkuar pa lënë mangësi.

Synohet për thënie të plota, me paraqitje objektive, pa emocionalitet, pa shprehësi, të

sistematizuara e të njëtrajtshme. Fillimet e paragrafëve dalin në dy tipa mjaft të

shpeshtë.

76 V. Memisha, Cikël leksionesh për stilistikën e gjuhës shqipe, f. 83.
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a- Në të parin përsëriten të plota emërtimet ose kryefjalët e njëjta. Këto rimarrje luajnë

atë rol, që do ta plotësonin elemente të tjerë lidhës.

b- Në tipin e dytë, argumentimi për ndërmarrjen e veprimit bëhet duke u mbështetur në

diçka, duke e lidhur me diçka të vendosur të ligjëruar, të pranuar, pra, duke e sjellë në

fillim si arsye.

Gjuha e veprimtarisë shtetërore sot ndikohet nga publicistika e shkenca, prandaj mjaft

stilema të tyre, së bashku me veçoritë që bartin, depërtojnë edhe në tekstin e kësaj

fushe.77 Njëra nga shtresat kryesore të leksikut është edhe sfera e leksikut

terminologjik, të cilën do ta analizojmë përmes shembujve të sektorit ekonomik, vjelë

nga gazeta dhe dorëshkrime zyrtare. Para se të kalojmë në parashtimin e detajeve të

kësaj sfere do të bëjnë një paraqitje kronologjike të studimeve në terminologjinë

shqiptare.

1.3.1 Kundrimi i ecurisë së shqipes së shkruar që nga Kongresi i Manastirit (1908)

deri në Kongresin e Drejtshkrimit (1972) dhe më pas.

Në ecurinë e studimeve të derisotme të gjuhësisë shqiptare, fusha e terminologjisë zë

një vend të veçantë. Dhe përkatësisht terminologjia e shkencës së gjuhësisë në gjuhën

shqipe. Në fillesat e saj pas Çlirimit të vendit e më tej, gjuhësia shqiptare kishte më

shumë karakter didaktik. Pra, nuk mund të flitet për një shkencë mirëfilli në nivel

shkencor. Aq më tepër të diskutohej për krijimin e një terminologjie të plotë e të

njësuar shkencore. Sa i takon historikut të terminologjisë në gjuhën shqipe, kryesisht

asaj gjuhësore, mund të themi se zhvillimi i saj “ka kaluar nëpër disa faza, të cilat janë

kushtëzuar nga faktorët jashtëgjuhësorë, kryesisht historikë, ekonomiko-socialë,

kulturorë etj., si dhe nga faktorët brendagjuhësorë”.78 Por puna e studiuesve tanë e ka

bazën, zanafillën në parashtrimet e hedhura qysh në kohën e Rilindjes si: Sami

Frashëri (1886), Kostandin Kristoforidhi (1904), A. Xanoni (1909) e deri tek i

nderuari, i madhi A. Xhuvani. Midis të tjerave, duhet veçuar puna e “Komësisë

Letrare” të Shkodrës (1916-1918). Është një nga ndërmarrjet e para që në mënyrë

mjaft të organizuar dhe jo sporadike diskutoi dhe miratoi një sërë termash në fushën

77 Po aty.
78 Sh. Rrokaj – V. Bello, Për hartimin e një fjalori të termave të gjuhën shqipe, “Terminologjia në
shkencat e ligjërimit, Elbasan, 2014, f. 11.
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juridike, administrative, duke pasur parasysh bazat e gjuhës shqipe. Studiuesi dhe

gjuhëtari Tomor Osmani ka veçuar në analizat e tij gjuhësore se: “Për krijimin e

terminologjisë gjuhësore janë marrë disa nisma dhe autorë të veçantë, që secili ka

vendin e vet, por një vend parësor në historinë e kësaj terminologjie duhet ta zërë

‘Komësia Letrare Shqipe’ në Shkodër.”79

Më pas, në themelin e këtyre studimeve paraprake, u hodhën bazat e terminologjisë

gjuhësore përmes gramatikave. Ndërsa me botimin e “Fjalor i termave të gjuhësisë”, i

cili u botua në vitin 1975, shkenca e gjuhësisë shqiptare tregoi se ishte në fazën e saj

të konsolidimit dhe tregoi më së qarti për njësimin dhe standardizimin e

terminologjisë së gjuhësisë.80 Zhvillimi i vendit, ndryshimet në shtresat shoqërore,

hapësirat ekonomike dhe kulturore do të sillnin edhe ndryshime në gjuhësinë

shqiptare, e cila do t’i përgjigjej me fushat e saj të studimit.

Kështu që të gjitha ndryshimet në pjesën më të madhe të nocioneve dhe koncepteve të

reja, sollën pa dyshim edhe kërkesën për një terminologji që të shkonte krahas saj, me

emërtimet e termat përkatës. Por kjo nuk do të thotë që ky fjalor do të përmbyllte

gjithçka, sepse shoqëria është në zhvillim, gjuha po ashtu nga njëra anë, por gjithashtu

edhe termi-fjalë do të ishte në ndryshime të vazhdueshme. Terminologjia e gjuhësisë

moderne dhe e drejtimeve të reja në gjuhësi, hynë dalëngadalë, në gjuhën shqipe edhe

përmes përkthimeve të gjuhëtarëve, si: Ferdinand de Sosyr, André Martinét, etj. Por

nuk mund të harrojmë që në vitin 1968, Konsulta e Prishtinës e më tej deri para viteve

’90 rrymat e reja kishin depërtuar tashmë dhe ishin bërë qendra e studimeve

gjuhësore, të cilat nuk mund të dilnin nga ideja “Një gjuhë, një komb”. Në vitin 1984

u përkthye në Prishtinë “Fjalori enciklopedik i termave të ligjërimit”, nga dy autorë,

O. Dykro - C.Todorov. Ndërsa në Shqipëri si fjalori terminologjik më i kompletuar

deri tani është ai i dy autorëve, G. Belluscio dhe Sh. Rrokaj, “Fjalor krahasues i

termave të gjuhësisë”.

Citojmë: “Me shtimin e një numri të madh termash të rinj, që janë specifikë për

gjuhësinë e sotme, na u desh të jepnim një zgjidhje të përshtatshme për përkthimin

dhe përshtatjen e tyre në gjuhën shqipe. Për këto raste zgjidhjet e dhëna nuk duhen

marrë si normative, por më tepër si propozime a përpjekje drejt ngulitjes së normës

79 T. Osmani, Komësia Letrare Shqipe në Shkodër, Shkodër 2009, f. 168-169.
80 Akademia e Shkencave të Shqipërisë, grup autorësh, Tiranë, 1975.
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terminologjike”.81 Shqipëria kushtet historike, sistemi politik, veçoritë kulturore etj.,

ndikojnë që terminologjia në përgjithësi të përvijojë disa veçori karakteristike. Në

përvijimin e sistemeve terminologjike dhe në modifikimin e tyre të mëvonshëm.82

Rilindësit shqiptarë propozuan një sistem terminologjik gjuhësor të mbështetur mbi

modelin e greqishtes së lashtë, e cila shfaqej si një bazë e sigurtë, për arsye se pajtohej

me orientimin terminologjik që kishin zgjedhur kulturat e tjera perëndimore. Por në

Rilindje vërehen edhe përpjekje për një “shqipërim” të terminologjisë, duke

parapëlqyer metodën e kalkimit gjuhësor.83 Krahaso p.sh. Jani Vreton84, S.

Frashërin85, Konstandin Kristoforidhin86, Ilia Dilo Sheperin.87

1.3.2 Kundrimi i botimeve dhe praktikës shkrimore burokratike dhe i ligjërimit e

terminologjisë ekonomike të shqipes në shtetin shqiptar (1912-2014).

Pas shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë u krijuan edhe kushtet për një këndvështrim

më objektiv të përdorimeve terminologjike. Terminologjia do të inkuadrohej në

problematikën e konsolidimit të shkencave kombëtare e të prodhimit kombëtar. Dhe

kjo deri më sot është arritur. Fjalorë të shumtë në gjuhë të tjera i kanë vënë në dukje

arritjet e shkencës së gjuhësisë. Kjo lidhet pikërisht me atë që në katër dhjetëvjeçarët e

fundit, një numër i madh termash të rinj janë në qarkullim në fusha të ndryshme të

gjuhësisë, si në leksikologji, fjalëformim, fonetikë, fonologji, morfologji, sintaksë,

stilistikë gjuhësore, semantikë, gjuhësi e përgjithshme, terminologji etj. Përditësimi

dhe konsolidimi i terminologjisë gjuhësore shqipe lehtëson komunikimin shkencor

brenda në Shqipëri, por edhe me botën e jashtme shkencore, ndihmon mjaft shkollën

shqipe dhe shqipen standarde. Shqipja është në një zhvillim tepër të hovshëm dhe

leksiku terminologjik po bëhet përherë e më shumë pjesë aktive e fjalorit të saj. Ky

81 G. Belliscio- Sh. Rrokaj, Fjalor krahasues i termave të gjuhësisë, Hyrje, Tiranë, 2011, f. 4.
82 A. Spiro, Terminologjia, nga traditat kombëtare tek komunikimi i njësuar ndërkombëtar,
Terminologjia në shkencat e ligjërimit, Elbasan, 2014, f. 221-223.
83 Po aty.
84 Po aty: M. Domi, Gramatika e Jani Vretos e vitit 1866 dhe kontributi i tij në përpunimin e
terminologjisë gjuhësore të Rilindjes, në Gjurmime albanologjike, VII (1977), Instituti Albanologjik;
Prishtinë, 1978, f. 51-63.
85 Po aty: J. Kastrati, Shkronjëtore e gjuhës shqipe (1866) më e para gramatikë në gjuhën amtore,
Gjuha jonë, 1. 1986, f. 92-93.
86 Po aty: Artikulli i autorit “Vepra e Konstandin Kristoforidhit” Gramatike tes Albanikes Glosser,
(Gramatikë e gjuhës shqipe) ,1882, në Vjetari 1. Elbasan: Instituti i Lartë Pedogogjik. “A. Xhuvani”
1990, f. 87-88.
87 Po aty: “Ilia Dilo Sheperi: Gramatika dhe sindaksa e gjuhës shqipe, Gjuha jonë 2, 1987, f. 95-96.
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proces shenjohet si i dyanshëm, si intelektualizim i gjuhës, si proces prurjesh të

termave të rinj, bashkëkohorë, dhe si demokratizim i saj, si proces shterminologjizimi

ose si shtirje në përdorim i këtyre termave dhe si përvetësim e zotërim nga një masë

përherë e më e madhe shqipfolësish.88 Procesi i pashmangshëm shfaqet edhe në fusha

të termave të gjuhësisë. Si rrjedhojë e zgjerimit, e thellimit dhe e plotësimit të sistemit

të dijeve e të informacionit në shkencat gjuhësore, domosdoshëm dhe natyrshëm janë

krijuar e po krijohen dhe sisteme terminologjike shkencore, që synojnë t’u përgjigjen

kërkesave të kohës dhe ritmeve të zhvillimit.

Ndaj nuk mohohet se kemi në shtim të vazhdueshëm të sasisë të termave që lidhen me

gjuhësinë, përdorim i të cilave i kanë dhënë shqipes saktësi, zhdërvjelltësi dhe

elegancë89. Po të shfletosh literaturën shkencore vendëse, literaturën e huaj qoftë në

origjinal, qoftë të përkthyer, ndeshesh me terma të kësaj shkence. Gjithashtu i gjen në

tekstet universitare dhe në ato parauniversitare, në ato me karakter shkencor e

popullarizues, si botimet në gazetari etj., të cilat i gjen në formë elektronike dhe në atë

të shtypur. Por kjo larushi90 ka sjellë jo pak probleme, si ato të përcaktimit të kufijve

të termave e të saktësisë së shprehjes të shqipërimit, të njëjtësimit, të standardizimi

etj., thekson më tej V. Memishaj.

Këto probleme lidhen pazgjidhshmërisht me leksikografinë dhe terminografinë e

shqipes. Kur merresh me terminologjinë e gjuhësisë dhe fjalorit, vëmendja drejtohet te

fjalorët terminologjikë. Gjuha shqipe, siç e paraqitëm më lart, ka sot në përdorim

fjalorë termash të tipave e të llojeve të ndryshëm që veçohen jo vetëm nga lënda që

mbartin, por ndër të tjera edhe nga teknika e paraqitjes së lëndës terminologjike. Ajo

që duhet të kihet parasysh e vlen për t’u nënvizuar, është çdo fjalor terminologjik

synon të vendosë në sistem terminologjinë e shkencës gjuhësore, duke i shërbyer

njësimit të saj91. Nëse për hartimin e tij punohet shkencërisht e me profesionalizëm

edhe për të shqipëruar termat e huaj jondërkombëtarë, ai i shërben kështu, pastrimit të

leksikut të shqipes nga huazimet e panevojshme dhe, njëherazi ngulitjes së normës

gjuhësore në terminologji.

88 V. Memisha, Terminologjia e gjuhësisë dhe fjalori, Terminologjia në shkencat e ligjërimit, Elbasan,
2014, f. 35-37.
89 Po aty.
90 Po aty.
91 Po aty.
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Nëse fjalori është disagjuhësh, në të vihet ballëpërballë termi shqip me termin e huaj

në disa gjuhë, duke i bërë vend terminologjisë shqipe në sistemin ndërkombëtar të

terminologjisë. Një fjalor i tillë u shërben edhe hartuesve të teksteve, mësimdhënësve,

nxënësve e studiuesve, hartuesve të fjalorëve, në të cilët terminologjia e përgjithshme

zë vend të gjerë e të rëndësishëm etj. Në këtë këndvështrim duhet parë e duhet

vlerësuar çdo fjalor terminologjik i hartuar apo që do të hartohet, i përkthyer92, apo që

merret i gatshëm nga një gjuhë tjetër, sidomos nga gjuhët me status ndërkombëtar dhe

me terminologji tepër të përpunuar e të standardizuar, si anglishtja, italishtja,

frengjishtja, etj.93 Termat gjuhësorë pasqyrohen në fjalorët terminologjikë, por ata

zënë vend dhe në fjalorët shpjegues joterminologjikë, të cilët bëhen pasqyrues të

gjendjes së terminologjisë në një periudhë të caktuar kohe, të zhvillimit të saj e të

prirjeve të këtij zhvillimi. Pasqyrimi i tyre lidhet me tipin e fjalorit, me synimet e tij,

me vëllimin dhe me destinacionin e veprës. Por si kriter themelor për përfshirjen e një

termi në një fjalor shpjegues merret roli i tij shoqëror dhe jo rëndësia që ka ai në

sistemin e nocioneve të asaj dege të shkencës a teknikës.94

Terminologjia, -shkruan Hëna Pasho, - si pjesë përbërëse e proceseve dhe funksioneve

të degëve të ndryshme të veprimtarisë njerëzore, madje e rëndësishme, sepse merr

pjesë në sintezën dhe përgjithësimin e dijes mbi thelbin e sendeve, dukurive e

proceseve në natyrë e shoqëri dhe si pjesë e gjuhësisë së zbatuar, çon përvojën e

gjuhësisë në këtë degë dhe pasqyron mënyrën sipas secilës organizohen dhe

saktësohen nocionet95.

92 Po aty: F.V.C.Todorov, Fjalor enciklopedik i termave të ligjërimit, Prishtinë, 1984.
93 Po aty: shih: D. Crystal, A dicotinary of linguistics and phonetics, Black -well, Australia, 2008 etj.
94 Po aty, A. Kostallari, Parimet themelore për hartimin e fjalorit të gjuhës së sotme shqipe në
“Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe” II, Tiranë, 1972, f. 22.
95 H. Pasho, Terminologjia tekniko-shkencore dhe vendi i saj në shqipen standarde, “Shqipja standarde
dhe shoqëria shqiptare sot”, Tiranë, 2003, f. 287.
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1.4. Politika gjuhësore në Shqipëri.

Duke marrë në konsideratë gjithë punën e vyer të studiuesve tanë deri tani, duhet

thënë se sidomos pas viteve ’90, shoqëria shqiptare u përball me fusha të reja të dijes,

të cilat hynë në jetën tonë, për të cilat shqipja duhej ballafaquar sidomos në drejtim të

terminologjisë, përzgjedhjes së saj. Për këtë qëllim parimi i përzgjedhjes në

terminologji për njësimin dhe normëzimin e saj, ndryshe nga zgjedhja e këtij problemi

në gjuhën e përgjithshme, merr përparësi të veçantë dhe shoqëron gjithë punën e

përpunimit dhe të sistemimit të terminologjisë. Akti përfundimtar i saj është krijimi i

një sistemi terminologjik, homogjen e kompakt, ku secili koncept gjen gjegjësin e vet

në sistemin e termave96.

Në hullinë e këtyre studimeve në fushën e terminologjisë në gjuhësi, qëndron edhe

terminologjia në fushën e medias e më saktësisht ajo e gazetarisë. Me të gjitha

ndryshimet thelbësore të dekadave të fundit jemi dëshmitarë të prurjeve të vrullshme

që janë reflektuar edhe në ligjërimin mediatik. Marrëdhënia e shqipes me gjuhët e

huaja, hyrja e fjalëve në ligjërimin e përditshëm dhe në atë të medias së folur dhe të

shkruar, e cila ka bërë të sajën një terminologji mikse fjalësh të huaja. Meqë punimi

ynë ka për objekt terminologjinë, atë të gazetave, revistave e deri te fletoret zyrtare

është e prirur edhe drejt përdorimit të huazimeve, sidomos nga anglishtja apo nga

italishtja, sa këto fjalë apo togje fjalësh kanë marrë një pozicion tani në gjuhën shqipe.

Terminologjia në media është kthyer në një korpus që më lehtë gjendet në fondin e

gjuhëve të huaja, si anglishtja apo italishtja, sesa në gjuhën shqipe. Gjithashtu vihet re

përdorimi rëndom i fjalive të huaja, ndërtimeve sintaksore jo të shqipes apo edhe të

trajtave jo të rregullta morfologjike, pothuajse në të gjitha gazetat.

P.sh. termat: sociale, supplement, evazion, okelio, të cilat tashmë janë familjare apo në

tituj të tillë si: Intervista nokdaun e Arvizu-së “Tregu në stanjacion, 4500

apartamente” etj., të cilët tregojnë nga njëra anë, një mjet pasurimi për gjuhën, pasi

janë terma jomediatikë që shfrytëzohen në media, dhe nga ana tjetër, janë terma

ndërkombëtare që kanë hyrë në shqipe bashkë me atë që ato emërtojnë. Duke iu

96 A. Duro, Termi dhe fjala në gjuhën shqipe (në rrafshin e shprehjes dhe të përmbajtjes), Tiranë 2009,
f. 183.
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referuar idesë së Gj. Shkurtaj, sipas të cilit: “...thuhet që gazetarët janë edhe mësues të

shqipes për masën e gjerë të lexuesve”97, pra, kemi të bëjmë me modele mësuesish që

kanë filluar të përdorin një gjuhë globale, me një leksik gjithëpërfshirës, me struktura

gramatikore mikse, duke anashkaluar parimet e gjuhës shqipe dhe duke iu përshtatur

në një farë mënyre epokës globale në të cilën jetojmë. “Bombardimi mediatik” ka

krijuar efektin që peshorja gjuhësore anon nga fjalët e huaja dhe nga “modelimi i

gabuar që vjen kryesisht nga rendja pas kalkimeve strukturore prej gjuhëve të huaja,

dhe që nuk shkojnë sipas natyrës e gjedheve të shqipes”98. Sociolinguisti Norman

Fairclough, në trajtesat e tij gjuhësore rreth viteve 1992, 1995, për regjistrin joformal

në kontekste shoqërore publike, si në gjuhën e mediave, politikës dhe arsimit, ka

përdorur termin “ Konverzacionalizëm” i gjuhës. Kjo e fundit ka gjetur vend në media

që përgjithësisht është përdorur në komunikimin personal dhe fushën private.

Konverzacionalizmi shfaqet si një mjet efikas gjuhësor, pikërisht sepse i jep një shije

intimitetit dhe barazisë së komunikimit masiv. Në një punim të tijin për globalizmin

dhe gjuhën e gazetave në Kosovë, Bardh Rugova99 flet për pikëpamjet e tejkaluara për

shtypin si propaganda në kohën e sotme të gazetarisë të përgjegjësisë sociale.

Ideali i gazetarisë së përgjegjshme që nxit qytetarë aktivë dhe pjesëmarrës në proceset

shoqërore, është larg realitetit jo vetëm në Kosovë, por globalisht, ndër tjerat edhe si

pasojë e trysnisë nga komercializimi dhe reklamizimi i ligjërimit të mediave. Në

këndvështrimin gjuhësor, globalizimi sot shihet si një dukuri që po e çon gjuhën drejt

një rritjeje marramendëse të ndikimit të anglishtes, por jo vetëm të kësaj të fundit, por

edhe gjuhëve të tjera, siç është edhe italishtja apo ndonjë gjuhë tjetër. Ndikimi i

globalizimit në shqipe nuk mund të shihet ngushtë si ndikim i anglishtes në shqipe që

shprehet përmes huazimeve të drejtpërdrejta, kalkeve etj.

97 Gj. Shkurtaj, Pesha e fjalës shqipe, Tiranë, 2009, f. 358.
98 Gj. Shkurtaj, Kundrime gjuhësore, Tiranë, 2006, f. 38.
99 B. Rugava, Globalizmi dhe gjuha e gazetave në Kosovë, Seminari ndërkombëtar për gjuhën,
letërsinë dhe kulturën shqiptare, Prishtinë, 2008.
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1.4.1 Përpjekjet për një ortografi të njësuar të shqipes dhe për një standardizim të saj.

(Nga “Komësia Letrare” e Shkodrës deri te Konsulta e Prishtinës (1968) dhe Kongresi

i Drejtshkrimit (1972).

Globalizmi dhe proceset integruese kanë ndikuar edhe në ligjërim, duke i pasqyruar të

gjitha këto procese ekonomike, politike dhe kulturore nëpër të cilat po kalon shoqëria

shqiptare. Pra, zhvillimi i teknologjisë e ka ndryshuar mënyrën se si komunikojmë me

botën. Duke qenë në kontakt të vazhdueshëm, me median e shkruar dhe të folur, jemi

përballë një situate ku shohim të reflektuar sjelljen tonë gjuhësore, raportet dhe

dinamikën e zhvillimit të kësaj sjelljeje dhe problemet që e shoqërojnë. Si përfundim

themi se në botën e medias del e domosdoshme, votimi i fjalorëve të terminologjikë,

sinonimikë, duke iu bashkuar edhe mendimit të prof. Sh. Rrokaj “...ku të jepet fjala

shqipe në vend të fjalës së huaj. Rol të rëndësishëm luan shkolla, e cila formon

vetëdijen gjuhësore, por edhe një politikë gjuhësore për përdorimin dhe përkujdesjen

ndaj gjuhës”100. Lufta dhe përpjekja e një pune të bashkërenduar nga të gjitha forcat

për korrektesën ndaj termave ndërkombëtare me anë të orientimit të politikave, të

planifikimit gjuhësor drejt fjalës shqipe, drejt terminologjisë shqipe dhe respektimit sa

më rigoroz të normave gramatikore dhe gjedheve të gjuhës shqipe, do të ishte një nga

pikat kryesore, kur bashkë me rolin e shkollës do të rrisë vlerësimin e marrëdhënies së

shqipes dhe fjalëve të huaja, si në marrëdhënie që duhet të mbështetet edhe nga

media. Por është edhe detyrë e jona, studiuesve, gjuhëtarëve në radhë të parë, dhe të

gjitha institucioneve zyrtare dhe shtetërore e akademike.

100 Sh. Rrokaj, Çështje të gjuhës shqipe, Tiranë, 2007, f. 128.
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KREU II

VENDI DHE VLERA E LEKSIKUT TERMINOLOGJIK BAZË

2.1 Fjalë, terma dhe mënyra të thëni tipike për ligjërimin dhe terminologjinë

ekonomike të shqipes. Gjuha dhe ekonomia si komunikim i transmetuar përmes

shenjave.

Në qoftë se në kapitullin e parë parashtruam një material teorik rreth koncepteve;

tekst, ligjërim, komunikim, stil e llojet e tij etj., të cilat nuk mund të kuptohen pa

njëra-tjetrën, dhe përmblidhen në të ashtuquajturën, “Gjuhësi teksti”, në këtë kapitull,

si hyrje do të parashtrojmë disa parametra të analizës së tekstit gjuhësor e pikërisht të

tekstit informues e atij argumentues. Ndalemi këtu, pasi terminologjia gjuhësore e

këtyre teksteve nuk mund të kuptohet pa dallimin e disa parametrave që udhëheqin

analizën e tekstit.

Tekstet gjuhësore interpretohen në strukturën gjuhësore e jashtëgjuhësore

(jashtëtekstore), pra, në kontekste sociale në kohë e në hapësirë. Pra, këtu analiza merr

për objekt tekstin, që përbëhet nga fjalë, grupe fjalësh e fjali. Kështu leksiku (fjalët e

kuptimit) dhe sintaksa (sintagma dhe fjalitë) janë drejtimet kryesore të analizës së

tekstit. Pikërisht janë edhe objektet e tona të studimit të kësaj teme. Ndërsa, njësitë e

niveleve të tjera: fonetike, morfologjike e fjalëformuese nuk përjashtohen, por nuk

mbajnë ndonjë peshë të madhe. Prandaj njohja e mirë e leksikut, sintaksës së gjuhës

standarde, njohja e studimi i dialekteve, pasuria ligjërimore, stilet funksionale mund të

hetohet si lidhet teksti bazë me mikrotekstin, me autorin, me kohën e tij etj, në rastin e

leksikut dhe sintaksës së tekstit gazetaresk ekonomik si një gjuhë sektoriale.

Parametër tjetër i analizës së tekstit është modeli gjuhësor, shoqëror, që duhet të njihet

mirë si pikë referimi e krahasimi njëkohësisht.101 Ky model shoqëror me leksik,

frazeologji e sintaksë është formuar historikisht e kolektivisht gjatë shekujve, rreth të

cilit vërvitet çdo individ gjuhësor që s’mund ta shkelë këtë model, por mund ta

101 Shih më gjerë: T.Topalli, Gjuhësi teksti, Shkodër, 2011, f.155-158.
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modifikojë e ta pasurojë më tepër me krijimtarinë e vet gjuhësore, Nuk gjendet në

tekstet stil gjuhësor e aq më pak stil individual i autorit që nuk përmban modelin

gjuhësor shoqëror. Ky model gjendet në vepra kodifikuese, si në fjalorë normativë,

drejtshkrime të ndryshme sipas epokave etj. Nuk është e lehtë të marrësh përsipër

analizën e një teksti (parametrat i cituam më lart), por ajo që duhet theksuar ka të bëjë

me njohjen e kërkesave të analizës, të cilat janë pa diskutim të shumta, por thelbësorja

është dhe ka të bëjë me domethënien e tekstit. Kjo e fundit lidhet me planin diakronik

e sinkronik: domethënia kohore dhe hapësinore.

Meqë kemi të bëjmë me një terminologji ekonomike në fushën e publicistikës, të

studimit tonë marrim termin-fjalë “biznesmen”, i cili në një kontekst të caktuar, duke

u kthyer në elementin -kohë-, në një sistem të caktuar shoqëror dhe që i përgjigjet një

mendësie popullore, do ta kishim lidhur këtë me disa koncepte, si “kapitalist”,

“grabitës”, “shfrytëzues” etj. (në sistemin e komunikimit) dhe shumë përcaktime të

tjera me ngarkesë të veçantë, duke marrë një semantikë krejt të një njeriu të zot, për të

nxjerrë fitime të ndershme të punës së tij etj.

Gjithashtu duhen njohur mendësia, psikologjia, kultura dhe prirjet shpirtërore të

autorit, të cilat mund të dalin më të plota dhe më të qarta, kur i vendosim në kuadrin e

gjerë të psikologjisë e mendësisë shoqërore në kohën e dhënë, sado larg të qëndrojë

autori. Duhen njohur mirë sa më shumë mjete të shprehjes gjuhësore me mekanizmin

e përdorimit të tyre, cakun e përdorimit vetjak, shkallën e pajtimit të ndryshimeve të

bëra (në dy planet: në atë të formës e në atë të përmbajtjes), me ligjësitë e prirjet e

zhvillimit të gjuhës etj.

Dhe, së fundi, duhen njohur procedurat e analizës së tekstit si dhe shkalla e

përparësisë dhe e rendit të tyre. Nuk duhet vënë shenja e barazimit të analizës së

tekstit me analizën stilistike gjuhësore. Analiza e tekstit është më e gjerë e përmban

analizën stilistike, pasi përveç synimeve të kësaj të fundit, ajo kërkon edhe zhvillmin e

vlerave të mjeteve të shprehjes gjuhësore, të stilemave të veçanta, të figurave

gjuhësore etj.

Ajo që na intereson të trajtojmë më tej në këtë çështje, është shtjellimi i dy

domethënieve: horizontale dhe asaj pingule (të thellë); një ndarje që është pasojë e
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trajtimit gjenerativ në rrafshin e sintaksës së fjalisë (frazës), me të cilën lidhen

konceptet strukturë sipërfaqësore dhe strukturë e thellë e gjuhës. 102

Prof. Rahmi Memushaj në “Gjuhësia gjenerative”103, midis të tjerave thekson se dy

konceptet e përmendura lidhen me emrin e gjenerativistit amerikan Noam Çomski. Ja,

si analizon: Formën, në të cilën na shfaqen ndërtimet sintaksore në ligjërim, e quajti

strukturë sipërfaqësore, kurse strukturat që qëndrojnë në bazë të strukturës

sipërfaqësore dhe që “fshihen” prej kësaj, i quajti të thella. Nga gramatika e Pol-

Ruajalit, Çomski mori idenë se në gjuhë duhen dalluar dy përbërës: sinjali fizik dhe

ana ideale, mendore, d.m.th., gjuha duhet kuptuar si një lidhje midis tingullit dhe

kuptimit.

Sipas kësaj gramatike, struktura sipërfaqësore i gjegjet vetëm tingullit, anës fizike të

gjuhës, kurse struktura e thellë, mendimit. Me strukturë sipërfaqësore, Çomski kupton

organizimin në kategori dhe faza që lidhet drejtpërdrejt me sinjalin, pra jo vetëm

sinjalin fizik, kurse me strukturë të thellë kupton një sistem kategorish dhe frazash,

por me një karakter më abstrakt. Më tej gjuhëtari amerikan thekson se struktura e

thellë e përbashkët për të gjitha gjuhët, është një pasqyrim i thjeshtë i formës së

mendimit.

Në vitet e fundit, siç shënon R.Memushaj, nga N.Çomski u hoq dorë nga koncepti i

strukturës sipërfaqësore, për të pranuar se, përveç dy niveleve ndërfaqëse, formë

fonetike dhe formë logjike, nuk ka nivele të tjera të strukturës gjuhësore, përndryshe

nuk ka strukturë të thellë dhe strukturë sipërfaqësore.104

Domethënia pingule e tekstit vjen më e vështirë të nxirret, pasi ajo nuk është

përmbajtja e drejtpërdrejtë e tekstit, por përmbajtja e nënkupton, rrjedhim i

domethënies horizontale ose ajo që quhet nëntekst, i cili lë vend për më shumë se një

interpretim të domethënies pingule, pra është e natyrshme të kemi edhe më shumë se

një domethënie pingule për të njëjtin tekst.

Të shohim më konkretisht përmes shembujve konkretë se ç’ndodh me gjuhën e

përdorur në tekstet me karakter ekonomik, në stilin gazetaresk, atë zyrtar, ligjeve dhe

botimeve të tjera me karakter ekonomik, pra që lidhen me ekonominë, me ekonominë

politike deri te Kushtetuta e kodet e ndryshme penale e civile, etj.

102 T.Topalli, Gjuhësia e tekstit, Shkodër, 2011, f. 158.
103 R.Memushaj, Gjuhësia gjenerative, Tiranë, 2008, f. 94-96.
104 Po aty.
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Nëpërmjet tyre, sigurisht del më në pah edhe pesha e modeleve dhe huazimeve

gjuhësore nga gjuha italiane, përkthimi i tyre dhe përshtatja e tyre në gjuhën shqipe.

Duke qenë se kemi të bëjmë me një stil, sfera e të cilit përbëhet nga veprimtaria me

shkrim e me gojë në fushën ligjvënëse, ekzekutive e gjyqësore, mund të nënvizojmë

se në këto ndarje të mëdha, për secilin kemi ligjëratën përkatëse. Prandaj këtu futen:

ligjet, drejtësia, administrata, punët ekonomiko-tregtare, diplomacia dhe ushtria.

Si të tilla dhe leksiku i kësaj veprimtarie është mjaft i gjerë, një leksik i mbushur me

terma, të cilat janë të formuara nga vetë brumi i shqipes, por edhe terma të huazuara,

sidomos nga anglishtja dhe italishtja.

Si të tilla edhe kategoritë e teksteve janë të shumta dhe mjaft të përcaktuara si:

Tekstet ligjore (ligji, dekret, vendim, urdhëresë, urdhër, kod, udhëzim, rregullore.)

Shkresat (vërtetim, deklaratë, autorizim, kërkesë, përgjigje, akt, fletë, qarkore,

relacion, letër administrative, raport, bilanc.)

Formularët, aktet diplomatike (notë, letër, mesazh, protestë, peticion). 105

Nga një fletore zyrtare kemi shkëputur një vendim të Gjykatës Kushtetuese me nr, 28,

datë 27/05/2010, ku theksohet:

Me objekt:

a) Shfuqizimi i papajtueshëm me Kushtetutën:

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 521, datë 13/05/2009 për miratimin e listës së

barnave që rimbursohen nga Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor dhe të

masës së mbulimit të çmimit të tyre, në pjesën integrale lista e çmimeve të barnave që

rimbursohen në rubrikën “Referenca”.

b) Pezullimi i zbatimit të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.521, datë 13/05/2009,

në pjesën e aktit objekt shfuqizimi në këtë kërkesë (rubrika “çmimi referencë” i listës

së barnave të rimbursuara).

Ose Vendimi i ERE - Për fillim e procedurave për licensimin nr. 45, datë 07/06/2010

e shoqërisë “Elektro Lubonja SH.P.K”……………………………………..

Për gjithë sa më sipër, Bordi i Komisionerëve të ERE-s vendosi:

1-Fillimin e procedurave për licensimin e shoqërisë “Elektro Lubonja Sh.P.K me

aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga “Hec-Lubonjë”.

105 Shih më gjerë: V.Memisha, Cikël leksionesh për stilistikën e gjuhës shqipe, f.82-86.
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2-Ngarkohet Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit të Tregut ta njoftojë aplikuesin

për vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në fletoren zyrtare.

Kryetari i ERE-s

Bujar Nepravishta

Menjëherë kur shkruajmë apo lexojmë këtë material, kemi të bëjmë me një tekst, i cili

për nga funksioni stilistik i ligjërimit është kumtues dhe parashkrues. Ç’do të thotë?

Roli kumtues dhe parashkrues ka të bëjë jo vetëm me atë që thuhet me fjalë diçka, por

edhe tregohet çfarë është bërë, çfarë urdhërohet të bëhet, çfarë është e pranishme dhe

duhet marrë si e tillë e të mos ndryshohet. Si të tilla, në këto tekste gjithçka që

paraqitet, bëhet në emër të shtetit, pra në sajë të këtij të fundit dhe jo të ligjëruesit të

veçantë. Nuk kemi të bëjmë me shprehje të drejtpërdrejtë të ndjenjave dhe reagime të

ligjëruesit apo vlerësime vetjake. Pra, me çdo gjë që lidhet nga ana subjektive.

Marrim një rast tjetër shkrese:

Kontratë qiraje

(Për dhënie me qira të objekteve shtetërore)

Në mbështetje të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, neni 801-825, ligjit nr. 8652,

datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i

ndryshuar, neni 6 pika 3, neni 60, pika 1, si dhe VKM nr. 54, datë 05/02/2014 “Për

përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës dhe dhënies me qira, enfiteoze apo

kontrata të tjera të pasurise shtetërore”, V.K. Qarkut nr.13, datë 24/01/2014, si dhe

Urdhërit nr.60, datë 08/04/2014, të Kryetarit të Këshillit të Qarkut, Elbasan, palët

bien dakord të lidhin këtë kontratë, me kushtet e mëposhtme:

Neni 1

Objekti i kontratës

Qiradhënësi (Institucioni i Këshillit të Qarkut Elbasan) jep me qira një sipërfaqe

trualli funksional prej 9621m2 të pasurisë së paluajtshme të cilësuar. “Një sipërfaqe

trualli në total 9810m2, nga e cila, sipërfaqe ndërtesë 180m2, e regjistruar në

Z.V.R.P.P. Elbasan, me pronar “shtet” emërtuar ish Uzina e seleksionimit të
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Metaleve, Kombinati Metalurgjik Elbasan, pasuri që rezulton në listën e pasurive të

paluajtshme, për të cilën i është kaluar Këshillit të Qarkut Elbasan, e drejta e

përfaqësuesit të pronarit në mbështetje të V.K.M. nr. 8 datë 13/01/2000 “Për shtesë

në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.378, datë 12/08/1999, për kalimin e së drejtës

së përfaqësuesit të pronarit për disa objekte prone publike, organe të qeverisjes

vendore”.

E kështu vazhdon me radhë merret me titujt përkatës:

Afati i kontratës (Neni 2)

Vlera e kontratës (Neni 3)

Mënyra e pagesës (Neni 4)

Të drejtat dhe detyrimet e qiradhënësit (Neni 5)

Të drejtat dhe detyrimet e qiramarrësit (Neni 6)

Zgjidhja e kontratës (Neni 7)

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve (Neni 8)

Dhe në fund kontrata nënshkruhet nga dy përfaqësuesit kryesorë, përkatës,

qiradhënësi dhe qiramarrësi në prani të noteres përkatëse. 106

Duhet të mos keqkuptohemi, këtu nuk është se vihet në dyshim origjinaliteti gjuhësor

i ligjëruesit. Pra, stili që përdoret në këtë ligjërim libror, nuk bën pjesë stili individual.

Shembulli i mësipërm është hartuar nga të tjerët dhe firmoset nga personat apo

punonjës të tjerë. Pra, vazhdimësia e detyrës publike nuk varet nga nëpunësit që

ndryshojnë.

Diçka tjetër që vihet re nga ky akt ekonomiko-tregtar, përveç se kemi të bëjmë me një

paraqitje të përpiktë gjuhësore, duke filluar nga përcaktimi i kontratës: (kontratë

qiraje), zgjerimi i togfjalëshit emëror (Për dhënie me qira të objekteve shtetërore),

saktësia e datës, vendit dhe adresës së noteres, përcaktimi i personave (qiramarrës,

qiradhënës) etj. Pra, të gjitha imtësitë e rrethanat në mënyrë të shprehur, me qëllim që

të mos lindë rreziku për një interpretim tjetër, të gabuar, arbitrar, të qëllimshëm apo të

lejohet shkelja me paramendim. Shkrimi i këtyre teksteve bëhet me atë mënyrë që të

mos krijohet keqkuptimësia apo mënyra e interpretimit të tyre. Një përpikmëri të kësaj

natyre, për të mënjanuar ambiguitetet e gjuhës së zakonshme, gjen zgjidhje të

caktuara gjuhësore, të cilat shkojnë deri te mënyra artificiale ose të huazuara.

106 Kjo kontratë është bërë nga Dhoma e Noteres në Durrës, Nr. 365, rep. nr. 175 kol., 12/05/2014.
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Vihen re edhe formulimet gjuhësore, të cilat marrin qëndrueshmëri dhe fitojnë një

interpretim të vetëm, kthehen në standard, duke u ngulitur si një traditë që me

vështirësi do të pranonte edhe ndryshimin më të vogël të paraqitjes gjuhësore.

Nuk mjafton me kaq, por të dhënat statistikore, matematikore shërbejnë si mbështetje

për komunikimin në shumë veprimtari të kësaj fushe, p.sh. Regjistrimet e pronësisë, të

cilat pasqyrohen në dokumente kryesore që vërtetojnë ekzistencën e një prone.

Karakteristikat e teksteve të kësaj fushe shpesh nuk janë caktuar për t’u shqiptuar, për

të folur me fjalët e tyre. 107

Kartëmonedhat, biletat, çeqet bankare etj. kanë lëndë gjuhësore, pra, kanë përmbajtje

gjuhësore, por, rrallë me zë ndokush fjalët e tyre. Pra, kemi të bëjmë me një lloj

“gjuhë pamore”.

Zakonisht, tekste të tilla nuk ndryshohen për një periudhë kohe të gjatë, sepse kjo ruan

rregullsinë dhe shmangien e vështirësive në institucionet shtetërore.

Kryesorja në këto tekste është që ka organizim gjuhësor, që do të thotë homogjeniteti

nga ana stilistike dhe paraqitja të jetë e njëtrajtshme. Nismëtari i paraqitjes gjuhësore

është i shtrënguar ta plotësojë detyrën me një parashtrim metodik, zyrtar, objektiv dhe

të ftohtë. Standardizimi qëndron në shkallën më të lartë: fjalë, togje e fjali, stereotipe

ndërtimi e të organizimit të paragrafëve, strukturimi i gjithë tekstit deri te paraqitja

shkrimore tërësore.

E shohim më konkretisht:

Në një fletore zyrtare të Republikës së Shqipërisë kemi përkatësisht:

Për përcaktimin e autoritetit kontraktues, për dhënien me koncension të

hidrocentralëve “Fleti 1” dhe “Fleti 2” dhe miratimin e bonusit në procedura

përzgjedhëse konkuruese që i jepet shoqërisë.

Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Mbrojtjes Ministrisë së

Punëve Publike dhe Transportit, për Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, të një

sipërfaqeje nga trualli funksional i pronës nr.231 “Shtëpia e pushimit të

ushtarakëve”, në Plepa Durrës dhe për një ndryshim në vendimin nr.515, datë

18/07/2003 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së inventarit të pronave

të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së

Mbrojtjes.”

107 V. Memisha, Cikël leksionesh për stilistikën e gjuhës shqipe.
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Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.1114, datë 30/07/2008 të Këshillit të

Ministrave. “Për disa çështje në zbatim të ligjeve nr.7703, datë 11/05/1993. “Për

sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, nr. 9136, datë

11/09/2003. “Përmbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore

dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, dhe nr.7870, datë

13/10/1994. “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Hapjen në shkollën e lartë private “Illyria”, Tiranë, të programeve të reja të studimit

të ciklit të parë, në formën e studimeve me kohë të plotë, në:

Financë – Kontabilitet;

Administrim biznesi108

Siç e shohim edhe nga shembulli, mund të themi me bindje të plotë se shtetin e përbën

letra e shkruar. Shumë herë modelet e shkrimit sot janë formula të gatshme, të

shtypura në kompjuter dhe përdoruesit arrijnë vetë të plotësojnë vendet e lëna bosh.

Pra, sipas programeve përkatëse, ato janë të gatshme për çdo përdorues.

Përveç tyre, një rast i veçantë janë edhe formularët, ku ligjëruesi nuk luan rolin

kryesor në komunikim. Gjithashtu vihet re një renditje e materialit, dokumentacionit,

sipas pikave të veçanta: për shembull, ligjet ndahen në nene, procesverbalet jepen me

pika.

Një kontratë qiraje paraqitet dhe parashtrohet sipas 8 neneve përkatëse. Ne po citojmë

njërën prej tyre, duke mos i cituar të gjitha.

Neni 7

Zgjidhja e kontratës

Kontrata do të quhet e zgjidhur:

Me përfundimin e afatit të përcaktuar në kontratë;

Me marrëveshje me shkrim midis palëve;

Në mënyrë të njëanshme nga qiradhënësi në rast të shkeljes së detyrimeve nga pala

tjetër në mënyrë të përsëritur.

Në mënyrë të njëanshme nga qiradhënësi, kur pala tjetër nuk paguan vlerën e qirasë,

sipas afatit dhe mënyrës të përcaktuar në kontratë, për 6 muaj radhazi.

Kështu kemi copëtim të tekstit, që ka pasoja të drejtpërdrejta edhe për sintaksën.

Synohet që periudhat të jenë të mëvetësishme të japin kuptimin e kërkuar pa lënë

108 Fletorja zyrtare e Republikës së Shqipërisë, 1 korrik 2010. F.1.
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mangësi. Synohet për thënie të plota, me paraqitje objektive, pa emocionalitet, pa

shprehësi, të sistematizuara e të njëtrajtshme, që kërkojnë të parashikojnë të gjitha

anët, të ngjeshin në një vend rrethanat, në marëdhëniet e tyre logjike dhe në

përfundimin ose parashkrimin përkatës. Këto janë gjedhet e sintaksës më të

ndërlikuar librore, me periudha të mëvetësishme, por të rënduara me lidhje të

theksuara të gjymtyrëve, me fjali përcaktore dhe shpesh me kuptime shtrënguese e

parashikuese-hipotetike.

Nuk qasen fjalitë mungesore. Është segmentuar sipas parimit pamor dhe është formati

që plotëson lidhjet e nënkuptuara gjuhësore.

Në një analizë më të hollësishme në kapitullin III, te tekstet apo shembujt e

përzgjedhur, do të shohim se edhe gjymtyrët homogjene, për shkak të enumeracioneve

dalin shpesh.

Leksiku terminologjik nga pikëpamja e normës dhe standardizimit, si dhe e zhvillimit

të nivelit stilistik bën pjesë në leksikun libror. Kjo do të thotë se leksiku i

terminologjisë ekonomike në dokumente zyrtare e në publicistikë përbëhet nga

leksiku libror terminologjik dhe leksiku libror joterminologjik.

Leksiku libror terminologjik përbëhet kryesisht prej termave të fushës në fjalë

(njëfjalësh ose togfjalësh) të tilla si në rastin – indekset e çmimeve, tarifat, tatime,

administrata tatimore, tatimpaguesit, ekonomistë etj.), kurse leksiku libror

joterminologjik, i cili është i përbashkët edhe për terminologji të tjera, si për

shembull: mallra konsumi, përqindje, banka etj.

Leksikun tërësor të kësaj fushe mund ta paraqesim sipas kësaj skeme të mëposhtme:
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Leksiku i fushës

Këto grupe në kufijtë e tekstit brenda çdo fjalie futen në marrëdhënie me njëra-tjetrën

në mënyrë të tillë, që secila bëhet bartëse e një ngarkese informacioni të shprehur në

shkallë të ndryshme. Si të tilla, peshën bazë të informacionit në fushën ekonomike -

tregtare e përmbajnë termat e fushës që janë fjalë ose togfjalësha:

Në shqipe: euro, pagesë, investitorë, kontraktore, inventar, buxheti, ndihmë

ekonomike, çmim, llogari bankare, llogari ekonomike, vlera e pagës, aksioner.

Në italishte: euro, paga, investitori, contrattuale, inventario, bilancio, assistenza

economica, prezzo, conto bancario, conto economica, il valore della paga, azionista.

Siç shihet, këto fjalë apo togfjalësha përcaktojnë fushën për të cilën po analizojmë. Si

i tillë, ky leksik zë vendin e rëndësishëm dhe të parë si objekt studimi. Shkallën e dytë

të informacionit e përbën leksiku libror joterminologjik, i cili mban peshën e

përgjithshme të tij, si: bëhen, kryerjet, gjendje, lëvizje, ndërsa në italishte: si fanno, il

stato, il realizato, movimento.

Një peshë më të përgjithshme, madje më të papërcaktuar të informacionit, që nuk

lidhet me informacionin ekonomik, apo tregtar, e mban leksiku i përgjithshëm

jolibror, si:

Leksik jolibror

Merr, janë rritur, vijnë,
lekë, pritet.

Leksik libror
Biznes, kontratë, ekonomia, taksa,
vlerësim tatimor, buxhet, finance,
investim, menaxhim, kosto, debitor.

Leksik libror joterminologjik

Kontaktoj, drejtoj, drejtim,
kontaktim.

Leksik libror terminologjik

Borxh, kredi, tatime, akses,
buxhet, biznesmen.
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Në shqipe: mbledh, quhen, shtyhet, merr etj.

Në italishte: raccogliere, ditto, rinviata, prende.

Kjo do të thotë që leksiku terminologjik mund të paraqitet nga pikëpamja e bartjes së

informacionit ekonomik edhe në mënyrë të veçuar jashtë lidhjes me dy llojet e tjera të

leksikut, si edhe brenda një teksti të lidhur, ku aktualizohen të gjitha llojet e leksikut,

të vështruar nga ana e shkallës së bartjes së informacionit në tërësi dhe në mënyrë të

specializuar për fushën e dhënë terminologjike. Për të ilustruar këtë ide, mund të

merret çdo lloj teksti nga fusha në fjalë, nga të dyja gjuhët, për të parë se si në mënyrë

të veçantë informacioni ekonomik mund të spikatë brenda lidhjeve në tekst me dy

lloje të tjera të leksikut (shih skemën).

1.Prokurimi i kontratave sektoriale

-Autoritetet kontraktore që kryejnë procedura për kontratat sektoriale:

a)Autoritetet kontraktore që kryejnë veprimtari në sektorët e shërbimit ujor,

energjitik, transportit dhe të atij postar, do të zbatojnë dispozitat e këtij kreu dhe të

rregullave të përgjithshme për prokurimin publik, pavarësisht nëse ato operojnë në

bazë të një të drejte ekskluzive apo të veçantë.

b)Këtyre rregullave mund t`u nënshtrohen edhe entet private.

Në këtë rast, enti privat duhet, detyrimisht, të kryejë veprimtari në sektorët e shërbimit

ujor, energjitik, transportit dhe të atij postar mbi bazën e një të drejte të veçantë ose

ekskluzive të lëshuar nga një autoritet kompetent i Republikës së Shqipërisë,

nëpërmjet çdo klauzolë legjislative, rregullatore apo administrative.

Kjo e drejtë duhet ta vendosë entin në një pozicion monopoli ose oligopoli, në mënyrë

që të mund t`ua kalojë kostot klientëve, meqenëse ata nuk do të kenë alternativë

tjetër.109

Pra, përdorimi i termave në këto tekste zyrtare, por edhe në shembuj të tjerë, po t`i

veçojmë, nuk shkarkohen si terma, duke mbajtur peshën e informacionit në fushën

përkatëse, pra, nuk e humbin vlerën e termit, si në fushën e përmbajtjes ashtu edhe në

atë të formës.

Për të njëjtën gjë mund të themi edhe për gjuhën italiane, shembujt e së cilës do t`i

shohim edhe më poshtë.

109 Fletorja zyrtare e Republikës së Shqipërisë, 1 korrik 2010.



Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave

55

Pesha e përgjithshme e informacionit që përmbahet në tekstin zyrtar (ekonomik) nga

leksiku joterminologjik spikat mënyrën e mëposhtme të dhënë në të njëjtin tekst, por

tashmë të shkarkuar nga termat, si në shqipe ashtu edhe në gjuhën italiane. Një dallim

apo ndryshim i mëtejshëm peshës së informacionit vihet re edhe në përdorimin e

roleve të përgjithshme. Përveç fjalëve me kuptim të plotë leksikor, marrin një vlerë të

veçantë edhe fjalët shërbyese, të cilat bëhen standarde në këto tekste të fushës

ekonomike.

Si të tilla:

Parafjalët: pavarësisht se, në bazë të, mbi bazën, nëpërmjet, çdo etj. (por edhe

lokucione). Ndajfoljet: detyrimisht, sigurisht. Lidhëzat apo lokucione lidhëzore: në

rast se, apo, meqenëse, dhe, në mënyrë që etj.

Përveç përdorimit të dendur ato kanë edhe një farë kufizimi sasior në përdorimin e

tyre, në krahasim me numrin e madh që kanë në gjuhën e përgjithshme.

Vihet re nga ana tjetër në terminologjinë ekonomike tregtare, një leksik, i cili del me

disa karakteristika të veçanta për këtë terminologji: marrim termat togfjalësh, të cilët

gjejmë një fushë të gjerë përdorimi në këto tekste:

Shqipe Italishte

Organe tatimore; l`autorita fiscali;

Këshilli i Ministrave; Consiglio dei Ministri;

Ministria e Financave; Ministero delle Finanze

E drejta penale; Diritto penale;

E drejta private; Diritto privato;

Marrëveshje kuadër; Accorda quadro;

Shoqëri tregtare; Aziende comerciali;

Operator ekonomik; Operatore economico;

E drejta publike e administrative; Diritto publico e Administratorio;

Bilanc ekonomik; Bilancio economico;

Kontratë sektoriale; Contratto di settorio;

Financë –kontabilitet; Finanza – contabilità;

Menaxhim bankar; Gestione bancaria;

Autoritet kompetent; Autorità competente;

Llogari bankare; Conto bancario etj.
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Meqenëse termat dalin në dy forma, si terma fjali dhe si terma togfjalësh, atëherë

termat togfjalësh (në shembujt e mësipërm) si lidhje të përbëra, duhen vështruar nga

pikëpamja e lidhjes së elementeve përbërës të tyre. Kështu elementet përbërës të

termave togfjalësh dalin si lidhje të brendshme ndërmjet tyre dhe si të tilla ato duhen

vështruar në marrëdhënie me njëra-tjetrën.

Kështu, për shembull, në rastet e dhëna kur themi llogari bankare (il conto bancario),

elementi përcaktues del si lidhje e brendshme e pjesës së përcaktuar të shënuar nga

elementi- llogari- po kështu mund të analizohet edhe për rastet e tjera si: fondi bankar

(fondo bancario), menaxhim bankar, kosto bankare, investim bankar (investito

bancario) etj.

Pra, elementi përcaktues del si lidhje e brendshme e pjesës së përcaktuar të shënuar

nga elementi-llogari-. Edhe për rastet e tjera: elementi bankar në raport me kosto,

investim, menaxhim etj. Kjo do të thotë se elementet përcaktuese të termave

togfjalësh duhen dhënë edhe në mënyrë të veçuar, duke i lidhur gjithmonë pas

elementit të përcaktuar. Për shembull:

Në shqipe

Llogari

Fondi

Menaxhim bankar

Kosto

Investim

Ose

Gjendje

Krizë ekonomike

Forcë

Ndihmës

Ose

Krizë

Gjendje financiar(e)

Tregu

Shkelje

Investime
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Në gjuhën italiane:

Il conto

Il fondo bancario

Il menaxhio

Il costo

Il investimento

o

lo stato

la crisa economica

la forza

o

la crisa

lo stato finanziaro

il mercato

aiuto

l`investito

Po marrim shembuj nga gazetat në gjuhën shqipe dhe atë italiane:

Në gazetën “Panorama” datës 10/01/2015, f.9, kemi shkëputur një tekst ku termat e

fushës ekonomike, duke përçuar një informacion të caktuar, hyjnë në lidhje më njëri-

tjetrin, si dhe me njësi të llojeve të tjera të leksikut në bazë të kuptimeve të shprehura

nga secili prej tyre. Të tilla si:

Shifrat e rritjes ekonomike. Ekonomia u rrit me 3.3 % në tremujorin e tretë të 2014-s.

ISTAT publikoi dje shifrat mbi ecurinë e vlerës së shtuar bruto, duke detajuar edhe

pjesën që lidhet me sektorët specifikë.

ISTAT-I vlerëson se ka një rritje të përgjithshme të ekonomisë në shumicën e

sektorëve. Kontributin kryesor në rritjen e kanë dhënë degët e ekonomisë, si tregti,

hotele edhe reatorante.
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Dega e transportit ka ndikuar negativisht - thuhet në raportin e ISTAT-it, lidhur me

vlerën e shtuar bruto në tremujorin e tretë të vitit.

2% parashikon FMN se do të jetë rritja ekonomike për vitin 2014. 0.68 % ishte rritja

e treguesit të vlerës së shtuar bruto në tremujorin korrik-shtator 2014 krahasuar me

një tremujor më parë.

Ndërsa në italishte, në gazetën “La Republica” domenica 25 gennaio 2015, kemi

shkëputur:

Se i risultati confermassero le percentuali rilevate prima del voto, in Grecia

nascerebbe il primo governo della zona euro opertamente impegnato a cancellare le

condizioni di austerità su cui si bas ail programma si salvataggio del Poese,

sostenuto dalla cosiddetta Troika (Uc,Bce e FMI).

Nel programma elettorale di Tsipros ci son oil toglio del debito da trattare con l`Uc,

l`aumento delle pensioni e degli stipendi, il taglio delle tasse: tutte musire che syriza

ritiene “emergenze umanitarie” ma che sono l`opposto di quanto richiesto della

Troika e per questo preoccupano le instituzioni europee e I guardian del rigore…

Quanto alla Grecia. L`economista ha spiegato di non condividere l`ipotesi si uscita

della Grecia dall`Ue e non penso che sia una buano ipotesi.

Il numero uno della Banca Centrale europea scrive a un periodico Tedesco:

“chiedendo ai governi nel contest di un`unione economica, di adottare riforme

capacita di ridurre il debito attraverso la crescita”.

Njësitë e dhëna në të dyja tekstet, qoftë në gjuhën shqipe, qoftë në atë italiane, mund

të krijojnë struktura sintagmatike, në të cilat lidhjet janë të shprehura drejtpërdrejt, si

për shembull: publikoi shifrat, rritja e treguesit, rritja ekonomike.

Ndërsa në gjuhën italiane:

L`aumento delle pensioni, l`aumento degli stipend, il taglio delle tasse etj.

Në të dyja tekstet vihet re leksiku që ka të bëjë me jetën e përditshme, të zakonshëm

ose ndryshe jolibror,si: kanë dhënë, ka, ka ndikuar, ishte etj. leksiku terminologjik:

duke detajuar, ka fituar, u shpenzua, financoi, konsumoi, importoi, eksportoi etj.

Studimi i këtyre grupeve leksikore paraqet interes të veçantë, sepse realisht përbëjnë

kompetencën gjuhësore të specialistit të fushës dhe si të tilla pasqyrojnë kulturën

gjuhësorë të tij. Shqyrtimi i tyre ka edhe vlerë stilistikore, meqë nga mënyra e

paraqitjes për shprehjen konceptore përkatëse dhe të ideve shkencore në përputhje

varet cilësia e komunikimit, niveli i përmbajtjes së tekstit dhe i shprehjes së ideve.
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Gjithashtu, vihet re përdorimi i shkurtesave dhe i klisheve konvencionale. (Në rastin

tonë, në shqipe: ISTAT, FMN) në italishte: Uc, Bce, Fmi).

Pikërisht janë veçoritë e këtij stili, ku nuk kërkohet ngjeshja dhe shpejtësia për

dhënien e informacionit, përkundrazi, paraqitja sa më e përimtuar e objekteve, e

pjesëve, marrëdhënieve dhe rrethanave. Tërësia e këtyre veçorive çon në mënyrë të

pashmangshme në teprinë e lëndës gjuhësore kundrejt paraqitjes asnjanëse të po asaj

lënde. 110

Në qoftë se do t’i referohemi zhvillimit historik gjuhësor në vitet e para të Pasçlirimit

e më tej, zhvillimit të ekonomisë së vendit në një veprimtari shumëdegëshe u

zhvilluan njëkohësisht edhe shkencat ekonomike, të cilat do të shoqëroheshin me një

leksik të vetin, atë të terminologjisë së ekonomisë. Pra, kjo terminologji që analizojmë

sot, bazën e vet të zhvillimit e ka në radhë të parë në sajë të gjuhës së përgjithshme

letrare, në sajë të leksikut e shtresave përkatëse gjuhësore.

Gjuhëtarët janë treguar të kujdesshëm në përcaktimin, njësimin, shqipërimin e kësaj

terminologjie, për zhvillimin e saj në prirje të caktuara si në drejtimin leksikor

semantik dhe në drejtimin strukturor fjalëformues111.

Fondin bazë më të rëndësishëm, me të cilin u pasurua kjo terminologji, e përbëjnë

termat që emërtojnë nocionet më të përgjithshme të ekonomisë që janë në bazë të të

gjitha nocioneve të tjera. Ndër këto dallohen termat që emërtojnë nocionet e veçoritë

më kryesore të kësaj ekonomie.112

Për periudhën e zhvillimit ekonomik e shoqëror të vendit, në vitet e socializmit, edhe

terminologjia do të ishte në përputhje me këtë lloj ekonomie. Pra, çdo drejtim

shtetëror apo ekonomizimi i shoqërisë do të përfaqësohej me një politikë gjuhësore që

do t’i përgjigjej kësaj periudhe. Për kohën që po nënvizojmë, thelbi i këtij sistemi do

të karakterizohej nga nocioni i socializmit, prandaj dhe fjalët-terma njëfjalëshe apo

togfjalëshe do të gjenin vend si të tilla:

Ekonomi socialiste, bazë ekonomike e socializmit, ligje ekonomike të socializmit etj,

por, edhe planifikim dhe i planifikuar, centralizim dhe i centralizuar, unik dhe

unifikuar. 113

110 V. Memisha, Cikël leksionesh për stilistikë e gjuhës shqipe, f.81.
111 H. Pasho, Disa prirje të zhvillimit të terminologjisë së ekonomisë pas Çlirimit, SF. Nr. 1,1985, f.139.
112 Po aty, f. 140.
113 Po aty, f.140.
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Ndërsa për periudhën e pas viteve ’90 këto fjalë-terma do të zëvendësohen ose do t’u

lenë vendin termave të tillë (një pjesë të tyre i kemi cituar edhe në tekstet më lart):

biznes financiar, administrim buxhetor, investim ekonomik, krizë financiare, të

ardhurat mbi tatimet, paga minimale etj.

Pra, këto terma kanë hyrë vonë në leksikun e gjuhës shqipe, të cilët kanë gjetur

shpjegim në fjalorët terminologjikë përkatës të kësaj fushe.

Vendet e zhvilluara, ku kapitalizmi ishte zhvilluar me hapa të shpejtë, edhe fjalët-

terma në fushën e ekonomisë janë njohur me kohë, dhe, më pas, edhe shqipja është

ndikuar si çdo gjuhë tjetër.

Po të kthehemi në vitet ’60, ishte fillimi i një krize ekonomike në botë, e shënuar me

zhvillimin e ngadalshëm, pabarazitë në marrëdhëniet dhe inflacionet ndërkombëtare.

Gjithashtu, Italia në vitin 1975 përfshihet nga recesioni (rënia ekonomike) (shprehje

ekonomike për krizën114), shkaktuar nga pabarazitë e rënda strukturore, mangësitë e

papritura në pagë, ekonomi etj. Pikërisht në media dhe në pjesën më të madhe të

artikujve, flitej dhe shkruhej në lidhje me këtë proces dhe ngjarje në fushën

ekonomike. Po kështu edhe në fillimet e viteve ’80, ekonomia italiane filloi një

përparim, pavarësisht inflacionit të lartë gjatë krizës së dytë të naftës etj. Në këtë ulje

e ngritje të zhvillimit ekonomik të shtetit fqinjë, përfshirë në të politikën gjuhësore të

asaj periudhe, ishte përdorimi i terminologjisë në fushën ekonomike.

Ndërsa për ekonominë e sotme deklarohet se:

Italia sot është pjesë e shtatë vendeve më të industrializuara në botë dhe luan një rol

të rëndësishëm në ekonominë evropiane. Devotshëm për frymë tejkalon mesataren e

vendeve Delia EEC (edhe pse sipas parashikimeve, norma e rritjes është prej 2.5% në

2001, duke rezultuar në më pak se një vit në 2000, e cila e ngre normën e deficitit)

GDP-së nga pritet 0.8% dhe bilanci tregtar Delia, i cili rritet në mënyrë të

qëndrueshme në pothuajse 4% e pjesës kombëtare.

Fleksibiliteti, kapaciteti për risi dhe fantazi tani janë çelësat për suksesin e kompanive

italiane në tregjet botërore. Përveç kësaj, ata kanë zhvilluar teknologji dhe kërkime

në aktivitete të reja, për të përmirësuar cilësinë Delia të prodhimit, veçanërisht në

veri.

114 M. Ndreca, Fjalor fjalësh të huaja në gjuhën shqipe, Toena, Tiranë, 2007, f.471.
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Së fundmi, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë marrë një të fortë dhe plot vitalitet,

tani që përfaqësojnë mbi 90% të rrobave të prodhimit brenda vendit. 115

Përveç pasurimit me terma të rinj që emërtojnë nocione të reja, kjo terminologji është

zhvilluar e pasuruar edhe nëpërmjet zhvillimit dhe saktësimit të përmbajtjes

kuptimore të termave.

Duke i parë termat për nga përmbajtja kuptimore dallohen tri grupe: 116

1) Një grup e përbëjnë termat që emërtojnë nocione që dallohen qartë si nocione,

të cilat u takojnë sistemeve të ndryshme. Kështu, për shembull, termi kapital i

mbeti ekonomisë kapitaliste. Kapitali përfaqëson kategorinë kryesore të

mënyrës kapitaliste të prodhimit që shpreh marrëdhënie shoqërore ndërmjet

klasës së kapitalistëve dhe klasës punëtore.117 Kurse sot, në dhjetëvjeçarin e

fundit, ky term nuk gjen vend të gjerë përdorimi në fushën e ekonomisë.

Këtë do ta shohim, edhe më poshtë, ku do të japim një statistikë të përdorimit

të termave në fushën e ekonomisë.

2) Grupin e dytë e përbëjnë termat me përmbajtje të rikuptimësuar. Termi ka

mbetur po ai, përdoret i njëjti term si në ekonominë kapitaliste të viteve apo

periudhave të hershme të fazave të socializmit, por në kushte të ekonomisë të

tipit të ri përmbajtja e këtij termi është rikuptimësuar118. Vetë nocioni,

kategoria, dukuria apo institucioni që emërton, ka marrë përmbajtje të re,

kryen funksion të ri, si: buxhet, çmim, financë, fitim, mall, para etj. Përveç se

si fjalë apo terma njëfjalëshe, do të kemi edhe togfjalësha, si: buxhet tatimor,

financë - kontabilitet, tatim fitimi, tatim mbi xhiro, tatim mbi të ardhura, auditi

financiar, sasia e mallrave, mall i trashëguar, shitja e mallrave, pagimi i

këstit, akordohen çmimet etj.

Në një fletore zyrtare do të kemi:

Neni 12. Transparenca e llogarive

3) Kur ofrojnë disa shërbime, ofruesit e shërbimeve të navigimit ajror, në

llogaritjet e tyre të brendshme, ato do të identifikojnë kostot mbi të ardhurat e

përshtatshme për shërbimet e navigimit ajror të ndara në përputhje me

115 Hhtp://www.didael.it/promos Demo/ita/premesse/ita.htm, 27/03/2001.
116 H. Pasho, Prirje të zhvillimit të terminologjisë së ekonomisë, SF. Nr.1, 1986, f.141.
117 Po aty.
118 H. Pasho, Disa prirje të zhvillimit të terminologjisë së ekonomisë, Pas Çlirimit, SF,Nr., 1985, f.42.
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parimet e Eurokontrollit, për përcaktimin e bazës së kostos, për pagesat e

lehtësive të korridorëve dhe llogaritjen e kësteve, aty ku është e nevojshme, do

të mbajnë llogaritje të konsoliduara për shërbime të tjera që nuk janë të

navigimit ajror, siç ata do të kërkoheshin të bënin nëse shërbimet në fjalë do të

ishin të ofruara nga sipërmarrje të ndara119.

Në gazetën “Gazeta shqiptare”, e shtunë 01/02/2014 në faqen 8 do të lexojmë:

Qeveria, Buxheti 2014

Udhëzimi: Asnjë ndryshim me efekte financiare shtesë me koston e personelit, të

respektohen të diplomuarit. Qeveria disiplinon pagat. S`ka më shtesa. “Pagesat e

listës së pritjes, me bordero të veçantë”.

Përmes një “Udhëzimi plotësues për zbatimin e buxhetit 2014”, Këshilli i Ministrave

vendos caqe mjaft strikte, duke ndaluar çdo shpenzim shtesë për rrogat, si dhe asnjë

veprim që shton kostot e personelit. “Në zbatim të nenit 11 të ligjit nr.185/2013 “Për

buxhetin e vitit 2014” për vitin 2014 nuk do të miratohet asnjë ndryshim në strukturat

organike të njësive të qeverisjes qendrore me efekte financiare shtesë me koston e

personelit.

Meqenëse çdo term emërton një nocion të caktuar dhe karakteri i nocioneve e

kushtëzon edhe strukturën e termave: të thjeshtë, të prejardhur, të përbërë dhe

togfjalësha. Duke pasur parasysh strukturën e termit, do ta quanim ideale një strukturë

të tillë, sipas të cilës lidhjet ndërmjet elementeve përbërëse të termit në mënyrë të

njëkuptimshme, të shprehin lidhjet ndërmjet nocioneve120.

Përsa i përket vendit të termit në sistemin e njësive të leksikut, duke iu referuar

studimeve gjuhësore lidhur me terminologjinë, ai zë dhe qëndron në të njëjtin nivel

gjuhësor me fjalën. Por koncepti i shprehur nga termi, është gjithnjë më i ngushtë se ai

i shprehur nga fjala, madje në procesin e zbërthimit të mëtejshëm të konceptit, vëllimi

i tij vjen gjithnjë duke u ngushtuar121. Për shembull: fjala-termë depozitë - depozitë

bankare - depozitë bankare rrjedhëse etj.

Edhe në formimin e termave të ekonomisë përdoren mënyrat dhe mjetet e gjuhës së

përgjithshme letrare. Vëmë në dukje se në procesin e formimit të këtyre termave vihet

119 Fletore Zyrtare, Nr. 86, 13 korrik 2010, f.4475.
120 H. Pasho, Disa prirje të zhvillimit të terminologjisë së ekonomisë, Pas Çlirimit, SF. Nr.1, 1985,
f.143.
121 A.Duro, Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f. 50-58.
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re prirja drejt sintetizimit, prirje që vihet re në gjuhën e përgjithshme letrare122. Edhe

pse shkallë – shkallë kanë dalë nga përdorimi mjaft terma të huaj që përdoreshin

krahas termit, shqip apo janë krijuar fjalë të reja me mjetet e gjuhës shqipe, përsëri sot

vihet re një prirje për të përdorur termin e huazuar.

Mjafton ngulitja e konceptit në sistem, i cili kushtëzon edhe ngulitjen e termit123, për

ta pranuar si terma. Megjithëse ngulitshmëria e termit është një tipar i mjaftueshëm,

por jo i domosdoshëm, sepse ka edhe njësi të tjera të leksikut që janë të ngulitura, por

që s’janë terma.

Termi emërton një koncept të ngulitur, por të organizuar në sistem brenda një fushe të

caktuar të dijes124.

Brenda një teksti të fushës ekonomike, termat ekonomikë, duke përçuar një

informacion të caktuar, hyjnë në lidhje më njëra – tjetrën si dhe me njësi të llojeve të

tjera të leksikut në bazë të kuptimeve të shprehura nga secili prej tyre, siç i kemi

përmendur edhe më lart.

Shembujt janë të shumtë në sektorin e kësaj fushe, pasi njësitë bazë terminologjike që

në fushën e ekonomisë shënojnë koncepte kryesore të saj, si letrat, fletëthirrjet,

fletëhyrje, fletëdalje, rregullore etj., të cilat në strukturën e tyre fjalëformuese (i

përmendëm edhe më lart) apo temëformuese krijojnë një mikrosistem terminologjik.

Edhe në sektorin zyrtar edhe atë ekonomik, të cilët këta dy sektorë janë lidhur

ngushtësisht me njëri–tjetrin edhe terminologjia është e përbashkët, qoftë për leksikun

joterminologjik, edhe leksikun terminologjik.

Krahasojmë:

Republika e Shqipërisë
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Elbasan
Elbasan më 08/01/2015
VËRTETIM
Me anë të të cilit vërtetojmë se Znj………………. Është me detyrë sekretare pranë Prokurorit
në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Elbasan dhe paguhet:
Me pagën bruto 61640 (gjashtëdhjetë e një mijë e gjashtë qind e dyzet) lekë.
Më pagën neto 50623 (pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëzet e tre) lekë.
Lëshohet ky vërtetim me kërkesën e të interesuarit.

122 A. Kostallari, Mbi disa drejtime të përsosjes së sistemit e të strukturës së gjuhës sonë letrare, SF.
Nr.2, 1982, f.23.
123 A. Duro, Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f.51.
124 Po aty, f.52.
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Drejtuesi i Prokurorisë
……………………………

Dhe materiali i dytë:

Republika e Shqipërisë

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Dega Tatimeve Elbasan

Sektori i Financës

KONTRATË SHITBLERJEJE

E lidhur në Elbasan, sot më datë 02/07/2014 ndërmjet palëve të mëposhtme:

……

Neni 2 – Sasia, çmimet dhe vlerat e kontratës

- Çmimi i mallrave, objekt i kësaj kontrate jepet me ofertën ekonomike të

paraqitur nga Kontraktuesi në procedurën e prokurimit elektronik. “Blerje me

vlerë të vogël”.

- Çmimet janë të pandryshueshme deri në përmbushjen e plotë të detyrimeve që

kontraktuesi ka marrë përsipër.

- Çmimi total i kontratës është 100800 (njëqind mijë e tetë qind) lekë. Në këtë

çmim është përfshirë edhe TVSH. Blerje zyre copë 4 (katër).

Te shembujt vihet re, në radhë të parë, që, sipas përdorimit të klisheve në tekstet

përkatëse, i përkasin një terminologjie zyrtare, por njëkohësisht edhe terminologjisë

së fushës së ekonomisë. Jemi mësuar tashmë me shprehjet e leksikut zyrtar bazë në

shkresa të veçanta, të tilla si:

Me anë të të cilit vërtetojmë se….

Është me detyrë…

Lëshohet ky vërtetim etj.

Ndërsa në tekstin e dytë vëmë re njësi terminologjike, njësi njëfjalëshe: kontratë,

sasia, çmimet, kontraktuesi, ka marrë, është përfshirë etj.

Për nga vlera përdoruese, vëllimin konceptor dhe ngarkesa konceptore që mbartim,

termat njëfjalësh zënë vendin më të madh. Këta përbëjnë edhe bazën e çdo

terminologjie125. Vendin e dytë e zënë termat dyfjalësh, të cilët, së bashku me ata

125 A.Duro, Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, Tiranë 2009, f.166.
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njëfjalësh, përbëjnë pjesën më të rëndësishme të çdo terminologjie126, pra, edhe në

terminologjinë e fushës ekonomike që e kemi objekt studimi.

Edhe në tekstet parauniversitare e deri tek ato universitare, përdorimi i fjalë-termave

qëndron edhe te termat apo kapitujt e veçantë ku hasen si të tilla. Për shembull, në

lëndën “Edukata shoqërore” klasa e tretë, kapitulli VII “Prodhimi dhe shpërndarja”

f.50, termi “të ardhurat” në pjesën “të mirat në familje” është përdorur 5 herë (terma

njëfjalësh). Dhe ky term po në këtë tekst është zëvendësuar me fjalën – term: para, në

fjali, punojnë për të fituar para, me të cilat sigurojnë jetesën e tërë familjes, dhe nga

në fjalinë tjetër: Një familje mund të përfytyrohet si një kuletë e madhe që mban të

ardhurat që sjellin të gjithë anëtarët e familjes etj.

Ndërsa në lëndën “Qytetaria 11127”, në mësimet:

- Ligji dhe konsumatori;

- Konsumatori dhe tregu;

- Kontrata dhe garancia;

Janë terma zhvillimi dhe mësimi që lidhen me ekonominë tregtare, pasi trajtesa e

koncepteve në to janë fjalë-terma që i përkasin fjalorit terminologjik të kësaj fushe.

Termi – konsumatori128 (lat. Consumere-shpenzoj) ai që përdor dhe harxhon prodhime

të ndryshme ushqimore a industriale, për të plotësuar nevojat vetjake a shoqërore:

shpenzues.

Ky term ka fituar vlerë përdoruese si term njëfjalësh: në temën e mësimit “Ligji dhe

konsumatori”.

Terma njëfjalësh Terma dyfjalësh Terma trifjalësh
Termat mbi tri

fjalë
30 8 6 2

Në temën “Konsumatori dhe tregu” do të kemi këtë tabelë me termat përkatës, sipas

vëllimit konceptor dhe ngarkesës konceptore të termit. Në këtë mësim po marrim

fjalën – termin – buxhet dhe po paraqesim anën sasiore të llojeve të termave që

përbëjnë terminologjinë në fushën e ekonomisë.

Terma njëfjalësh Terma dyfjalësh Terma trifjalësh
Termat mbi tri

fjalë

126 Po aty.
127 B.Kullolli, M.Kallçaku, Qytetaria 11, Tiranë, 2011, f.23-24.
128 Po aty, f.26-27.
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5 12 3 3

Ndërsa në temën “Kontrata dhe garancia” fjala – term- “kontrata”.

Terma njëfjalësh Terma dyfjalësh Terma trifjalësh
Termat mbi tri

fjalë
24 12 4 3

Gjuha dhe komunikimi si komunikim i transmetuar përmes shenjave

Meqenëse kemi të bëjmë me një terminologji, ku leksiku lidhet me një nga çështjet

thelbësore të ekonomisë ku përfshihet edhe zinxhiri financiar, do të na duket me

interes të trajtojmë se ku qëndron edhe lidhja me gjuhën që ka si objekt të saj fjalinë.

Pra, kemi të bëjmë me komunikimin ekonomik dhe gjuhësor njëkohësisht. Është e

rëndësishme të trajtohet se cili është thelbi i kuptimit të termit ekonomik dhe

përbërësve të tij.

2.2. Termat dhe mënyrat e të shprehurit në sektorin e ekonomisë bankare: rregulloret,

sekretimi etj.

Lloji specifik i komunikimit ekonomik është transaksioni. Megjithëse koncepti që

Komons (1995) fut herë pas here në diskutim ekonomik konceptin e vjetër shkëmbim,

ai nuk përdoret në mënyrë të njësuar. Ende në frymën e rivlerësimit të transaksioneve

mbi kostot ekonomike të transaksioneve (Coase 1937, Williamson 1973) u futën të

tjera ambivalenca. Kështu Williamson dëshiron të identifikojë shpenzime

transaksionesh si në tregje, ashtu edhe në brendësi të organizatave ( për t’i krahasuar),

megjithëse arritjet reciproke të pjesëve të ndërmarrjeve, si rregull nuk paguhen, gjë që

bën ndryshimin specifik me tregjet. Williamson nuk merret me rolin e parasë, por me

transaksionet si transportim/kalim mallrash mbi pikëprerje, që sipas kontekstit ose

pikëprerjes, mund të përballen me pasiguri të ndryshme.

Meqë duam t’i përkufizojmë transaksionet si njësi bazë komunikuese të ekonomisë,

ku paraja funksionon si simbol specifik ekonomik, ne i përkufizojmë transaksionet

përfundimisht si bashkim pagesash dhe arritjesh. Asnjëri prej dy proceseve nuk mund
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të përshkruhet pa tjetrin. Kush transferon para pa rezultat reciprok, nuk paguan (po

përse?). Me këtë kufizim të komunikimit ekonomik ideal mbi transaksionet dhe

simbolikën e tyre specifike, tërhiqet në mënyrë të hapur kufiri ndaj komunikimit

natyror gjuhësor. Ai është pothuajse gjithnjë i pranishëm në ekonomi, por nuk është

një proces ekonomik sistematik apo proces që formon struktura.

Megjithatë, komunikimi gjuhësor tregon paralele thelbësore: njësitë bazë të

komunikimit gjuhësor formojnë akte të të folurit, të cilat në kuptimin e tyre të gjerë

përcaktojnë theksimin e shenjave gjuhësore. Theksimi i shenjave gjuhësore nga folësi

mund të bëhet vetëm me pranimin reciprok të këtyre shenjave nga dëgjuesi, nëse

aktiviteti i folësit duhet kuptuar si theksim ose shprehje e shenjave.

Kështu, koncepti, akti i të folurit ka dy anë: theksimin që drejtohet nga pranimi dhe

mospranimi që motivohet nga theksimi. Kështu akti i të folurit mund të përcaktohet si

bashkim i të shprehurit me kuptimin. Të shprehura ose të nënkuptuara në aktin e

komunikimit, ato bëhen shenja ose simbole gjuhësore.

Ne jemi të mendimit që pakënaqësia që shprehet në shkencat sociale dhe ato

gjuhësore, mbi komunikimin klasik të Shannon (Shannon/Weaver 1948), tregon atë

që ky model trajton vetëm shenja indeksikale dhe jo simbole. Shannon kufizohet

hapur në transferimin e sinjaleve me anë të një procesi të dhënë kodifikimi, pasi

kuptimet e shenjave janë shpjeguar tashmë. Por, vlen si për gjuhën edhe për

ekonominë, që lajmet apo informacionet që transmetohen, shkëmbehen, komunikohen

dhe i largohen një përkufizimi stabël. Për zhvillimin e mëtejshëm të teorisë së

komunikimit, mund të shpjegohet më mirë roli i shenjave simbolike.

Në gjuhë, statusi simbolik i shenjave të veçanta dhe karakterit simbolik që rrjedh prej

tyre, të gjuhës si sistem shenjash, vlen si një fakt i padiskutueshëm. Në ekonomi,

natyrisht kur flitet për shenjat, bëhet fjalë për paratë si simbol. Përcaktimi teorik i

parave nuk është i ri (një vështrim mbi koncepte të ndryshme sjell Bauer 1997), pa u

vendosur deri tani një teori e njësuar mbi paranë. Në sociologji, Parsons paraqet në

teorinë e tij të mediave të ndërveprimit, përdorimin e parave si medium simbolik i

gjeneralizuar, si bazë e sistemit ekonomik. Puna e tij mbështetet në idenë që potenciali

gjeneralizues i simboleve ose mediave si paraja dhe fuqia, që përdoren në

ndërveprimet sociale, e rrit aftësinë e arritjes së këtyre ndërveprimeve dhe i bën këto

ndërveprime të mundshme. Koncepti “medium” shfaqet si një koncept funksional që

vë në plan të parë vetëm një aspekt të simboleve si paraja dhe fuqia.
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Ne duam ta përpunojmë konceptin “Medium simbolik” në një vështrim semiotik të

marrëdhënies me mediet. Kjo hap një pikëpamje të re mbi të ashtuquajturat media

simbolikisht të gjeneralizuara, që pranë aspektit të përmendur, tashmë funksional dhe

ndërmjetësues të simboleve, merr parasysh rezultatin e tyre gjeniun konstruktiv dhe

konstitutiv. Nëse paratë do të kuptoheshin si simbol i komunikimit ekonomik, kjo

kërkon më tepër burime teorie, se sa vetë semiotika. Krahas teorisë së shenjave

shfaqen edhe aspekte teorike mbi aktin e të folurit dhe sistemin social.

Një formulë e thjeshtë dhe të saktë për komunikimin e jep Bühler (1934, 24): “njëri –

tjetrit mbi gjërat”. Kjo përfshin edhe që njëri mund t`i kumtojë tjetrit diçka për gjërat

vetëm me anë të shenjave, gjë që e paraqet modeli i njohur i Bylerit, modeli Organon.

Të japësh një përkufizim gjithëpërfshirës të konceptit të komunikimit, që kënaq të

gjitha teoritë, duket i pamundur sot; me këtë merren disiplina shumë të ndryshme (ose

më saktë shumë disiplina shumë të ndryshme) pa ndjekur një linjë të përbashkët. Por

këtu mjafton të përqendrohesh te përbërësit e domosdoshëm të shenjave të

komunikimit, meqë modeli i komunikimit Shannon nuk është i kënaqshëm në këtë

pikë.

Në letërsi theksohen para së gjithash aspekte thelbësore të komunikimit:

Komunikimi është një proces i të kuptuarit ndërnjerëzor (dërguesi dhe marrësi: folësi

dhe dëgjuesi, shitësi dhe blerësi).

Komunikimi kryhet përmes shenjave (simbole, mediume të gjeneralizuara

simbolikisht).

Komunikimi është veprim i qëllimshëm (aspekti pragmatik). Koncepti i aktit të të

folurit i zhvilluar nga Austin dhe Searle, përshtatet me transaksionin:

Akti i të folurit dhe transaksioni kryhet normalisht midis njerëzve dhe çojnë në të

kuptuarit e tyre.

Njerëzit merren vesh me shenja: shenja gjuhësore/ para.

Si një akt të foluri edhe një transaksion kryhet nga pjesëmarrës me qëllime të

caktuara.

Aktet e të folurit krijojnë një urë lidhëse konceptuale midis aspekteve socialteorike

dhe semiotike të komunikimit. Vetëm kur arrihet integrimi i këtyre tendencave, mund

të bëhen analogji midis komunikimit gjuhësor dhe ekonomik, d.m.th., midis shenjave

gjuhësore dhe parave, analogji që e lënë hapur karakterin simbolik të parave. Teoritë
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më të shumta mbi gjuhën dhe paranë përqendrohen në një prej aspekteve të

mëposhtme:

Perspektiva e veprimit: një pikëpamje praktike përpiqet para së gjithash të shpjegojë

kushtet e realizimit të një akti komunikativ të qëllimshëm dhe rolin e pjesëmarrjes në

të. Ajo merret me kushtet e jashtme të një akti komunikimi. Mekanizma të

qëndrueshme të komunikimit dhe të kuptuarit me ndihmën e shenjave të caktuara

krijojnë bazën, por jo objektin e studimit të këtyre teorive. Njohuritë e tyre lejojnë që

të formulojnë strategji komunikative (për shembull, ekonomia retorike McCloskey

1998).

Perspektiva funksionaliste: e orientuar drejt përdorimit, që para së gjithash është e

drejtuar mbi aspekte teknike, i përshkruan shenjat si mjete pune të komunikimit

ndërpersonal. Ajo e shuan funksionin referencial dhe konstitutiv të shenjave dhe

përpiqet para së gjithash të përshkruajë mënyrën e funksionimit të shenjave të

caktuara, por jo natyrën e tyre të përgjithshme. Këtu hyn përkufizimi i parasë si mjet

shkëmbimi dhe standard matës ose masë për vlerën e mallrave që e thjeshton

qarkullimin e mallrave.

Një perspektivë ndaj parasë e orientuar drejt objektit (ose përfaqësuese), që kërkon të

merret parasysh nga pjesëmarrësit në transaksion dhe dëshiron të marrë parasysh

vetëm marrëdhëniet midis shenjave dhe objekteve dhe veprimeve të emërtuara prej

tyre, fsheh aspektin dinamik të përdorimit të shenjave. Ajo sugjeron që paraja qëndron

përkundrejt vlerës objektive të botës së jashtme, si përdorimin e punës (shpesh të

kohës) në traditën ekonomike klasike. Një koncept teorik i parasë ka prioritetin ta

përshkruajë paranë edhe si medium (mjet i të kuptuarit ndërpersonal) edhe si

“përfaqësuese” për objekte të rëndësishme ekonomike (mallra dhe arritje) nga një

perspektivë bazë dhe e njehsuar. Mbi bazën e këtyre funksioneve të parasë mund të

shpjegohet aspekti pragmatik, pra, perspektiva strategjike e vepruesit.

Pikëpamja teorike e artit të komunikimit nga Searle mbi krijimin e realitetit shoqëror

objektiv.

Me çështjen e rëndësisë shoqërisë të simboleve ose me karakterin konstitutiv të

simbolizmit merret edhe Searle129 (2004, 2005). Për qëllimet tona na duket e

rëndësishme para së gjithash koncepti i tij i përgjithshëm mbi konstitucionin e të

129 Searle, R. Jehn (1973), Che cos’è un’ atto linguistico, i Linguaggio e Società, Bologna.
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vërtetave shoqërore objektive dhe roli i veçantë i gjuhës. Sipas Searle, një realitet

shoqëror ose institucional ndërtohet mbi bazën e tri themeleve:

Qëllimi kolektiv: Searle e përkufizon qëllimin si tendencë e gjendjes shpirtërore ndaj

fakteve të caktuara në botë, pra si aftësi të shpirtit për të përfaqësuar objekte dhe fakte

në botë, shkurt: referim ndaj botës. Që t’i ruash qëllimet dhe t’i ushqesh ato, është një

formë specifike e qëllimshmërisë. Qëllimshmëria kolektive është një kategori sociale,

që nuk përcakton vetëm shumën e qëllimeve individuale, por njësimin e tendencave

shpirtërore. Kjo mund të kuptohet si konvencion, po të mbështetemi te Lewis (1975)

ose si dije e zakonshme (secili e di, që secili e di…). Qëllimshmëria kolektive ose

konvencionaliteti kanë në bazat e tyre veprimtarinë shoqërore, jo vetëm në teorinë e

Searle.

Dhënie e funksioneve: ky veprim nënkupton që një objekt përkufizohet si mjet pune

nga vepruesit ose vëzhguesit që përcaktojnë funksionet. Marrëdhënia natyrore

shkakore e një objekti plotësohet me komponentë të qëllimit, d.m.th., komponentë

teleologe. Një objekti të tillë jo vetëm i jepet një funksion i caktuar për hir të aftësisë

së tij, por prej dhënies së funksionit nga vepruesit. Së bashku me të krijohet mundësia

e një shpërndarjeje kolektive të funksioneve.

Funksioni i statusit: një formë specifike e dhënies së funksioneve një objekti apo

personi është dhënia kolektive e një statusi me anë të rregullave konstitutive të formës

logjike: “X vlen në Z si Y”. “Rregulli thotë që kjo dhe kjo vlejnë si diçka, që ka

statusin kështu dhe ashtu”. Funksioni i statusit mbështetet në atë që diçka funksionon

vetëm sipas rrethanave, që individët që veprojnë së bashku, e pranojnë dhe e njohin që

kjo dhe kjo vlejnë diçka.

Në konceptin e Searle (2005), me funksionin e statusit bëhet hapi nga një realitet

shoqëror në një institucional: tek paraja, pasuria private, drejtimi politik etj. Përmes

shpërndarjes kolektive të funksioneve, objekteve dhe personave iu jepen funksione të

çfarëdoshme.

Të tria themelet bazë marrin pjesë në procesin e simbolizimit, një cilësi që sipas

Searle e ka vetëm gjuha natyrore: njerëzit kanë aftësinë ta përdorin një objekt në

mënyrë të tillë që ai të përfaqësojë diçka tjetër, ta shprehë dhe ta simbolizojë atë.

Pikërisht këtë tipar bazë të simbolizimit të gjuhës unë e mbaj për një fakt thelbësor

institucional (Searle 2004, 183) dhe në një vend tjetër (161) thuhet: “Funksionet e
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statusit kërkojnë gjuhë ose të paktën një pasuri/aftësi të ngjashme gjuhësore për

simbolizim”.

Është e qartë që funksioni i statusit të Searle bën fjalë për shenjat simbolike. Ne duam

që këtë pikëpamje ta shtrijmë te paratë. Këtu duket me rëndësi domethënia

konstitutive e simboleve në shoqëri. Në rrugën e simbolizimit krijohen realitete ose

fakte objektive institucionale.

Dy aspekte thelbësore të shenjave.

Në traditën gjuhësore dhe filozofike simbolet dhe shenjat në përgjithësi vëzhgohen në

dy perspektiva. Shenjave gjuhësore dhe gjuhës si sistem shenjash i vishen dy

funksione thelbësore, që përkufizohen shpesh si tipare të pavarura dhe ekskluzive të

shenjave:

Funksioni referues ose përfaqësues (funksioni njohës, epistemik, dimensioni konjitiv)

të përfaqësuara nga modele përfaqësuese.

Funksioni transmetues në komunikim (funksioni social, dimensioni komunikativ), i

përfaqësuar nga modele instrumentale.

E para thekson që një shenjë qëndron për diçka tjetër, e dyta që një shenjë

ndërmjetëson midis pjesëmarrësve në komunikim. Ne i shohim këto dy aspekte të

shenjave dhe veçanërisht të simboleve si të njehsuara dhe prandaj, nuk duam t’i japim

preferencë asnjërës prej perspektivave. Në vend të kësaj synojmë një vështrim të

simboleve, duke integruar këto dy aspekte.

Aspekti konstitutiv i simboleve ose çfarë përcaktojnë shenjat gjuhësore dhe paratë.

Një përkufizim klasik semiotik i simboleve vjen nga Charles S.Peirce dhe është

përmbledhur nga Roman Jakobson si më poshtë:

“Simboli ndikon në radhë të parë përmes një kontiguiteti midis shenjës dhe të

shenjuarit. Kjo lidhje qëndron në atë që ajo është një rregull dhe nuk varet nga prania

ose jo e ndonjë ngjashmërie ose kontiguiteti fizik (Jakobson {1966} 1974, 16)”.

“Një simbol jo vetëm që nuk i referohet vetëm një objekti të caktuar dhe të përcaktojë

në mënyrë të domosdoshme një lloj objekti, por ai është vetë një lloj dhe jo një objekt

individual” (Jakobson 1966, 1974, 29).

Nëse me domethënie të simbolit kuptohet fillimisht referimi ose lidhja e tij me botën,

ose marrëdhëniet e tij me objektet e botës, atëherë kemi:

Simbole gjuhësore për të gjitha objektet e botës;

Paraja si simbol ekonomik për të gjitha mallrat e botës.
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Tiparet referuese të simboleve

Përsa i përket referimit të simboleve, në të dyja rastet (ekonomi, gjuhë) dalin tri tipare

themelore të simboleve:

Lidhja midis përcaktuesit dhe të përcaktuarit është konvencionale: ajo është e pavarur

nga cilësitë e bartësit të shenjës dhe referentit të tij.

Referenca e simbolit mund të zgjerohet në pafundësi: një bartës i shenjës mund të ketë

njëkohësisht si referencë disa objekte konkrete, përmes kësaj mund të bien në

referentet e simbolit objekte të mundshme d.m.th., që nuk ekzistojnë ende.

Realizueshmëria e shenjës (përdorimi i saj) nuk varet nëse objekti i saj është realizuar

apo jo, ekziston apo është i pranishëm), por anasjelltas: objekti varet nga simboli.

Tiparet e një simboli gjuhësor (p.sh. Fjala) janë përkatësisht:

Lidhet në mënyrë konvencionale me objektin që përcakton: forma e fjalës (tingujt dhe

shkronjat) është e pavarur nga cilësia e këtij objekti dhe anasjelltas.

Referimi i një fjale është potencialisht i pakufizuar: një fjalë mund të ketë si referencë

të saj shumë objekte, edhe ato që nuk ekzistojnë ende.

Një fjalë mund të shprehet/shkruhet dhe kuptohet edhe kur objekti i emërtuar prej saj

nuk është i pranishëm dhe anasjelltas: për aq kohë sa fjala nuk është shprehur edhe

objekti vlen si jo i pranishëm.

Marrëdhënia e parave me mallrat tregon të njëjtat tipare, nga kjo mund të flitet për

paranë si simbol ekonomik:

Paraja lidhet me të përcaktuarin – mallrat, ajo që vlen si para (metali, letra) është e

çfarëdoshme, për aq kohë sa në lidhje me të ka imunitet.

Referimi i parasë është potencialisht i pakufizuar: me para mund të përcaktohen

shumë mallra, edhe të tilla që nuk ekzistojnë ende.

Paraja sugjeron të tashmen potenciale të një malli, edhe nëse malli nuk është aty, në të

kundërt vlen: për aq kohë sa një objekt nuk qëndron në marrëdhënie me paratë, nuk

vlen si mall.

Ç’përfaqësojnë simbolet?

Tiparet e përshkruara të simboleve mundësojnë krijimin e një kuadri ose bote të

referimit. Kjo mbështetet para së gjithash në aftësinë e një simboli për të përfaqësuar

diçka apo për të qëndruar për diçka tjetër. Një simbol sugjeron (një term nga Peirce)

që një lidhje midis shenjës dhe objektit qëndron vetë, mbi bazën e së cilës mund të

identifikohet objekti. Ky është një konvencion ose zakon që e shpjegon të
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përcaktuarin si pjesë të botës përmes krijimit të një reference. Në një interpretim

radikal, siç tingëllojnë ato në konstruktivizma të ndryshëm të njohjes në fushën

sociologjike (Luhmann 1994) nuk bëhet fjalë për ekzistencën e objekteve, nëse ata

nuk janë përcaktuar dhe nëse ata përcaktohen mund të flitet vetëm për objekte që

varen nga vëzhguesit dhe me implikimin që këtu procesi social dhe jo pjesëmarrës të

veçantë janë vëzhgues dhe konstruktorë të objekteve.

Nëse mendohen vetëm objekte që janë të rëndësishme për marrëdhëniet sociale,

atëherë perceptimi privat, njohja subjektive dhe ontologjia e pjesës tjetër të botës nuk

luajnë asnjë rol. Të konstatosh që tipare të caktuara të botës nuk luajnë rol për

organizime të caktuara sociale (injorohen), nuk do të thotë që ato tërhiqen nga

kontekste të tjera. Nëse teoritë e Luhmann dhe të tjerëve varen nga vëzhguesit dhe në

bazë të tyre janë vetëm referencat sociale të sistemit, ato nuk mund të thonë asgjë mbi

botët e tjera, asgjë negative dhe asgjë ekzistenciale, fundi i konstruktit social mbi

ndërtimin e botës duket sikur i detyrohet paragjykimit, që perceptimi dhe njohja nuk

mund të mbajnë asgjë që nuk është edhe sociale.

Në një interpretim të kujdesshëm argumentat semiotike dhe teoria e aktit të të folurit

flasin për një realitet të ndërtuar social. Ndërtimi përmes përcaktimit konvencional,

përmes gjuhës, nuk është një arritje individuale private por sociale. Si përfundim, nuk

mund të përcaktosh vetëm për vete (qëllimshmëria kolektive). Sidoqoftë komunikimi

nuk krijohet pa ndërgjegje individuale, që mund t’i shprehin dhe kuptojnë këto

përcaktime dhe pa përfytyrimin e një bote të jashtme të përcaktimit, që shkakton

perceptimet e këtyre ndërgjegjeve, që sërish provokon përcaktime.

Referentët e simboleve nuk janë asnjëherë objekte të veçanta, por kategori të tëra.

Edhe kjo flet kundër një konstruktivizmi të njohjes, që dëshiron të shmanget nga linja

e ndjekur nga Kanti. Krahas ndërtimit privat bie edhe mundësia e ndërtimeve të

vetme, të kufizuara në të tashmen. Simbolet sillen në parim si kategoritë konkrete dhe

kohore të Kantit, që duhet të jenë të njësuara nga ana sociale. U tha tashmë që çdo

forcë simboli në kuptimin e tyre të përgjithshëm koncencional mund të përfaqësojë

një numër potencialisht të pafund të objekteve të veçanta. Këtu duhet shtuar që ai

duhet të zotërojë aftësinë përfaqësuese jo vetëm në një pikë të caktuar kohore, por

edhe potencialisht pafundësisht të gjatë. Me këtë bëhet e mundur që me një shenjë ta

përmbledhësh një shumëllojshmëri si të përgjithshme.
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Kjo shumëllojshmëri objektesh të dhëna dhe elementesh , gjuha si e tërë ka tërësinë e

sendeve/ësi hapësirë përfaqësimi. Simboli “para” i referohet botës së mallrave ose e

thënë ndryshe: përmes parasë ndërtohet bota e mallrave. Në këtë kuptim paraja është

medium i krijimit të botës ose sistemit ose medium i gjeneralizuar simbolikisht.

Krijohet një njësi e sistemit ekonomik përmes fshehjes së fushës homogjene të

simbolit, pa i shënuar kufijtë në mënyrë transparente, qartë dhe përfundimisht).

Gjeneralizimi bëhet në këndvështrim kohor, konkret dhe social. Luhmann flet për

semantikën e një sistemi - një lloj rezerve e termave të mundshme që janë gati për

pranim të shpejtë dhe të kuptueshëm në procese konkrete të komunikimit (1994, 224)

- një shprehje gjuhësore që nënkupton kuptimin përfaqësues të një shenje gjuhësore

apo kombinimeve të saj. Konceptin termë e shohim si formë përgjegjëse të konceptit

referent, kjo është ajo për të cilën komunikohet.

Edhe nëse Searle vlen si përkrahës i përkufizimit instrumentalist të gjuhës, pikëpamja

e tij integrohet në modelin tonë të formimit të një kuadri përfaqësimi. Sepse realiteti i

tij shoqëror, objektiv (përfshirë edhe atë institucional), si tërësi e fakteve shoqërore,

nuk përshkruan gjë tjetër sesa konstruktin e një fushe përfaqësimi. Në krijimin e këtij

kuadri përfaqësimi marrin pjesë:

Konvencionaliteti ose qëllimshmëria kolektive, që përcakton përkatësinë e njësuar

sociale të përcaktuesit dhe të përcaktuarit dhe funksionin e statusit ose aftësinë e një

simboli, që të qëndrojë për diçka tjetër dhe të përfaqësojë diçka, që nuk është e

argumentuar në vetitë materiale të simbolit, por në karakterin konvencional të

renditjes midis bartësit të shenjës dhe referentit të tij.

Ekonomia me tërësinë e mallrave dhe arritjeve ka një realitet objektiv shoqëror, që

krijohet përmes parasë në rrugën e simbolizimit. E parë kështu ekonomia paraqet një

sistem shenjash, që e largon botën e tij nga ajo e strukturuar në mënyrë natyrore

gjuhësore, përmes simbolit specifik vetjak, por pa u veçuar krejtësisht nga bota

gjuhësore. Shprehjet ekonomike në formën e çmimeve plotësohen rregullisht me akte

gjuhësore komunikimi, për të përshkruar rezultatet ose një të mirë (edhe cilësia e

mallrave nuk është dhënë thjeshtë në mënyrë objektive; ajo kërkon ndërtim natyror-

gjuhësor). Sipas kësaj komunikimet natyrore, gjuhësore dhe ekonomike janë shprehje

e dy sistemeve të komunikimit dhe funksionojnë si dy lloje të ndryshme të

komunikimit për të kuptuarit ndërnjerëzor mbi sende dhe veprime të botës (këtu: bota

gjuhësore drejt asaj të strukturuar ekonomikisht).
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Meqë realiteti ekonomik ndërtohet përmes vetëm një simboli, por gjuha ka shumë në

dispozicion, këto sisteme të komunikimit dhe të shenjave ndryshojnë dukshëm, duke

marrë parasysh diferencimin midis tyre. Pa e marrë parasysh këtë, ato janë kompatibël

(sepse përbëhen nga simbole); kjo shpjegon se përse komunikimi natyror gjuhësor

mund të ndërhyjë ose të plotësojë atë ekonomik.

Paragrafi tregon që paraja në analogji me shenjat gjuhësore është simbol, që

përfaqëson objekte ekonomike dhe njëkohësisht ndërtohet prej tyre. Nga përcaktimi

përmes parasë ato emërtohen objekte të botës ekonomike – mallra dhe arritje. Përveç

kësaj, bota ekonomike përbëhet, siç ndërtohet dhe bëhet e njohur përmes parasë, nga

mallra negative ose “jomallra”. Këtu qëndron edhe funksioni konjitiv ose njohës i

simbolit para: paraja përfaqëson botën ekonomike, me atë të parasë ne vihemi në

marrëdhënie me këtë botë ekonomike.

Aspekti ndërmjetësues i simbolit ose: si përcaktojnë shenjat gjuhësore dhe paraja.

Një aspekti tjetër të simbolit i kushtohet vëmendje në traditën e Wittgenstein. Aty

supozohet në plan të parë kuptimi i një shenje në përdorimin e saj. Në vend të

përfaqësimit apo krijimit të lidhjes me botën, hyn përdorimi i një shenje (Teoria e

përdorimit të kuptimit). Si domethënie e një shenje vlejnë rregullat e përdorimit të saj.

Me këtë vihet funksioni social ose komunikativ i simbolit: krijimi i të kuptuarit të

përbashkët.

Cilat janë disa prej tipareve të përgjithshme të simbolit?

Në këtë pikëpamje shfaqen tiparet e përgjithshme të një simboli. Si rregull ato

përshkruajnë raporte asimetrike:

Një simbol i realizuar i referohet në kontekstin konkret të përdorimit të tij një objekti

të realizuar, d.m.th., e përcakton këtë objekt, por edhe objekteve të saporealizuara ose

të parealizuara ende apo të realizueshme në rrethana të tjera.

Në përdorimin konkret një simbol i referohet një objekti të caktuar (nga klasa e të

gjithë referenteve). D.m.th., përdoruesi i shenjave shpjegon diçka të përcaktuar – në të

kundërt perceptimi i suksesshëm i shenjave kërkon referimin ndaj një klase të tërë

objektesh, pra, të përgjithshmes së referenteve.

Një simbol ruhet edhe jashtë kontekstit të tij aktual të përdorimit (sepse ai është i

pavarur nga objekti i tij), objekti i përcaktuar prej tij jo – dhe ky stabilitet në kohë,

pra, realizueshmëria e përsëritur e simbolit mundëson realizimin e tij aktual.

Këto tipare të përgjithshme realizohen në shenja gjuhësore:
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Një fjalë e artikuluar i referohet si një objekti aktual të një lloji edhe llojit në tërësi.

Çdo përdorim konkret i fjalës pasqyron një nga instancat e përdorimit të tij të rregullt

dhe përmes kësaj realizon rregullin. Vetë rregulli është i formuluar në mënyrë të tillë,

që simboli tregon gjithmonë një lloj objekti (klase).

Artikulimi i një fjale i referohet (për folësin) (si rregull) asaj të menduar aktualisht,

diçkaje të përcaktuar. Të kuptuarit e një fjale (përmes dëgjuesit) niset gjithnjë nga e

përgjithshmja e përdorimit të tij drejt të menduarës konkrete, për ta renditur të

përcaktuarën tek e përgjithshmja.

Një fjalë ruan, edhe jashtë përdorimit të saj aktual, aftësinë për t’iu referuar llojit të

objekteve të përcaktuara prej saj. Pa këtë aftësi (përgjithësim kohor dhe konkret) fjala

nuk do të ishte bartëse konvencionale e shenjës dhe nuk do të përcaktonte asgjë

aktualisht. Një objekt i përcaktuar në situatë konkrete ekziston – për kontekstin e

komunikimit – vetëm në lidhje me fjalën e artikuluar.

E njëjta gjë vlen edhe për simbolin ekonomik, paranë:

Paraja e paguar përdoret për mallin e tregtuar aktualisht (objekti), por në këtë

përdorim aktual tregon rregullat e veta të përdorimit, që qëndrojnë në përdorimin e saj

për shumë mallra të tregtuara ose sende të patregtuara.

Përdorimi i parasë (të paguarit) i referohet (për blerësin) një objekti të caktuar,

pranimi i parasë (nga shitësi) i referohet së përgjithshmes së mallrave, për të cilat

mund të përdoret paraja.

Paraja luan karakterin e saj të përgjithshëm të përdorimit edhe jashtë përdorimit të saj

aktual (nuk zhduket, nuk konsumohet), ndërsa objektet e përcaktuara prej saj në raste

të veçanta (mallrat) jo, ato e humbasin karakterin e të qenit mall, nëse për to nuk

mund të paguhet më (d.m.th., sapo ato nuk janë më në shitje).

Komponenti i përdorimit të kuptimit të një simboli bazohet në lidhjen e tij me

kontekstin social. Realizimi komunikativ i një simboli shfaqet gjithnjë si instancë e

veçantë e një rregulli të përgjithshëm përdorimi. Nëse kuptimet e simboleve

përkufizohen si rregulla, realizimi i kuptimeve fiton një lloj karakteri të dyfishtë të

aktualitetit dhe potencialitetit, specifikës dhe së përgjithshmes, pikës kohore dhe

horizontit etj.

Në rastin e simboleve gjuhësore dalin në plan, para së gjithash, situata të caktuara

bisedash ose aktet e të folurit si raste përdorimi të shenjave gjuhësore, nga e cila

përdoruesit e gjuhës krijojnë dijet e tyre mbi përdorimin e përgjithshëm të shenjave.
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Kjo dije praktike ofron rregullat e përdorimit për çdo shenjë pothuajse në të gjitha

rastet. Kjo dije mbi përdorimin e përgjithshëm të një shprehjeje gjuhësore s’është gjë

tjetër sesa dija mbi marrëdhëniet konvencionale, që ekzistojnë midis bartësit të

shenjës dhe referentit të përcaktuar prej tij në përdorimin e përsëritur të shenjës (për

aq sa ky rregull qëndron për të gjithë anëtarët e shoqërisë njerëzore).

Referenti ose objekti i përcaktuar mund të gjendet vetëm në përdorime të veçanta nga

kjo lidhje. Objekti i përcaktuar në rregullin e përdorimit kuptohet si diçka e

përgjithshme. Ajo që theksohet në konceptet instrumentale, është domethënia si lidhje

e krijuar – një akt të foluri, që shfaqet gjithnjë si rregull në një akt komunikimi – të

shprehurit (të folurit) kundrejt të kuptuarit. Përsa i përket gjuhës, kuptimi i një shenje

mund të jepet nga përdorimi i saj në situata konkrete komunikimi (Wittgenstein).

Në një akt të foluri që në thelb përcaktohet nga përdorimi i shenjave, lidhet me të

kuptuarit ose pranimin e shenjave. Tërësia e të gjitha akteve të të folurit, në të cilat

përdoret plot kuptim një shenjë, nuk paraqet vetëm rregullin e përgjithshëm të

përdorimit të kësaj shenje, por edhe kuptimin e përgjithshëm të saj. Por, edhe paratë

mund të përshkruhen nga kjo perspektivë: përdorimi konkret i parave manifestohet

përmes përdorimit të tyre në transaksione të veçanta. Vetëm në një transaksion

shkëmbehet një sasi e caktuar parash me një mall të caktuar. Kështu që transaksioni

është instanca e vetme e përdorimit të parave dhe shumica e transaksioneve krijon një

përdorim të përgjithshëm e të rregullt të parasë; ajo është rregulli i përgjithshëm i

përdorimit të tyre, pra kuptimi i tyre. Që në çdo transaksion qëndron gjithnjë i njëjti

simbol, paraja, kundrejt një malli çfarëdo, na çon në pretendimin që transaksioni

paraqet situatën ideale komunikative për përdorimin e parave. Nga ana tjetër,

përkufizimi i përgjithshëm i transaksionit krijon lidhjen midis parasë si bartës i

shenjave dhe objekteve përkundrejt saj – mallrave – që nga ana e tyre mund të

përcaktohen si një rregull i përdorimit: pagesat kryhen përmes arritjeve.

Sipas këtij transaksioni funksionon si domethënie e simbolit para në kuadrin e

përdorimit të tyre. Atëherë transaksioni shfaqet si lidhje e konvencionalizuar: 1. Ku

përdoren para dhe prej këtij përdorimi kjo lidhje qëndron kundrejt mallrave; 2.

Ndërmjetëson midis pjesëmarrësve në komunikim, sapo ata e njohin këtë lidhje, pra,

kuptimin e parasë, dhe si rrjedhojë merren vesh me sukses me njëri – tjetrin. Edhe në

këtë këndvështrim përligjet përkufizimi semiotik i parasë si simbol, për aq kohë sa

kuptimi i saj, që përcaktohet përmes përdorimit të saj, përputhet me kuptimin e saj
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përfaqësues. Dhe del këtu një ndryshim midis sistemeve gjuhë dhe ekonomi: ndërsa

ekonomia disponon një akt prototipik komunikimi, transaksionin, gjuha ka një numër

të madh aktesh të ndryshme të të folurit, që përshkruajnë mënyra specifike përdorimi

të një shenje apo kombinim shenjash.

Rregullat e komunikimit, aktet e të folurit dhe referenca

Rregullat e përdorimit si transaksion dhe ilokucion

Me gjithë të përbashkëtat e tyre, përsa i përket ekzistencës së simbolit, paraja dhe

shenjat gjuhësore tregojnë ndryshime të mëdha në shfaqjen e tyre pragmatike dhe

socialkulturore. Përdorimi i medieve simbolike të komunikimit – krahas parasë mund

të jenë të paktën ndikimi dhe fuqia shtetërore – bëhet në konstelacione të veçanta

sociale (Kabalak/Priddat 2007). Këto konstelacione shfaqen si konfigurime specifike

të rregullave të përdorimit, të cilave iu nënshtrohen pjesëmarrësit.

Nga ana skematike, rregullat e përdorimit përbëhen nga dy rregulla të ndërvarura –

njëra për secilin pjesëmarrës në transaksion. Rregullat konvencionale janë në

përgjithësi lidhje “nëse – pastaj” midis situatave, veprimeve dhe rezultateve, të cilat

vlejnë vetëm atëherë nëse të gjithë pjesëmarrësit i përmbahen këtyre rregullave.

Vepruesit e qëllimshëm u përmbahen këtyre rregullave, sepse presin të arrijnë përmes

kësaj rezultatet e parashikuara në rregulla të caktuara. E formuluar në këtë mënyrë,

qëllimi interpretohet më ngushtë sesa te Searle (2004), pikërisht si qëllim, motiv ose

arsye për veprim konkret. Qëllimi mund të përkufizohet edhe në kuptimin e tij të

gjerë, si gjendje botërore që pritet dhe përcaktohet si pasojë e veprimeve të

njëpasnjëshme të dy vepruesve (sapo realizohen veprimet). Kjo do ta lidhte

përkufizimin e Parsons, që ka të bëjë te qëllimi me një gjendje të dëshiruar botërore,

me përkufizimin e zgjeruar te Searle (2004), ku fjala kam si qëllim mund të ketë edhe

kuptimin kam frikë ose shpresoj etj., (shkurt: pres) krahas dua.

Rrezja e varësisë së veprimeve dhe qëllimeve shkon më tej kur pranohet përfytyrimi i

një rrjedhe kohore të dy vepruesve dhe para së gjithash një lloj marrëdhënieje

shkakore. Këtu ka dy komplikime:

Për aq sa lidhja midis veprimeve përcaktuese dhe domethënëse dhe qëllimeve, është

konvencionale, ajo nuk përputhet me marrëdhëniet shkak – pasojë në botën natyrore.
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Nga ana tjetër, realizimi konkret i këtyre qëllimeve është çështje kauzaliteti, për aq

kohë sa vlefshmëria e konvencionaleve të përgjithshme parashikohet nga të gjithë

pjesëmarrësit.

Nëse vlen konvencioni që shenja “qen” përcakton një qen, atëherë shprehja dhe të

kuptuarit e kësaj shenje të çojnë te kuptimi qen. Nëse vlen me fjalë të tjera ky

konvencion, atëherë bashkimi i shprehjes dhe kuptimit të kësaj shenje është kushti i

vetëm dhe i domosdoshëm i realizimit të kuptimit të tij të plotë.

Nëse 1) dhe 2) merren së bashku krijohet një konstelacion i çuditshëm, që duket sikur

është baza e diskutimeve të ndryshme mbi çështjen konstruktivizëm apo jo.

Përcaktim/të kuptuarit dhe qëllim/domethënie janë të lidhura konvencionalisht dhe në

marrëdhënie shkakore, duke pasur si pasojë që ky kuptim është sa real, aq edhe i

konstruktuar:

Me këtë lidhet jashtë forcës të së vetmes, p.sh., të mos mendosh qen (por të kuptohet

kështu), nëse thuhet “qen” (kauzalitet).

Por vetëm prandaj, sepse dhe për sa kohë sa të gjithë mendojnë “qen”, nëse thonë

“qen” (konvencionalitet);

Kështu që kuptimi “qen” ndërtohet përmes të gjithë pjesëmarrësve (qëllimi kolektiv)

në kuadrin e përdorimit të shenjës “qen”, aq sa kuptimi qen mund të injorohej po kaq

mirë.

Kuptimi “qen” i jepet individit, ai është objektiv, por kjo mund të mos ndodhte duke

mos u rezervuar asnjë shenjë për qen. Në këtë rast do të ishte ndonjë përfytyrim mbi

qenin, asnjë qëllim, as individual, sepse kjo nënkupton që mund t’i referohesh asaj

mbi ndonjë shenjë. Sapo mund të referohesh te qeni, ky është tashmë një ndërtim i

kuptimit mbi përcaktimin e një shenje, sepse nuk bëhet fjalë për një përputhje të

qëllimeve individuale dhe realitetit objektiv, por për një përputhje të qëllimeve.

Nëse në një transaksion njëri i merr tjetrit një rezultat (një mall), atëherë del:

X:y – nëse situata S, pastaj (paguaj), me qëllim (mall), kështu që tjetri: (arrin) x1: y1:

nëse situata S, pastaj (arrij), me qëllim (para), kështu që Y (paguan).

Në këtë kontekst është vendimtare që X është gati të pranojë para nga Y, vetëm sepse

ajo pret (shpreson, dëshiron) ta zëvendësojë atë me transaksione të tjera. Përndryshe

nuk do të niseshim nga ajo që të mund ta drejtonim qëllimin e tjetrit drejt simbolit

para (dhe nëse nuk do të bëhej kjo, atëherë paraja nuk do të ishte simbol, por pa

kuptim). Ajo do të përfitonte më vonë nga të njëjtat para një mall tjetër nga një tjetër
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veprues. Pra, tjetri duhet ta ruajë si të vlefshme, në përgjithësi rregullat e përdorimit të

parave, rregullat e transaksionit dhe pa marrë parasysh:

Mallin konkret;

Partnerin konkret të transaksionit;

Pikën kohore konkrete të transaksionit.

Kjo i përket gjeneralizimit konkret, social dhe kohor të domethënies së simbolit të

parasë. Meqë çdo transaksion i veçantë realizohet vetëm me kushtin e pritjes së

përsëritjes së tij të përgjithshme (e vlefshmërisë së përgjithshme të rregullave të tij)

dhe një përsëritje e tillë bëhet e mundur, duke ruajtur simbolin (në vend që ta përdorë

atë).

Kjo formë komunikimi siguron riprodhimin e saj, që e nënkupton njëkohësisht (kjo

përputhet përafërsisht me funksionin e konceptit “Autopoiesis” e Luhmann-it,

(Luhmann 1994).

Kjo paraqitje e rregullave të përgjithshme të përdorimit dhe kushtet për pranimin e

rregullave të tilla përmes vepruesve të qëllimshëm bashkojnë aspektet instrumentale

dhe përfaqësuese të përshkruara më lart të simboleve. Veçoria e medieve të

komunikimit, të gjeneralizuara simbolikisht, qëndron në faktin që përdorimi i tyre –

ndryshe nga gjuhët natyrore – i çon ato nga pikëpamja e pjesëmarrësve në rezultate të

ndryshme: njëri nga pjesëmarrësit ruan përkatësinë e të qenit pronë e simbolit. Në

rastin e transaksioneve tjetri merr paranë dhe egoja bëhet pronë e mallit. Kjo asimetri

e veçantë nuk gjendet në të kuptuarit gjuhësor: nëse ajo arrihet, të gjithë pjesëmarrësit

bëhen pronë e rezultateve të komunikimit, ky është kuptimi i simbolit të përdorur.

Domethëniet gjuhësore natyrore të simboleve nuk përshtaten individualisht, kjo duket

të jetë specifika e komunikimit gjuhësor. Megjithatë ruhet një asimetri thelbësore për

çdo lloj komunikimi: vetëm njëri nga pjesëmarrësit përdor në situatën e komunikimit

simbolin (folësi), ndërsa tjetri (dëgjuesi) duhet ta pranojë këtë përdorim. Pranimi i

simbolit do të thotë ta kuptosh dhe përdorimi i tij është që ta shprehësh. Ndryshe se sa

shembulli i transaksionit për komunikimin në pranimin e simbolit, nuk bëhet fjalë për

transmetimin e tij (ky është vetëm një rast special), si përfundim shprehja nuk është të

mos shprehej. Kjo ka të bëjë më atë që tjetri e pranon përdorimin e simbolit përmes Y,

e njeh, e pranon si të vërtetë etj. Tjetri i bashkëngjitet Y, që kjo të përdorë simbolin, se

pa këtë, simboli do të ishte pa kuptim.
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Paraja vlen vetëm si para, duke pasur parasysh qëllimshmërinë kolektive, që e mban

atë për para. Në këtë kuptim në komunikimin bazë gjuhësor natyror të kuptuarit ose

lokucioni (Searle 2004), dëgjuesi X është po aq pjesëmarrës sa folësi Y.

Lokucionet e Searle përfshijnë si shprehjen edhe kuptimin. Këtu tregohet qartë që jo

vetëm këto veprime pa tjetrin nuk janë të mundura – Re dhe Ra nënkuptojnë

reciprokisht njëri-tjetrin, por referenca e simbolit mund të krijohet vetëm përmes të dy

vepruesve – ose aspak (teoria e aktit të të folurit do të pranonte këtu fjali të tëra, që

mund të përkufizohen si simbole). Realiteti (social) i të gjithë elementëve të rregullit

të përgjithshëm për lokucionet (shprehje, të kuptuarit, referenca) parashikon ato të

elementeve të tjera. Nuk mund të flasësh për atë që X shprehet nëse nuk ka dëgjues

tjetër. Në këtë rast do të formoheshin vetëm tinguj. Po kaq pak do të kuptonte Y, nëse

askush nuk ka shprehur asgjë. Vetëm në kontekstin e komunikimit të përgjithshëm

mund të përcaktohen elementet në kuptimin e tyre të zakonshëm (si shprehje, të

kuptuarit, referenca) dhe do t’u renditeshin pjesëmarrësve. Veprimet sociale janë

vetëm në kontekstin social (të veprimeve të tjera) “veprime” (përndryshe do të ishin

“sjellje” ose diçka e ngjashme me këtë). Për ta injoruar këtë në ndërveprimet në

përgjithësi, është një gabim bazë i teorive klasike të veprimit. Sa për kujtesë: të japësh

para pa kërkuar një arritje/ rezultat si shkëmbim, nuk është “të paguash”. Në të

kundërt duhej quajtur “pagesë” lëvizja e parave, nëse portofoli do të vendosej në

tavolinë etj.

Gjatë transaksioneve është e qartë që pjesëmarrësit i veshin simbolit kuptime të

ndryshme konkrete, megjithëse janë të një mendimi mbi referencën e përgjithshme të

parasë. Për X, paraja që ai shpenzon, përfaqëson mallin konkret që merr për këtë. Nga

ana tjetër, tjetri i pranon këto para vetëm në pritshmërinë, që ai do t’i shpenzojë ato në

një transaksion të mëvonshëm: për tjetrin, paraja përfaqëson shumë mallra të

mundshëm dhe jo vetëm këtë mall konkret. Meqë ky mall konkret përfaqëson njërën

prej instancave të klasës së përgjithshme të mallrave, këto ndarje kuptimesh nuk e

kundërshtojnë njëra-tjetrën, por e mbështesin në mënyrë reciproke. Pa kuptime

konkrete nuk ka kuptime të përgjithshme dhe anasjelltas. Çështja lidhet me asimetrinë

e përmendur më lart të kuptimit konkret dhe të përgjithshëm të shenjave nga

pikëpamja e pjesëmarrësve. Të dyja përfaqësimet, konkreti dhe i përgjithshmi, vlejnë

në kushtin që të dyja pjesët e rregullit vlejnë dhe do të vlejnë gjithnjë.
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Në total, një transaksion kryhet, siç u përshkrua, vetëm nëse të gjithë pjesëmarrësit

presin që rregullat e transaksionit të vlejnë për një kohë të gjatë dhe transaksionet të

jenë gjithnjë të mundshme për t’u kryer dhe të gjithë pjesëmarrësit të presin këto

pritshmëri nga të tjerët. Kjo përputhet me strukturën e përgjithshme të konvencioneve.

Nëse rregulli për transaksionet nuk do të vlente, atëherë do të ishin të pavlefshme, jo

vetëm këto përfaqësime, por edhe objektet e përcaktuara nga rregullat e përdorimit të

simbolit (mallra që blihen) – mallrat do të humbisnin realitetin e tyre social. Pa

transaksione nuk do të kishte asgjë për të blerë, pra asnjë mall, siç përfaqësohen ato

nga paraja si elemente të botës ekonomike. Në rastin e shenjave gjuhësore, skema e

përgjithshme e rregullave të përdorimit të akteve të të folurit do të na tregonte që

referenca e simbolit me një komunikim të arrirë do t’u përkiste të dy pjesëmarrësve.

Kjo simetri e planit të parë – në komunikim të dy pjesëmarrësit realizojnë kuptimin e

simbolit – fsheh një ndryshim, që nuk shprehet si opozicioni: kuptim/mos/ jokuptim.

Skema dhe simetria e saj është aq e saktë, përsa pjesëmarrësit i vënë simbolit të njëjtin

kuptim; por ato ndryshojnë duke pasur parasysh atë që egoja (folësi) nënkupton një

referent konkret, ndërsa tjetri ndeshet me një referent të përgjithshëm, nëse duhet të

kuptojë egon. Tjetri mund të jetë në gjendje ta identifikojë referentin konkret, që

nënkupton ego (sepse kjo është e pranishme), por kjo nuk është e domosdoshme për të

kuptuar simbolin. Në të kundërt egoja nuk do të simbolizonte asgjë në mungesë, me të

cilën tjetri nuk ka përvojë direkte. Të kuptuarit do të thotë që tjetri krijon referencën e

përgjithshme.

Paralelizmi midis komunikimit gjuhësor dhe ekonomik është i qartë:

Roli i X nuk qëndron vetëm në atë që ai është pronë e simbolit dhe e përdor atë, por

edhe në atë që ai konkretizon përmes simbolit dhe me këtë mund të kuptohet vetëm

referenca konkrete e simbolit.

Roli i Y qëndron në pranimin e simbolit, siç përfaqësohet nga X në realizimin e tij

konkret, por edhe në faktin e nxjerrjes së anës konkrete të tij dhe të vërtetimit të

statusit të përgjithshëm.

Përputhja e referentëve që krijojnë komunikuesit, nuk prishet vetëm nga rrethanat që

prekin një referencë të përgjithshme në një konkrete dhe speciale.

Në të kundërt, kjo mundësi e identifikimit të ndryshimit duket sikur është një nga

kushtet që të kuptuarit është kryesisht i mundshëm. E shprehur ndryshe, duke pasur
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parasysh kuptimin e një simboli, nuk ka ndryshime midis kuptimeve të përgjithshme

dhe speciale.

Që t’i rikthehemi konceptit Searle: paraja ka një funksion, të shkëmbehet kundrejt

mallrave në një transaksion, funksion që i jepet parasë nga një shoqëri qeniesh

tregtare ose vëzhguesish (kolektive, konvencionale). Ky funksion nuk mund të

mendohet pa konceptin konvencional të një transaksioni. Që paraja të përfaqësojë

diçka, vetëm falë kësaj ndarjeje funksionesh të pranuara në mënyrë kolektive, pra,

qëndron për mallrat, tregon që në terminologjinë e Searle bëhet fjalë për funksionin e

statusit të parasë.

Me këtë vëzhgim semiotik, teorik të akteve të të folurit dhe teorik të sistemit dhe

krahasimin midis gjuhës dhe ekonomisë si sisteme komunikimi dhe shenjash, u

përpoqëm të nxirrnim rolin e veçantë të simbolit gjuhësor dhe të simbolit ekonomik të

parasë.

Mendimi bazë është që këto sisteme komunikimi veprojnë me simbole, të cilat

përmbushin një funksion të dyfishtë në këto sisteme:

Kanë aftësinë për të përfaqësuar. Përmes kësaj ndërtohet një botë (ekonomike/

gjuhësore) ose realitet si kuadër referimi. Hapësira e përfaqësimit të simboleve

përfshin të gjitha gjërat dhe veprimet e realitetit jashtëgjuhësor, kuadri i referimit të

parasë përfshin të gjithë mallrat dhe arritjet d.m.th., sende dhe veprime ekonomike të

botës së jashtme.

Ato kanë aftësinë të ndërmjetësojnë midis komunikuesve në mënyra dhe situata të

veçanta. Përmes kësaj përcaktohen rregulla konvencionale të përdorimit të tyre në

situata specifike komunikimi. Shenjat gjuhësore përdoren në akte komunikimi në

mënyra të ndershme konvencionale, që krijojnë kuptimin e tyre. Paraja përdoret në

transaksione e në mënyra të caktuara sipas rregullave. Përkufizimi i parasë si një

simbol dhe madje në ndarjen e karakterit të saj në dy aspekte, na lejon nga njëra anë ta

përshkruajmë më mirë arritjen e saj të gjeneralizuar dhe, nga ana tjetër, ta

përpunojmë/përcaktojmë arritjen e saj si medium i komunikimit (social).

2.3. Letërkëmbimi burokratik me karakter zyrtar e personal në fushën e ekonomisë:

letrat, fletëthirrjet, fletëhyrjet, fletëdaljet, propoganda dhe publiciteti bankar, i

ndërmarrjeve tregtare e prodhuese, reklamat ekonomike.
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Reklama është një fenomen tërësisht modern në shoqërinë e sotme dhe shërben për të

stimuluar kërkesën për mallra a shërbime të ndryshme. Ajo mbështetet te gjuha e

shkruar, por mbi të gjitha u drejtohet për ndihmë kodeve dhe kodifikuesve të tjerë si

radioja, televizori, arti figurativ, duke përzier shumë nga këta elementë.

Fjalitë janë të shkurtra, shpesh të paplota, paraqesin çdo herë nga një koncept të ri,

janë të qasura me njëra-tjetrën pa lidhje të drejtpërdrejtë, struktura e fjalisë qëllimisht

nuk ndjek asnjë rregull e normë të sintaksës. Meqenëse reklama duhet të bindë

njerëzit të blejnë produktin, mënyra më e përdorur e foljes është ajo urdhërore,

habitore e dëshirore.

Ja një shembull tipik:

 Dëshironi të karikoheni me freski optimizmi, siguri? Mos prit deri nesër, bëje

sot! Me deodorant Nivea të padukshëm të erës së keqe!

Do ndihesh e freskët dhe e sigurt gjithë ditën… dhe natën. Nivea deodorant nuk

të lë në baltë.

Gjuha publicitare, meqenëse mesazhi i drejtohet një publiku të gjerë, ka vlera në

përhapjen e shqipes standarde, nga ana tjetër mbart me vete një sërë rreziqesh:

banalitetet gjuhësore, përqasja e disa termave shumë shpesh, përçudnimi i sintaksës,

edukojnë monotoninë e parregullsinë gjuhësore dhe të formave të tjera të shprehjes.

Fakti që reklama komerciale130 luan një rol kryesor në jetën tonë, është diçka fare e

zakonshme. Këtë çështje do ta trajtojmë në tri shkallë: fillimisht do ta nisim me

pyetjen, çfarë është reklama komerciale? Pastaj me një shqyrtim mbi ndikimin e saj

në jetën tonë të përditshme dhe së fundmi në bazë të fakteve dhe shifrave.

Që në 1887-n, në kohën kur reklama quhej Reklamë, Cronau131 nxori një përkufizim

tepër të saktë në lidhje me atë se çfarë është reklama, çfarë synon dhe si ndikon ajo.

Me reklamë kuptohet (në kuptimin e gjerë) nxitja e interesit te publiku për ndonjë

send, person, objekt apo ndërmarrje, ndërsa në kuptimin e ngushtë kuptohet njoftimi i

rekomanduar, tek i cili përdorimi i mjeteve rafinuese për zgjimin e interesit publik

është më thelbësor në ndryshim nga njoftimet e tjera.

130 Termi “Reklame komerciale” gjatë analizës kuptohet për reklamë ekonomike.
131 Cronau, 1887. In: Seyffert, Rudolf: Werbelehre: Theorie und Praxis der Werbung, Stuttgart, 1966.
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Në lidhje me reklamën komerciale ekzistojnë përkufizime dhe disa nga këto janë:

sipas Carl Hundhausen, “Reklama është një grumbullim shprehjesh, të cilat synojnë

apo përpiqen që të fitojnë vëmendje”.

Rudolf Seyffert thotë se reklama është një formë e ndikimit shpirtëror, i cili

mundësohet nëpërmjet sjelljes së vullnetshme, ndërsa Karl Christian mendon se baza

e fushës së reklamës ekonomike është qëllimi i shitjes. Reklama përfshin qëllimet

politiko-shitëse, ndikimin e paramenduar dhe të vullnetshëm mbi njerëzit me ndihmën

e mjeteve të veçanta të komunikimit.

Wolfgang Brandt e përkufizon në këtë mënynrë reklamën ekonomike:

Reklamuesi është një kompani e prodhimit, tregtimit apo shërbimit të qytetarëve.

Objektet, për të cilat reklamohet, janë mallra apo shërbime të qytetarëve.

Qëllimi i reklamës është blerja e produktit apo përfitimi i synuar.

Reklama ekonomike është një fenomen, i cili nuk e ka zanafillën me lindjen e

shoqërisë ekonomike, por e ka që në antikitet me thirrjen për blerjen e mallrave, dhe

dekorimi reklamues i mallrave është i zakonshëm prej kohësh. Por, një zgjerim të

madh kjo reklamë ekonomike pati me lindjen e industrializmit dhe ndarjen e punës.

Me shtimin e njëpasnjëshëm të producentëve dhe konsumatorëve u bë i nevojshëm

njohja e mallrave dhe shërbimeve. Konkurrenca midis producentëve solli në një

“konkurrencë mënjanuese”, që do të thithë që u bë gjithmonë e më e nevojshme,

nevoja për zotërimin e një produkti të caktuar, që të mbuloheshin nevojat natyrore.

Kështu, metodat e reklamës ekonomike u bënë gjithnjë e më diferencuese, përdorimet

gjithnjë e më të shumta dhe masmediat e shfaqura, mediet e shkruara dhe mediet

elektronike i dhanë nxitjes së reklamave platformë dhe mjete të reja modeluese.

Ne jetojmë në një kohë të reklamës ekonomike tepër intensive. Ajo është bërë në

“shoqërinë e informacionit” një faktor ndikues jetësor. Se sa ndikojnë format e

fenomenit të reklamës ekonomike në jetën tonë personale dhe atë shoqërore, subjektet

tregtare nuk e bëjnë akoma të qartë.

Në lidhje me reklamën ekonomike janë shkruar shumë artikuj, por shumë seriozë janë

dy artikuj që gjenden në të njëjtën gazetë, të cilët flasin për të ashtuquajturin paradoks

të mirëqenies. Konsumimi nuk na lumturon më. Sigurisht që ne të gjithë e njohim

tashmë përvojën e të konsumuarit diçka për një kohë të gjatë dhe për një moment na

humb gëzimi për ta pasur akoma. Kështu, nga përkufizimi konsumim i tepërt janë
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shkruar disa citate dhe dy prej këtyre janë, njëri nga Iris Radish dhe një nga Harmut

Rosa.

“Jeta e zakonshme është një gur themeltar për zhvillimin e inteligjencës dhe ndjenjës

së fatit dhe kënaqësia e vazhdueshme mund të na sigurojë numrin e shumtë të

përvojave, gjithashtu të përvojave të të blerit dhe ekraneve televizive. Kritika

konsumatore është e rëndësishme sot për të siguruar veten nga bota dhe rrymat e

vrullshme të mallrave dhe të kesh përsëri ndjenjën e kënaqësisë së të blerit. Në

kërkimin e pashpresë të fatit të mallrave ne blejmë gjithnjë e më tepër në intervale të

shkurtra, ku blerjet e shumta nuk shërbejnë më si argëtim, por si dhunim i gjërave”.

Në citat nga intervista me Harmut Rosa tingëllon kështu:

“Ne të gjithë blejmë shumë. Nuk ka njeri që nuk konsumon. Unë gjithashtu. Unë blej

në mënyrë të vullnetshme, CD, veshje, atlete, syze. Shumë burra, të cilët pohojnë se

janë imunë, blejnë vazhdimisht turjela apo kaçavida të reja. Sa më shumë që blej, aq

më pak më humbet kënaqësia e të blerit”.

Eva Heller shkruan në punimin e saj që “Arroganca, për të mund të manipulosh

cilindo blerës, dështon nëse bëhet fjalë për konsum të rëndësishëm. Ajo çka është e

rëndësishme nuk mund të përkufizohet biologjikisht ashtu siç ligjet e natyrës

sugjerohen nga argument synues, por ajo çka është e rëndësishme është e përcaktuar

nëpërmjet zhvillimit shoqëror. Për të mbijetuar në kuptimin logjik, njeriut nuk i duhet

as makina dhe as radioja, por për të përmbushur kërkesat e shoqërisë, pothuajse të

gjithëve i nevojitet një makinë apo një radio”.

Dhe pyetja që shtrojmë, është serioze: A gërshetohet reklama me jetët tona në

kuptimin e një lëvizjeje rastësore, a gërshetohet reklama komerciale me jetët tona në

kuptimin e krijimit të stileve të jetës, dhe kjo të mos ndodhë vetëm me pasoja të

kënaqshme, por edhe me ato fatale?

Ne mendojmë që në shoqërinë tonë nuk mund të jetojmë pothuajse asnjë sekondë pa

reklama ekonomike, pasi është bërë një pjesë e rëndësishme, kreative në jetën tonë

personale dhe shoqërore, për disa është si një bekim dhe mallkim.

Reklama ekonomike përcakton jetën tonë dhe vendimet tona në jetë.

Sot, shpesh me ndihmën e reklamave merren vendime të rëndësishme në jetë.

Reklama na ofron përkufizimet e vetvetes, na emëron gjëra të rëndësishme, pa të cilat

nuk mendojmë se mund të kuptohemi. Ajo na ofron premtimin e fatit dhe suksesit, ajo

premton një jetë në “evente”, prodhuar nga ekonomia dhe e shitur me ndihmën e
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reklamës. Reklama ekonomike përshpejton jetën tonë. Përshpejtimi ndodh nëpërmjet

premtimit të mallrave fatsjellës dhe në kuptimin e një detyrimi konsumator për aq

kohë sa vetë ky konsum nuk është i mundur. Shkurtimisht, mund të themi që ndjekim

verbërisht ideologjinë e konsumit. Ne mposhtim gjërat dhe mundësitë. Ne nuk mund

t’i ndjekim më “risitë” dhe “mundësitë”. Disa nevoja sot lindin shpesh nga reklamat

ekonomike.

Shumë gjëra çka na nevojitet në jetë, lindin mbi reklamat ekonomike. Për shembull,

mendohet për qendrat e aerobisë dhe fitnesit, studio diellore, festat e ditëlindjeve apo

qendrat e internetit, mbi të cilat ne mund të blejmë “të ambalazhuara në porcione të

përdorshme” një pamje të mirë fizike, shëndet e mirëqenie, miqësi. Reklama të bën të

etur. Reklama ndryshon mjedisin tonë, krijon peizazhe “artificiale” dhe botë virtuale.

Nëse sot e kalojmë kohën gjithë ditën në parqe e muzeume, në pishina, në peizazhe

tropikale artificiale, në parajsën e përjetimeve dhe blerjeve, apo në të ashtuquajturat

“Malls”, është sepse njohja e tyre është bërë e mundur falë reklamës. Sigurisht që kjo

është një pasuri natyrore, por është edhe shprehje e një bote artificiale reklamuese.

Me këto kuptohen të gjitha rrugët, koha e keqe, parajsa e blerjeve dhe e përjetimeve,

në të cilat njerëzit, duke qenë në një peizazh artificial, mund t’i përmbushin të gjitha

nevojat e tyre pa ndonjë përpjekje. Ata mund të shëtisin, të hanë diçka, të bëjnë banjo,

të luajnë poshtë palmave, pemëve, bimëve apo kafshëve artificiale, të shtrihen në

brigje artificiale dhe, pse jo, të shijojnë botën nënujore pas xhamave (akuariumeve). E

gjitha kjo zëvendëson, për jo pak njerëz, jetën e vetëkrijuar, mundimin vetjak për të

bërë udhëtime të gjata, kërkimin e shoqërisë nga fuqia vetjake. Të gjitha këto janë

krijuar, janë bërë të njohura dhe janë përhapur nga reklama.

Hapësirat artificiale të jetës në qytetet tona të mëdha moderne, në banesat dhe mjetet

tona të transportit janë një shembull i mirë për atë çka ofrohet te ne. Reklama

ekziston në tendencën kulturore dhe krijon gjithashtu tendenca të reja. Ajo duhet

t’i perceptojë tendencat apo prirjet aktuale shoqërore dhe duhet t’i stabilizojë ato, ajo

gjithashtu duhet të vejë në përdorim tendenca të reja.

Në reklamën ekonomike, tendencat pasuese duhet të jenë gjithmonë të kuptueshme

nga publiku si p.sh., kultura e recesionit (rënie ekonomike), vlera buxhetore, ndarja e

ngadalshme nga kultura e të shkruarit.

Shumë prej këtyre tendencave ekzistojnë akoma. Sponsorizimi i ekonomisë për

qëllim të reklamës bën sot të mundur zhvillimin e kulturës dhe sportit
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profesionist. Shumë aktivitete kulturore dhe sportive, ekspozita, por gjithashtu edhe

pika programore në televizion, janë bërë e mundur nëpërmjet sponsorizimit dhe

paraqesin reklamë për sponsorin. Fakti që disa organizata sportive nuk mund të

jetojnë pa mbështetjen financiare nga sponsori i tyre, që çdo emision televiziv fillon

me përmendjen e emrit të sponsorit, që shumë aktivitete kulturore, aktivitete

muzikore, ekspozita, shfaqje teatrale etj., janë të siguruara nga një mbështetje dhe që

katalogjet e ekspozitave apo të gjithë librat nuk mund të botohen pa shtëpinë botuese,

dihet tashmë që janë bërë pjesë e jetës sonë të përditshme.

Reklama krijon muzikën. Për sponsorizimin akoma nuk është gjithçka. Ndërkaq

reklama ekonomike përcakton në televizione apo radio se çfarë programi, në cilën ditë

dhe me çfarë spoti publicitar do të shfaqet. Ajo përcakton se cila revistë, cili stacion

televiziv shpëton (fiton), ajo bën politikë, ajo na thotë së çfarë është fati, ajo shpik dhe

konsumon gjuhë, ajo të bën që njëkohësisht të ndihesh i ri dhe i vjetër. Ndonjëherë

reklama bëhet pushtet.

Sot flitet për kompleksitetin e fuqisë kulturore-industriale, të cilin e krijojnë mediet,

reklamat dhe politika. Dega e filialet e quajnë këtë “Reklamë të llojit të tretë”. Kjo lloj

reklame e zhvesh konsumatorin, për ta veshur atë përsëri. Sot, ajo shet sqarime, stile

të jetës dhe mallra. Reklama shfrytëzon botën moderne. Helmut pohon që, të jesh

kreativ në reklamë, do të thotë ta shikosh botën në shfrytëzimin e saj në dobi të

reklamës. Antireklama është gjëja e fundit, që mund të bjerë në dorë nëpërmjet

botës së idesë. Reklama si ideologji e shoqërisë konsumatore. Reklama është bërë

motor i ideologjisë së zotërimit të shoqërisë. Konsumimi i zjarrtë, së fundmi

ideologjia triumfuese e këtij shekulli, fiton çdo ditë, sepse ajo e lë nënshtetasin e saj të

kuptojë gjithmonë diçka të re në lëkundje midis dëshirës dhe përmbushjes së saj.

Reklama të shtyn drejt rastit ekstrem, drejt humbjes së realitetit dhe të qenit

social.

Reklama është “Art” dhe në këtë term fshihet diçka mjeshtërore, artistike, por, duke

menduar faktin trillues, nuk fshihet gjë tjetër veçse artificialitet. Ajo nuk shërben

vetëm për mjetet artificiale si pamja, toni dhe gjuha, por ajo krijon gjithashtu botë

artificiale, na zhvendos në gjendje atmosfere, të cilat, nuk janë të përligjura me

përvojat tona në këtë botë. Ne flasim për pamjen e bukur. Të sugjerosh një botë ideale

e pranverore, pa problem, ta krijosh kohën nga e cila njerëzit arratisen nga hallet,

nevojat e maturitë e të ashtuquajturës “E përditshmja e errët” me shpresën për të qenë
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të përkujdesur, problem i pikëpamjeve evazive e private mund të paraqesë për disa

njerëz një rrezik të madh. Në një moment pamja e bukur duket e mrekullueshme, por

me kalimin e kohës ajo dëmtohet. Reklama si inskenim (vënie në skenë)

“Kush u beson premtimeve që bëhen gjatë fushatave elektorale, nuk do të nxjerrë

asnjë të drejtë”, lidhur me këtë citat bëhet fjalë për premtimin e Helmut Kohls në

zgjedhjet elektorale të vitit 1998. Pamja e bukur është thjesht një pamje, e cila është e

rrezikshme për disa njerëz për sa i përket humbjes së realitetit, arratisjes nga realiteti,

por kjo nuk është e mundur, sepse ne dhe politikanët jemi të thirrur në një mjedis

kritik në reklamë, që ka të bëjë me pamjen e bukur. “Shifrat dhe faktet...”

Tashmë që prej një kohe të gjatë dega e marketingut është dega më e rëndësishme e

një ndërrmarrjeje. Ajo është bërë një faktor domethënës i tregut. Në internet është

gjetur një njoftim i publikuar nga ZAE (Shoqata Qendrore e Administrimit Reklamues

Gjerman), ku njoftohet që në degën e administrimit reklamues duhet të punojnë

gjithsej 186 796 fuqi punëtore, nga këto 34 570 duhet të punojnë në agjensinë e

projektimit të reklamave apo në atelie grafike, 37 803 si fotografë komercialë, 14423

në përhapjen e mjeteve reklamuese, si p.sh., në mediat radiofonike, në shtëpitë

botuese. ZAE llogarit që në fushat korresponduese të furnizuesve punojnë 165 923 të

punësuar, ndërkohë që në sektorin e telemarketingut janë në dispozicion rreth 210 000

vende pune. Shumica e autorëve e përcakton reklamën si proces komunikimi Otto

W.Haselhoff (Probleme të teorisë së komunikimit në reklama në librin e reklamave të

Karl Christian Behren, 1975, f. 158) shkruan: Reklama është komunikim i hapur i

planifikuar, me qëllim informimin ndikues, bashkëbisedim dhe kontroll vendimi.132

Edhe punët e reja janë të lidhura me këtë interpretim, të nisur nga Peter Schifko133

(Tekstet e reklamave nga pikëpamja gjuhësore në shkrencat e komunikimit dhe

reklamës të Bruno Tietz, 1982, fq 982) në Gabriele Bechstein134 (Komunikimi në

reklama, 1987, f. 315), Susanne Eichholz135 (Reklama e makinave në Francë),

Thomas Seifert (Strategjia e komunikimit në reklama 2000), Siegfried Schmidt136

(Libri i reklamave 2004) deri tek Ingomar Kloss (Reklama 2007).

132 O. W. Haselhoff, Probleme të teorisë së komunikimit në reklama, në librin e reklamave të Karl
Christian Behren, 1975, f. 158.
133 P.Schifko, Tekstet e reklamave nga pikëpamja gjuhësore në shkrencat e komunikimit dhe reklamës
të Bruno Tietz, 1982, f. 982.
134 G. Bechstein, Komunikimi në reklama, 1987, f. 315.
135 S. Eichholz, Reklama e makinave në Francë.
136 S. Schmidt, Libri i reklamave, 2004.
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Përgjithësisht, nxitësit e reklamave i bashkangjiten mendimit të një letre anonime që

një student ia drejton drejtorit ekzekutiv të një agjencie reklamash.

E dashur znj.....

Çfarë është gjuha pa redundancë? Nëse në një tekst do të hiqej, gjithçka që nuk e prish
kuptimin, do të mbetej një konstrukt teknik pa emocione. Gjithashtu te reklamat nuk kemi të
bëjmë me mënyrat e përdorimit apo formulimet juridike, por me komunikimin mes njerëzve.
Në të vërtetë në reklama shkruhet ashtu siç flitet. Ne dëshmojmë të bisedojmë me klientët tanë
sikur të ishim pjesë e tyre...

Prandaj pyetja: A është reklama komunikim, dhe nëse po, çfarë lloji? Çfarë është

kryesisht komunikimi? Do të përgjigjeshim:

Komunikimi është një fenomen social dhe mund të kuptohet si: tërësia e

ndërmjetësimit të domethënies së njerëzimit. Komunikimi është mbartës i lajmeve dhe

drejtimi i mundshëm i pritjeve, vendimeve dhe sjelljeve që e përcakton komunikimin

si proces i qëllimshëm i ndërmjetësimit të domethënies dhe veprim i brendshëm mes

individëve të ndryshëm.

“Dhe unë vetë do të shkruaj në librin tim (Komunikimi dhe jeta): Komunikimi është

vendosja e lidhjeve njerëzore me qëllim për t’u kuptuar. Formulimi i përhershëm, se

ne jetojmë në një shoqëri komunikimi dhe dijesh dhe se zhvillimi i madh i

teknologjisë moderne i komunikimit dhe informacionit bëjnë të qartë se jeta jonë

shoqërore përcaktohet nga komunikimi. Jo vetëm jeta e hapur dhe profesionale, por

edhe jeta private në familje, marrëdhëniet në çift dhe me fqinjët është e kushtëzuar

nga komunikimi i fijeve jetësore, i lidhur me sukseset dhe dështimet, ne njerëzit

përdorim shenja në komunikim. Ka ndryshime mes shenjave gjuhësore, fjalëve (duke

përfshirë formën e fjalës dhe krijimin e fjalës) dhe shenjave jogjuhësore, siç është

mimika (shprehja e fytyrës, lëvizjet e trupit) dhe gjestika”.

Komunikimi (jo vetëm në reklama) zhvillohet në të paktën katër pjesë:

1-Një dhënës

2-Mesazhi

3-Kanali

4-Një marrës

Këto katër hapa gjenden dhe në reklama. Një agjenci reklamash (1) prodhon p.sh., një

njoftim (2), që duhet të nxisë blerësin potencial (4). Në reklama, si një mjet

marketingu, ndodhen lidhje mes ndërrmarrjes dhe përdoruesve. Në përputhje me këtë,



Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave

91

autorë të njohur, si Mayer, Daumer dhe Ruhle (psikologjia e reklamës) e shohin

reklamën si komunikim. Ata supozojnë një proces komunikimi me faktorët e

mëposhtëm:

-Dhënës ose komunikues

-Mesazh ose komunikatë

-Mjet mbartës

-Kanal komunikimi

-Marrësit e mesazhit ose komunikuesi

Komunikimi i reklamave përkufizohet nga shumica e autorëve si transmetuesi i

mesazheve. Ky përkufizim vlen për komunikimin masiv në tërësi, dhe klasifikon

reklamat si komunikim masiv. Në komunikimin masiv mesazhet dërgohen nga

dhënësi / komunikues të panjohur te një numër i madh marrësish me ndihmën e

mediave teknike. Këto kanë vetëm mundësi të kufizuara për të krijuar komunikim dhe

shpesh ka vetëm një fidbek indirekt (shitja e mallit), për këtë arsye flasim gjithashtu

për një komunikim indirekt të njëanshëm. Kjo është e kundërta e komunikimit direkt

ose të dyanshëm, i cili zhvillohet mes komunikuesve, duke ndërruar rolet, që

zhvillohet mës folësve dhe dëgjuesve dhe anasjelltas. Në komunikimin e njëanshëm,

siç janë reklamat, distanca hapësinore dhe kohore nuk i lë hapësirë ndërrimit të roleve.

Përveç këtij konstatimi të përgjithshëm se: komunikimi i reklamave sipas modelit të

komunikimit të njëanshëm është i mjaftueshëm, prandaj lind pyetja, nëse dhe në

ç’masë reklama paraqitet nga ne në formën e zhvilluar.137 Kjo është vënë në dyshim

nga Franz Januschek 1974, 1976 në: Gjuha e reklamave, e sqaruar nga funksioni ynë

137 F.Jonuschek, Gjuha e reklamave, 1974-1976.
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dhe kushtet tona të recepsionit dhe Gjuha si objekt. Ai flet për komunikim të dukshëm

me krijimin, që dhënësi nuk mund të jetë si partner aktiv në komunikim, se situatë

komunikative inskenohet në dritë nga nxitësit e reklamave dhe qëllimet e sugjeruara

të komunikimit nuk përputhen me qëllimet e vërteta. Sigurisht që në komunikimet e

tjera gjejmë gjithashtu gënjeshtra dhe të fshehta.

Januscheck flet për medium/ mjet kryesor të komunikimit në reklama, gjuhën madje

dhe për një “antigjuhë”, sepse ka për qëllim të shfrytëzojë gjuhën e natyrshme.

Januscheck bën të qarta pikëpamjet e tij për të ashtuquajturat “dialogje irreale”, në të

cilat tematizon para së gjithash shpërdorimin e teorive paraprake gjuhësore.

Këndvështrimi i Januscheck bëhet më i qartë nëpërmjet dialogjeve nëpër reklama.

Zbatimi metodologjik i të drejtave dhe barazisë së partnerëve në komunikim dhe

dyanshmërisë ose shumanshmërisë së komunikimit dhe sinqeritetit të ofruar vlejnë si

përparësi metodike për korrje suksesi në komunikim. Këto janë përcaktuar nga disa

autorë si idealja e komunikimit. Për të kuptuar sa më mirë këtë, është për t’u

përmendur një eskurs i shkurtër në teorinë e gjuhës së folur dhe teorinë e gjuhës së

shkruar. Ndoshta kjo u përket specialistëve. Teoria e gjuhës së folur sipas John Austin

dhe veçanërisht John Searle dhe teoria e gjuhës së shkruar duan të fusin në mënyrë

sistematike analizën sintakso-sematike, duke i përcaktuar veçoritë gjuhësore si

veprim, dhe, duke i vendosur ato në radhë me veprimet jogjuhësore.

Searle e përmbledh aktin e ligjërimit si më poshtë:

1-Mënyra e shqiptimit

2-Akti propozicional

3-Akti ilokutativ

4-Akti perlokutativ

Pra, akt i veçantë quhet “diçka që nga gjuha veçohet”: në aktin propozicional bëhet

fjalë për marrëdhënien me botën ( flitet mbi diçka) dhe bëhet fjalë për një temë për një

propozicion.Veprimi komunikativ “fshihet” në aktin ilokutativ si: si është menduar?:

dhe në aktin perlokutiv: “cili është qëllimi i veprimeve?”

Prandaj, në teorinë e aktit të ligjërimit flitet gjithashtu për një teori të aktit ilokutiv

(akti perlokutiv qëndron i zbehtë). Akti ilokutativ mund të përdoret shpesh nëpërmjet

të ashtuquajturave folje performative ( folje të thënies e të menduarit ) si shprehje:

“unë mendoj, se...; të siguroj, se...; të këshilloj që...” etj.
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Sipas Searle dhe Austin akti ilokutativ duhet të përmbushë disa kushte për të qenë i

suksesshëm:

-Kushtet e mirëmbajtjes propozicionale: p.sh., duhet të jepet me të vërtetë oferta.

-Gjendja hyrëse: a duhet të kenë të njëjtin inventar shenjash dëgjuesit dhe folësit të

cilët janë partnerë në komunikim, etj.

-Sinqeriteti, si kusht i seriozitetit dhe përmbajtjes së vërtetë dhe si kusht i ashtuquajtur

themelor, të cilat sillen si qëllime: premtimi, p.sh. përfshin një detyrim të folësit për

t’u respektuar.

Është e qartë që këtu bëhet fjalë për një teori të fortë motivuese filozofike gjuhësore të

komunikimit ideal, ku kanë të bëjnë përparësitë metodike dhe nuk mund të ngrihen

pretendime që komunikimi në të vërtetë zhvillohet. Ky trend filozofiko-gjuhësor mbi

standardizimin ideal shfaqet në teorinë gjuhësore, e cila sistemon kuptimin marksist

mbi gjuhën: gjuha si shprehje e klasës punëtore. Këtu një rol të veçantë luan p.sh:

interesi i folësve ose gjykuesve, të cilat folësi i ka parasysh. Ndjeshmëria përballë

barazisë tek komunikuesit konturohet më qartë.

Në teorinë gjuhësore komunikimi idealizohet si një proces emancipues. Megjithatë

gjatë situatave komunikative jemi përballur me format e mëposhtme:

a) Komunikim i njëanshëm: njëri i dërgon mesazhet, tjetri i merr dhe nuk mundet të

kthejë përgjigje. Ky lloj komunikimi zotëron p.sh., leximin e një libri, konferenca dhe

ligjërata, kushtetuta dhe në të gjitha letrat. Pra, e gjitha kjo për ne është normale.

b) Gjithashtu dhe problemi i barazisë së të drejtave të partnerëve në komunikim, duke

përfshirë hamendësimin e njohurisë së njëjtë, gjuhës së njëjtë, inventarit të njëjtë, të

shenjave është ideale dhe asnjë e vërtetë përkatëse, ku përvoja empirike si rrjedhim

merr përsipër biseda nga drejtues të njëjtë dhe shpesh ka pabarazi dhe të drejta të

pabarabarta, si p.sh., sjellja mes mjekut dhe pacientit, policit dhe shoferit, gjykatësit

dhe të akuzuarit, mësuesit dhe nxënësit, prindit dhe fëmijës.

Nga kjo rrjedh natyrshëm ndryshimi individual i pjesëmarrësve në komunikim. Në

praktikë e gjitha kjo shihet ndryshe.

c) Për fat të keq kjo nuk ndodh kështu me ndershmërinë. Proverbi i popullit për

gënjeshtrën:

“Gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra”, “Kush gënjen njëherë, askush s’e beson kur thotë

të vërtetën”, shënon realitetin e disa problematikave. Megjithatë nuk duhet mohuar, se

kategoria e të drejtave të barabarta, gatishmëria dhe ndershmëria ekzistojnë si pritjet
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themelore në realitetin psikologjik të partnerëve në komunikim, ose e thënë ndryshe,

nëse gjykuesi në parim nuk është gati të shikojë/të dëgjojë reklamën dhe në thelb ta

besojë atë atëherë ai/ajo do ta kundërshtojë kontaktin komunikativ.

Prandaj jemi të komplikuar në problemet socialpsikologjike dhe komunikuese

psikologjike. Shembull:

Tek intelektualët arrin tradicionalisht ose nga pikëpamja ideologjike në kundërshtim

të prerë të reklamave, sepse reklamat renditen si manipuluese dhe të rreme, gjë që ky

rreth e mban larg dhe ecin me parimin “e mira është e mjaftueshme për mua”. Edhe te

qytetarët normalë, jo rrallë bëhet një lodhje për reklamën. Madje flasin për rezistencë

ndaj reklamave. Por sipas Paul Watzlawick refuzimi i komunikimit ndër të tjera është

komunikimi, ku nuk mund të komunikohet. Mungesa e suksesit të dëshiruar në një

komunikim ose një qëndrim i refuzuar nuk është një argument kundër qëndrimit ndaj

komunikimit, duke parë se nxitësit e reklamave provojnë gjithashtu të ndryshojnë

strategjitë e tyre, si p.sh., duke bërë antireklamë ose të ndërrojë më shumë relatat me

publikun, ose të punojë me një informacion të veçantë të lartë në reklama, çfarë është

produkt me vlerë të lartë dhe luks, duke e krahasuar p.sh., reklamën me shtëpitë

parafabrikatë ose mercedesin.

Teoria e aktit të komunikimit me kategorinë e aktit indirekt të komunikimit kanë

mësuar ndryshimin mes komunikimit sipërfaqësor dhe komunikimit të qëllimshëm.

Komunikim “të shtrembëruar” në teorinë e komunikimit, ka në çdo provim ose në një

orë mësimi normale.

Pra, kemi atë në kontrast me supozim ideal të teorisë, d.m.th., të teorisë së aktit të të

folurit dhe praktikës pragmatike në të cilën jetojmë ose kemi të bëjmë. Problemi i

zakonshëm teori-praktikë ose reklama ekonomike, për mua dhe shumicën e autorëve

nuk është ideale, por në shumicën e komunikimeve “të shtrembëruara”. Ai është

komunikim dhe nëse reklamuesi me përpjekjet e tij ndërton një marrëdhënie

komunikuese te gjykuesi, ka sukses atëherë ai drejton një proces të dëshiruar në

komunikimin e brendshëm.

Gjykuesi bëhet aktiv, ai hyn në një bashkëveprim me shfaqjen e spotit në të cilën

gjithashtu sjell diçka personale si dëshira të njëjta, pritshmëritë dhe konceptin e tij

personal.

Shkurt pak a shumë në jetën tonë të përditshme reklama është e kudondodhur dhe e

shfaqur në shumë lloje. Në reklamat moderne figura luan një rol të madh. Sipas
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këndvështrimit të studiuesit të sjelljes Erneer Krober –Riel “Shkrepje e shpejtë në

tru”, të cilat përshtaten veçanërisht për transmentim të shpejtë të informacionit,

prandaj e marrim reklamën vetëm të copëzuar. Është e pakuptimtë që lexuesi /shikuesi

të flasë mbi figurën. Jo pak autorë janë të mendimit që figura gjithmonë e më shumë e

largon gjuhën madje reklama në gazeta shfaqen pa shprehje gjuhësore.

Megjithatë pjesa më e madhe gjuhësore është gjithmonë e më shumë transportuesja e

ofertave të reklamave. Nxitësi i reklamave apelon me figurë dhe diçka me tingull

gjuhësor. Në çdo rast përmbajtja dhe forma e shenjës kanë një marrëdhënie natyrore:

figura e një peme sjell përfytyrimin e një peme ose nëse gjethet janë të lëvizshme sjell

përfytyrimin e erës:

Pra, figurat janë shenja natyrore të drejtpërdrejta, të cilat çdokush mund t’i kuptojë

shpejt në një farë mënyre “vetëkuptohen” shpesh. Forma e shenjës (ana e majtë) ka të

bëjë direkt me kuptimin (ana e djathtë). Forma dhe përmbajtja e shenjës janë analoge.

Ato dalin nga sistemi i vjetër i komunikimit gjuhësor. Për këtë arsye psikologët e

komunikimit, te këto sisteme të vjetra flasin për komunikim analog, rendimenti i

veçantë i të cilit shtrihet në fushën e marrëdhënieve të komunikimit. Kjo aftësi vjen

nga shenjat natyrore që janë hapur për interpretimet e marrëdhënieve. Ne të gjithë e

dimë se interpretojmë një gjest, një qëndrim ose një buzëqeshje në një marrëdhënie

dhe gjithashtu lëvizjen e gjetheve e interpretojmë duke iu referuar vetes “po fryn”,

është ftohtë dhe i pakëndshëm. Të dyja këto, arti i shpejtë dhe i natyrshëm i të
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kuptuarit dhe forca e përfundimit në fushën emocionale të marrëdhënieve, e bën

shenjën e përshtatshme, mirë për reklamën, si “goditje në tru”.

Ndryshe ndodh me gjuhën dhe shenjat e saj arbitrare. Forma dhe përmbajtja e shenjës

ndryshojnë në kuptimin e vet nga një gjuhë në tjetrën (gjuhë shqipe, gjuhë italiane).

Ato janë të lidhura arbitrarisht dhe përciptas me përmbajtjen e shenjave. Forma e

shenjës të jepë idenë e një zinxhiri tingujsh dhe shkronjash (interpretimi sipas Sosyrit:

Çështje të gjuhësisë së përgjithshme). Këto ide arbitrare të përmbajtjes së shenjës

përveç kësaj nuk janë identike me realitetin, por janë abstraksione mendore nga

realiteti (shoqëror) dhe shumëllojshmëria. Ne na krijohen nga perceptimet shumë të

ndryshme idetë rreth një objekti. P.sh., objekti pemë ne diferencojmë disa forma

shenjash si: bredh, lis, ah etj.

Mes nesh dhe realitetit, te mendimi dhe veprimi me gjuhën, pra midis botës

shpirtërore dhe lidhjes me të bashkëvendos vetë realitetin tonë të sendeve. Ne

ndërtojmë mbi këtë gjuhë një realitet, i cili kryesisht nuk duhet të jetë i vetmi si gjuha

fqinjë dhe jo ajo “objektive”. Studiuesit e shënjojnë komunikimin gjuhësor për shkak

të artificialitetit të shenjës gjuhësore si komunikim dixhital, i cili është i aftë në fushën

e anës së përmbajtjes së komunikimit dhe më i varfër në fushën e zanafillës së

marrëdhënieve, sepse shenjat gjuhësore janë të qarta dhe kjo i klasifikon ato më

shumë për informacion, i cili gjithashtu mbizotëron në reklamat me mesazh tekstor.

Struktura e shenjave dhe aftësitë e ndryshme të tyre në komunikimin janë të

rëndësishme për përdorimin e elementeve: figurë dhe tingull jogjuhësor (muzikë,

zhurmë) më shumë për rrafshin e marrëdhënieve dhe shenja gjuhësore më shumë për

anën e përmbajtjes në komunikimin e reklamave. Kështu këta elementë vendosen

pothuajse të gjitha, pra me figura, tinguj jogjuhësorë etj. Në reklama apelohet në

shtresat e karaktereve tona dhe ana e marrëdhënieve komunikohet me shenjat

gjuhësore, të rrethanave të përmbajtjes mbi një botë të ndërmjetme shpirtërore, pra në

mënyrë abstrakte. Që nga hera është e kuptueshme, se figurat në reklamat e gazetave

shërbejnë si skica, që prodhojnë sekuenca në raportet e spoteve dhe nga kjo ide krejt e

ndryshme qëndron pranë si produkte të kërkuara përmes shenjave ikonike dhe

natyrore, ashtu edhe ato gjuhësore të cilat nuk mbartin vetëm kuptim kryesor d.m.th.

denotacion, por edhe një kuptim të dytë konotacion, të cilin e dallojmë në mënyrë

individuale nëpërmjet trajtimit të shenjave, nëpërmjet eksperiencave të fituara në

realitetin e tyre të treguar. Kështu tek forma “baba” pranë denotacionit: “mashkull, i
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rritur,” në lidhje të ngushtë familjare, qëndron gjithashtu ideja si: “i fortë, mbajtës,

miqësor, i vështirë, kërcënues” etj., të cilat krijohen nga përvoja individuale me

babanë.

Natyrisht që konotacionet nuk qëndrojnë në leksion. Ato shfaqen si asosacione dhe

mund të vendosen në reklama me gjithë kuptimin e tyre, në të cilin qëndron një figurë

e një konotacion i caktuar. Figurat vendosen në reklama në mënyrë konotative dhe jo

rrallë ato nuk kanë të bëjnë fare me produktin e afruar p.sh., denotacioni: pastrues,

konotacioni: ndihmë për punët e shtëpisë, garanci për pastërtinë dhe i freskët në gjithë

jetën time. I pazëvendësueshëm për premtimet të dëshiruara të reklamave mbi figurat

bëhen në varësi me dëshirat tonat dhe e prodhojmë vetë atë. Si rregull përmbajtja e

tekstit dhe forma e tij janë për të çuar në të njëjtën njëtrajtshmëri të veprimit në

marrëdhënie formale, me qëllim që të japin një të plotë dhe ku faktorët e vetëm nuk

mund të ndryshohen sipas dëshirës.

Gjuha e reklamës

Në reklamë bëhet fjalë për sende e njerëz e për karakterizimin e tyre. Përparësi kanë

emra e mbiemra cilësues, si edhe formulime zëvendësuese. Kjo shihet para së gjithash

në shumë fjali eliptike ku folja nuk vihet. Sloganet janë ndërtuar nga ana retorike në

mënyre të tillë për të theksuar të emërtuarin me specifikime.

Fjalëformimi

Fjalëformimi te emrat

Nisim me emrat. Ruth Romer konstaton shumë formime të reja që ai i quan

neologjizma. Neologjizmat janë fjalë të formuara kryesisht nga bashkimi i fjalëve dhe

shpesh nga fjalët që normalisht nuk i përkasin njëra-tjetrës mund të flitet edhe për

formime spontane.

Bashkime të pazakonta nxisin vëmendjen. Si të tilla në reklamën e mëposhtme.
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Pra, gjuha e reklamave është shumë produktive për gjuhën e përgjithshme dhe me

raste për gjuhën e specialitetit, ajo zgjeron fjalorin tonë. Shpesh në fjalëformim hyjnë

edhe italianizmat etj. Qëllimi është që të merren fjalë nga “gjuhë që drejtojnë

kulturën”. Gjithashtu janë marrë fjalë të huaja nga gjuha e specialitetit p.sh.: restoranti

gourmet, fitness–studio etj.

Reklamë do të thotë aksion, në të preferohen emra veprues “nomina agentia” p.sh.:

mizer, pastrues banje, forcues flokësh, heqës njollash, rrotullim, xhirim i kapitalit,

çekuilibrim i brendshëm etj.

Fjalëformime tipike të emrave ose përcaktimeve janë edhe emrat e produkteve

(megjithëse ndonjëherë emrat e produkteve vijnë nga emrat e prodhuesve të tyre), të

cilat mund të jenë akronime që lindin nga shkurtime p.sh. BKT (Banka Kombëtare

Tregtare ) ose prodhime sallamerie “Tona”.

Fjalëformimi te mbiemrat

Mbiemrat janë të përshtatshëm për të përcaktuar produktet dhe veçoritë e tyre në

mënyrë të detajuar për të diferencuar një produkt nga të tjerët dhe për të

individualizuar një mall.
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Mbiemrat, pra përdorimi i formimeve spontane të mbiemrave, shpesh me një vijë

lidhëse në mes është shumë i shpeshtë. Në formime të tilla mbiemrat ruajnë vlerën e

tyre semantike: kos i freskët, qumësht i freskët, kremoze etj.

Edhe emrat mund të lidhen me mbiemrat p.sh: (figura e dhënë).

Të barasvlershme me mbiemrat janë formimet me mbiemra prejfoljorë. Ato lidhen më

shpesh me emra p.sh., mbrojtës lëkure i testuar në laborator etj. Nuk duhen lënë pa

përmendur formimet me mbiemrat që tregojnë ngjyrë, të cilët përdoren nga industria e

modës e makinave, fusha e ushqimeve dhe ajo e kozmetikës, p.sh: e verdhë ar, e

verdhë diell, e zezë metal etj.

Zgjedhja e fjalëve

Zgjedhja e fjalëve është mjeti semantik për

t’i dhënë formën e duhur mesazhit të

reklamës.

Detyra e përzgjedhjes së fjalëve është:

- T’u japë produkteve dhe shërbimeve

të ofruara në reklamë pamjen e

diçkaje të veçantë me vlerë të lartë,

p.sh.: përmes fjalëve të huaja (fjalë

terma).
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shpesh me emra p.sh., mbrojtës lëkure i testuar në laborator etj. Nuk duhen lënë pa

përmendur formimet me mbiemrat që tregojnë ngjyrë, të cilët përdoren nga industria e

modës e makinave, fusha e ushqimeve dhe ajo e kozmetikës, p.sh: e verdhë ar, e

verdhë diell, e zezë metal etj.

Zgjedhja e fjalëve

Zgjedhja e fjalëve është mjeti semantik për

t’i dhënë formën e duhur mesazhit të

reklamës.

Detyra e përzgjedhjes së fjalëve është:

- T’u japë produkteve dhe shërbimeve

të ofruara në reklamë pamjen e

diçkaje të veçantë me vlerë të lartë,

p.sh.: përmes fjalëve të huaja (fjalë

terma).
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- T’u japë fjalëve shtysën e duhur dhe asosacione të tjera pozitive, p.sh. përmes

fjalëve kyç.

- T’i japë kompetenca mesazhit të reklamës, produktit dhe përdorimit të fjalëve

specifike.

Fjalët që tregojnë vlerë të lartë, janë ato që i japin produktit një konotacion pozitiv

dhe sugjerojnë një përdorim shtesë apo një shtesë të lartë për ta përdorur. Kjo mund të

ndodhë në mënyra të ndryshme përmes

përdorimit të një fjalori të lartë,

shprehjeve gjuhësore nga një kulturë e

lartë, duke iu drejtuar ekzotikës dhe

veçorive përmes futjes së fjalëve dhe

koncepteve në fusha të vlerësuara të jetës,

gjithashtu edhe fjalëve terma. Këtu bëjnë

pjesë mbiemra që tregojnë rritje të vlerës

p.sh: i mirë, i ri, i sigurtë, i freskët, i

shpejtë, i pastër, sportive p.sh: më e mira

në Alpe, e shkëlqyer, askush nuk e bën më të pastër etj.

Fjalë që vlerësojnë nga ana semantike: i freskët si uji i burimit, super i shpejtë apo

fjalë si: fatsjellës, tërheqës apo shprehje komplekse të pazakonta si freskia e egër e

limonave.

Gjithashtu klasike janë edhe: mallrat me përcaktime dhe tituj të një rangu të lartë

shoqëror.

Mbiemrat mbretërore dhe fjala kurorë janë pjesë e kësaj reklame p.sh.: mbreti i birrës

Heinneken.

Fjalët e huaja

Edhe fjalët e huaja preferohen shumë të përdoren. Ato përdoren

në tri mënyra: si fjalë specialiteti (fjalë terma), si fjalë nga një

kulturë e lartë, tepër e vlerësuar, si p.sh.: Anglishtja sot dhe fjalë

nga një fjalor i ngritur, të cilat rrjedhin nga një kulturë e

diferencuar (p.sh., frëngjishtja përsa i përket të ngrënit, mënyrës
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së jetesës dhe kozmetikës, nga italishtja përsa i përket muzikës dhe fushës ekonomike,

p.sh., after shave, hair stylish, shop, salon, boutique etj., p.sh., zëvendësohen me fjalë

në gjuhën italiane.

Fjalët e specialitetit ose termat e fushës

Përdorimi i fjalëve – terma të specialitetit jep dinjitet dhe pengon distancimin e

brendshëm, duke krijuar përshtypjen e një baze shkencore dhe kështu blerësit i

krijohet ideja se ka të bëjë me një produkt të garantuar shkencërisht. Përdorimi i

fjalëve të tilla është ndonjëherë aventuresk.

Fjalët kyç

Këto janë fjalë thelbësore që tematizojnë gjendjen personale dhe shoqërore ose i

referohen trendit dhe stereotipit. Ato shkaktojnë rrjete dhe zinxhirë të tërë

asosacionesh. Fjalët kyçe vijnë nga konteksti i diskursit dhe mund të gjenden ose

rigjenden atje.

Në fushat pozitive të fjalëve kyçe bëjnë pjesë: erotika, pushteti, prestigji, komuniteti,

spiritualizmi, seksualiteti etj.

Te fushat negative hyjnë dhuna, katastrofa e mjedisit, sëmundjet, vdekja, ndarja etj.,

Remer rendit një numër të madh fjalësh kyçe: i lirë, rezultat, i ri, i shëndetshëm, i

pastër, i freskët, i fortë, i bukur, natyrisht, i kursyeshëm etj.

Ndërtimi i fjalës

Reklamat dallohen nga një sintaksë e thjeshtë, e qartë. Mbizotëron fjalia e thjeshtë.

Nuk përdoren argumentime komplekse. Madje kryesueshmëria sintaksore shkon deri

atje sa shfaqen fjali të paplota, të ashtuquajtura elipsa p.sh: (figura e dhënë)
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Lojërat e gjuhës

Efektet e habisë si elemente të veçanta të reklamës ekonomike. Reklama me efekte

shtangieje, me përdorime që ngjallin habi e me lojëra të gjuhës, ndeshim gjithnjë e më

shpesh. Ato shkaktohen më së tepërmi nga lojërat gjuhësore dhe kjo tashmë është bërë

një traditë e vjetër. Në lidhje me këtë është bërë një kërkim nga Nina Janich, e cila

pohon duke thënë se përdorimi i lojërave të gjuhës bëhet me qëllim që të arrihet një

ndikim bindës te publiku. Ajo i ka ndarë lojërat e gjuhës në dy klasa të mëdha, në

lojërat e fjalës dhe lojëra të kontekstit, të cilat përbëhen nga nëngrupe. Kështu lojërat

e fjalës, të cilat zhvillohen brenda sistemit gjuhësor, mund të ndahen sipas fushave të

tij dhe fushave përfaqësuese. Këtë gjë Janich e bën kur ajo dallon këtu, metoda

fonetikore, metoda grafike dhe ortografike, metoda morfologjike dhe metoda

sintaksore.

Lojërat e fjalëve mund të ndahen sipas fushave të sistemit gjuhësor:

- Procese fonetike;

- Procese ortografike/grafike;

- Procese morfologjike;

- Procese sintaksore (Janich 2001).

Lojëra fjalësh

Janich i përcakton kështu lojërat e fjalëve: “Pritshmëritë e perceptuesit ndaj formave

gjuhësore preken, duke bërë ndryshime në fjalë ose sintagma ose kombinohen

elemente gjuhësore në mënyrë surprizuese apo në kundërshtim me normat.
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1- Proceset fonetike

Onomatopeja: klik-klik (shkruhen tinguj që lindin nga përdorimi i kompjuterit)

dhe krijohet një zhargon për shijen, qetësinë, çlodhjen:

Shija gjatë të ngrënit: hmm, sa e shijshme –kos natyral

Ose pasthirrma si: oooh, sa e mirë !

2- Proceset morfologjike

Krahasimi: përsëri, më e madhe, e shijshme.

Formimi i formave të ndryshme foljore.

3- Procese frazeologjike

Këtu ndryshojnë frazeologjizmat (fjalët e urta, citate, slogane) për të tërhequr

vëmendjen e përceptuesve. Mund të luhet me titujt e filmave.

4- Procese grafike e ortografike

Luhet me germat, vizat në mes për të tërhequr vëmendjen:

5- Proceset sintaksore

Sintaksa në kundërshtim me normat.

Lojërat mund të krijohen edhe në bazë të kontekstit, ku mund të përdoren

tekste të ndryshme e përmes tyre edhe përdorimi i fjalëve terma.

Që në 1973, W. Brandt138 ka prezantuar një model të tillë për analizën dhe

interpretimin e reklamave, i cili synonte veçanërisht mbi gjuhën e reklamave.

Ky model i Brandtit është një model i zakonshëm teoriko-skicor, i cili përqendrohet

mbi studimet semiotike e semantikore të realizimit të mesazheve të reklamës. Brandt

dëshiron të studiojë me imtësi, se cilat forma gjuhësore apo vizuale të reklamës

zbatohen për realizimin e qëllimit komunikues të reklamuesit.

Modeli i Brandtit është një model shkallëzues i fazave të njëpasnjëshme të punës dhe

parashikon dy shkallë të analizës dhe tri shkallë të sintezës, të cilat janë të skicuara

shkurtimisht si më poshtë:

138W. Brandt, Die Sprache der Wirtschaftwerbung, Hildesheim, 1973.
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- Shprehjet gjuhësore përshkruajnë tiparet e të shkruarit, llojin e shkrimit,

madhësinë dhe ngjyrën e tij.

- Përshkrimi i përbërësve të tabllosë (pamjes) ka të bëjë me kombinimet e sinjalit

optik dhe renditjen e pamjeve dhe të shkrimit.

- Komplekset gjuhësore duhet të izolohen dhe të shënohen.

- Në këtë analizë të dytë, Brandti dallon fusha të analizës kombinuese-skicuese në

anën gjuhësore dhe atë vizuale. Konkretisht bëhet fjalë për radhitjen njëra pas

tjetrës dhe lidhjen e shenjave për kuptimin dhe përmbajtjen semantikore.

- Dallohen disa fusha gjuhësore dhe njëra prej tyre është ajo grafemore dhe, siç

është përmendur, grafemat nuk kanë asnjë kuptim. Fusha të tjera janë analiza të

kombinimit të shenjave gjuhësore dhe kombinimi i tyre (fjalët, fjalëformimi)

dhe të veçantat sintaksore, si p.sh:, ndërtimi i fjalisë, asonancat, rima, por edhe

figura retorike. Fusha tjetër është ajo e tekstit. Këtu Brandti përdor termin e

ashtuquajtur supershenjë, pasi e sheh tekstin si diçka të tillë. Bëhet fjalë për

radhitjen e thënieve, lidhjen e tyre, kohezionin, koherencën dhe për logjikën e

përgjithshme të thënieve.

Fusha vizuale

Brandt dëshiron që përgjatë teorisë semiotike të dijë të marrë parasysh një paralelizëm

të sistemit gjuhësor, gjithashtu edhe për sistemin e tij pamor. Në fund të kësaj kemi

një përshkrim të saktë analitik se çfarë përmban një reklamë, sipas veçantive të

shkrimit, ndërtimin e fjalës, ndërtimin e fjalisë, konstatimin e tekstit dhe elementet

pamore.

2.4. Fjalë, terma dhe mënyra të thëni të ligjërimit dhe terminologjisë ekonomike të

shqipes në tekstet shkollore parauniversitare dhe universitare: që nga shkolla fillore

deri tek universiteti.

Analiza semantike për pamjen dhe tekstin

E gjitha kjo do të studiohet mbi kuptimet bazë (denotatet) kuptimet e mbishtuara

(konotatet dhe asosacionet, të cilat mund t’i përshtaten lexuesit. Pra, këtu do të

përshkruhen konotacionet, asosacionet, fjalët kyçe, termat apo ndikimi i fjalëve të

huaja, ngulitja e fjalive të shkurtuara, përsëritjet etj.
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Në këtë shkallë do të prezantohen rezultatet e shkallëve të analizës dhe do të sqarohen

në kontekstin e tyre. Bëhet fjalë për prezantimin e komplekseve linguale vizuale të

veçanta, me qëllim që të përpunohen strategjitë dhe mjetet bindëse. Këtu hartohet një

skicë shpërndarëse të reklamës mbi ndarjen e komplekseve të veçanta që janë treguar

me një numër për kodin vizual përkundrejt atij lingual. Ato dhe përmbajtja e elemente

vizuale e linguale do të interpretohen në kontekstin e tyre. Përveç kësaj bëhet ndarja

sipas marrëveshjes komunikuese dhe nga ana e përmbajtjes vlerësohen sipas dy

kategorive të mëdha që janë persuative dhe informative.

Angelika Hennecke e shikon modelin e paraqitur nga Brandti, por dëshiron ta zgjerojë

më tej termin e tekstit semiotik, gjithashtu edhe mbi elementet vizuale, meqë shenjat

verbale dhe ato joverbale plotësojnë çdo sistem shenjash dhe përmes tekstit në tërësi.

Ajo dëshiron ta bëjë atë të kuptueshëm, pjesën e tekstit verbal dhe atë joverbal. Ofron

gjithashtu një paraqitje të përgjithshme të konstatimit të modelit në të cilin shtjellimet

e deritanishme janë renditur më së miri.

Nina Janich e ndan modelin e analizës së saj në gjashtë faza. Ajo dallon tri faza të

analizës dhe tri faza ta sintezës. Pjesë e fazave të analizës janë:

1- Pragmatika e akteve të deritanishme të reklamës;

2- Ndërtimi struktura dhe forma e pjesëve të tekstit;

3- Përmbajtja dhe linja e pjesëve të tekstit me njëra – tjetrën.

Pjesë e fazave të sintezës janë:

- Bashkëveprimi i faktorëve të jashtëm të tekstit dhe përshkrimi i mënyrave

të argumetimit.

- Lidhja dhe korrelacioni i faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm të tekstit;

- Interpretimi i efekteve të përmbajtjes dhe qëllimit të reklamës.

Këtë model Janich e ka provuar ta zhvillojë me studentë mbi një reklamë për një

makinë dhe e ka diskutuar atë në mënyrë intensive.

Reklamat na lënë të parandjejmë diçka mbi njerëzit, fushën e tyre shoqërore, dëshirat,

portretin dhe konceptimin e vlerave të tyre.

Ato janë dhe mbeten pjesë e jetës njerëzore e zhvillimit të ekonomisë së tregut, por

duhet ruajtur mënyra e interpretimit të saj, zgjedhja e përshtatshme gjuhësore për të

përcjellë tekstualisht mesazhin e reklamës.
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Në shoqërinë tonë, sidomos në këtë dhjetëvjeçarin e fundit marrëdhëniet shoqërore,

proceset ekonomike, prodhimi apo shpërndarja e kulturës, organizimi i jetës apo i

kohës janë të ndikuara nga ky “shpërthim modern” komunikimi.

Modifikimi terminologjik, fondi leksikor apo trajtat e ndryshme gramatikore që

kalojnë përmes këtij modifikimi sjellin ndryshime në strukturat e gjuhës dhe

përfaqësohen nga një informacion gjuhësor i gërshëtuar. Marrëdhënia e shqipes me

gjuhët e tjera të huaja, hyrja e fjalëve në ligjërimin e përditshëm dhe në atë mediatik

kanë krijuar një fytyrë të re për shqipen dhe marrëdhëniet e saj me gjuhët e tjera.

Kontaktet gjuhësore janë ndër faktorët kryesorë të huazimit leksikor-nënvizon

studiuesja Shefkije Islamaj, sipas së cilës “njohja e ligjësive të kontakteve gjuhësore

dhe të sistemeve leksikore, sidomos të folësit terminologjik, ndihmon vlerësimin bazë

të huazimeve në gjuhën tonë, sqaron karakterin e paraqitjes së tyre dhe në të njëjtën

kohë ndihmon përcaktimin e ngjashmërive të sistemeve leksikore të shqipes dhe të

gjuhëve me të cilat ka bashkëtakime ajo”.139

Terminologjia së bashku me termat e saj në fushën ekonomike si pjesë e leksikut të

përgjithshëm është përshtatur për të qenë sa më e përgjithshme dhe sa më

ndërkombëtare.

Po kështu në tekstin parauniversitar të klasës së IX, lënda “Edukimi për karrierën” në

mësimin “Tregu lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar” termi -treg- gjen këto përdorime:

Terma
njëfjalësh

Terma
dyfjalësh

Terma
trefjalësh

Terma më shumë
se tre fjalë

29 19 7 3

Shënim: Fjala-term treg- është përdorur në kuptimin e parë leksikor. Citojmë nga

mësimi. Nga ana gjuhësore tregu është; një vend i posaçëm ku tregtohet një lloj malli,

në varësi të të cilit merr edhe emrin si: tregu i ushqimeve, fruta-perimeve, i veshjeve,

139 Sh. Islamaj, Zbatimi i kulturës gjuhësore në shqipen e shkruar, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Tiranë,
2004, f.56-64.
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elektronikës etj. – Një vend i hapur ose një ndërtesë, një krahinë, një vend ose grupe

vendesh ku shiten mallrat, quhen përkatësisht treg lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Ndërkohë dihet se tregu është një vend ekonomik, ku bëhet ekuilibrimi i ofertës dhe

kërkesës në bazë të çmimit140…

Në mësimin; Veprimtari mbi tregjet e punës

Terma
njëfjalësh

Terma
dyfjalësh

Terma
trefjalësh

Terma më
shumë se tre

fjalë

16 10 3 -

Ndërsa nga ky mësim citojmë;

Tregu real përbën shitjen e mallrave drejtpërsëdrejti në vendin ku ato tregtohen me

para në dorë ose me kartë elektronike. Ky është tregu tradicional i shitjeve të

mallrave. Ndërkohë si në të gjitha vendet edhe në vendin tonë ka marrë zhvillim një

lloj i ri tregu që është ai i blerjeve nga interneti ose si quhet ndryshe tregu virtual. Ky

lloj tregu vlen dhe për kërkimin dhe gjetjen e punës dhe quhet tregu virtual i punës141.

Vihet re përdorimi i termave nga njëra klasë në tjetrën me tekstet e arsimit

parauniversitar. Në tekste gjithashtu termat njëfjalësh dhe togfjalësh jepen me

përkufizime përkatëse, të cilat shprehin edhe përmbajtjen shkencore të konceptit në

nivelin e dijes së kësaj fushe. Kuptimi te termi barazohet me konceptin, d.m.th

kuptimi i termit është aftësia e tij për të shprehur konceptin142.

Pra, përkufizimi i termit shërben jo vetëm për të shpjeguar konceptin që sendëzohet

me termin, por edhe për ta saktësuar kuptimin e tij. Megjithë analizën shkencore të

termave në tekstet shkollore duhet të ndalemi edhe në anën tjetër të problemit; gabime

që burojnë nga modelimi i gabuar që vijnë kryesisht nga rendja pas kalkimeve prej

gjuhëve të huaja dhe se nuk shkojnë sipas natyrës e gjedheve të shqipes143

Ka dhe takime me ndërtime gramatikore të huaja, që nuk i përshtaten natyrës së

140 F.Sheshi, Sh.Sturgeon, Tregu lokal kombëtar dhe ndërkombëtar, edukimi për karrierën, Tiranë
2010, f.20.
141 Po aty, f.35-36.
142 V. Memisha, Termat togfjalësha në fjalorë shpjegues të shqipes, “Studime për fjalën shqipe”, Tiranë
2011, f.150.
143 Gj. Shkurtaj, Ndikime morfonsintaksore të huaja që sjellin pështjellim dhe largim nga hiret e
shqipes, “Kundrime gjuhësore”, Tiranë, 2006, f.67.
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shqipes dhe janë fryt i përkthimit nga gjuhët e huaja. P.sh., kohët e fundit në shtyp dhe

në emisionet e lajmeve te RTSH-së është përdorur kalku “nën pranga” p.sh., “nën

pranga kam përfunduar…”, shqip thuhet: në pranga, me duar në pranga, i lidhur me

pranga. Pra, forma nën pranga duhet mënjanuar si ndikim i përshtatshëm i italishtes

“sotto le manete”. Po kështu, përdoret gabimisht “nën kontroll”, kurse në shqip

thuhet: kaloi në kontroll ose edhe më mirë me foljen kontrolloj, bëj kontroll. Të

njëjtin kalk të panevojshëm nga italishtja e shohim edhe në raste si: mbi skenë (p.sh)

artistët interpretuan mbi skenë, ndërsa në shqipe thuhet në skenë. Artistët dolën në

skenë, interpretuan në skenë, shfaqja u vu në skenë. Forma “mbi skenë” është

shpërdorim sipas italishtes: sul palco scenico. Prirje e dëmshme është tepria e togjeve

foljore e tipit bëj + emër abstrakt, si p.sh., bëj llogaritjen, ndërsa në shqipe mund të

thuhet: llogaris. Më kot (dhe për shëmtim të dukshëm të shqipes) kanë filluar të

përdoren format e foljeve në kohën e kryer në vend të së kryerës së thjeshtë:

Për shembull: “është kthyer në atdhe ekipi i X”. Në shqipe thuhet: sot u kthye, sot

erdhi, sot u përurua, etj. Shqipja i dallon shumë bukur format dhe kuptimet e kohës së

kryer, prandaj s’kanë pse të përzihen ato aq keq siç po e shohim në shtyp dhe në

kronikat e Radio-Televizionit144.

144 Po aty.
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KREU III

RRUGËT E NDËRTIMIT TË TERMINOLOGJISË NË FUSHËN

EKONOMIKE. PROBLEME TË ANALIZËS SË PËRGJITHSHME

GRAMATIKORE

3.1. Rruga semantike: dukuri semantike: Sinonimia, antonimia dhe shumëkuptimësia
në terminologjinë e kësaj fushe.

Ndër shtresat e leksikut bazë të gjuhës shqipe, leksiku terminologjik përbën një fushë

të gjerë e të larmishme, ashtu si dhe vetë leksiku në përgjithësi. Meqenëse në këtë

kapitull kemi të bëjmë me analizën gramatikore të fjalë-termave në fushën e leksikut

ekonomik, të gjuhës zyrtare e publicistike do të shohim se cili është fjalori i termave

të kësaj fushe, cila është përmbajtja ndërtimore-strukturore në gjuhën shqipe në

përqasje me gjuhën italiane. Pra, qëllimi është analiza në drejtimin leksikor –

semantik dhe në drejtimin strukturor fjalëformues.

Në kapitullin e dytë analizuam në lidhje me leksikun, vendin e termit në gjuhën

shqipe.

Ndërsa analizën leksikore e trajtuam pak a shumë në paragrafët e tjerë. Drejtimi

strukturor - fjalëformues nuk mund të analizohet jashtë strukturës së gjuhës letrare

kombëtare dhe si e tillë terminologjia përdor mjetet dhe mënyrat fjalëformuese të

kësaj gjuhe. Por, para se të kalojmë në këtë nënçështje, do të shohim cila është rruga

semantike e këtyre termave, cilat janë dukuritë semantike që lidhen me përdorimin në

fushën zyrtare dhe atë gazetareske.

Në tekstin zyrtar këto terma përdoren nga profesionistë, nga ekspertë në komunikimin

zyrtar dhe përdorimi është i kufizuar. Materialin e mbledhur nga të dyja gjuhët do ta

krahasojmë nga pikëpamja e ngjashmërive dhe dallimeve në huazimin dhe përshtatjen

e fjalëve të marra nga italishtja apo qoftë edhe nga një gjuhë tjetër, (kjo në ndonjë

rast) në përputhje me sistemet e tyre gjuhësore. Sipas përkufizimit të përgjithshëm të
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termave ato janë fjalë me një kuptim të caktuar rreptësisht dhe shpesh prejardhja e

tyre është nga gjuhët klasike - siç është latinishtja dhe greqishtja e vjetër (si p.sh.,

ekonomik).

Si burim për terma të tilla na shërbejnë tekstet e ndryshme me përmbajtje ekonomike,

të shkruara në të dyja gjuhët në fushën gazetareske si dhe revista të ndryshme

ekonomike, raporte të institucioneve financiare apo institucioneve që lidhen me këtë

fushë. E veçanta e dukurive semantike për çdo terminologji të veçantë, siç është

pranuar e trajtuar deri më sot, lidhet me vetitë e termave si njësi që shprehin koncepte

në kufi të caktuar të ndarë nga njëri - tjetri. Në sistemin e leksikut të përgjithshëm janë

të njohura tipet e marrëdhënieve sistemore të fjalëve; marrëdhëniet e

shumëkuptimësisë, të sinonimisë, homonimisë dhe të antonimisë.145 Duhet nënvizuar

se dukuritë semantike në terminologji kanë specifikën e tyre, në mënyrë të veçantë

kur termat vështrohen brenda një fushe të dhënë të dijes. Jashtë fushës së dhënë (të

caktuar) dukuritë e mësipërme semantike janë pak a shumë të ngjashme me leksikun e

përgjithshëm. Kjo është shumë e rëndësishme të theksohet, sepse dukuritë semantike

mund të studiohen me vlerën e tyre të plotë vetëm, kur vështrohen brenda një fushe të

veçantë të dijes, siç është rasti me terminologjinë e fushës që po shqyrtojmë.

Meqenëse polisemia ose shumëkuptimësia ka të bëjë me diferencime të holla

kuptimore brenda përmbajtjes së koncepteve të shprehura nga i njëjti term në të dyja

gjuhët, atëherë për ta zbuluar si dukuri duhen analizuar brenditë e koncepteve në

thellësitë e lidhjeve të veta.

Në këtë rast struktura konceptore e termit mund të ndërtohet për analogji me

strukturën kuptimore të fjalës, nga të cilat, nxirren lidhjet polisemike të termit, njësoj

si edhe ato të fjalës. Megjithatë ndërmjet polisemisë te termi dhe polisemisë te fjala ka

dallime të spikatura146, meqë diferencat e koncepteve brenda një shenje te termi; treg1-

(tregtia) -treg2 –(tregu financiar) sikurse në italisht (il mercato), janë me kufij më të

prerë sesa diferencat ndërmjet kuptimeve te fjala, brenda të cilave përzihen

(integrohen) kuptime e ngjyresa të ndryshme, të shumta kuptimore, siç mund të

përfshihen te njësia “ treg” e trajtuar si fjalë.

145 H.Pasho, Vështrim mbi disa shfaqje të shumëkuptimësisë të sinonimisë dhe të antonimisë në
terminologjinë e ekonomisë në gjuhën shqipe, SF.Nr.3,1986, f.114-126.
146 Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë 2002, f.1358.
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1. Shesh i hapur a ndërtesë e posaçme zakonisht në qytete ku shiten a blihen sende

ushqimore… vend i posaçëm ku tregtohet një lloj malli.

2. Krahinë a vend ku mund të shiten mallrat. Treg kryesor. Tregu ndërkombëtar.

Megjithatë trajtesa treg1-treg2 ( tregtia-tregu financiar ) në kuadrin e fjalës do të

bëhej, duke i vështruar këto njësi si lidhje ndërmjet kuptimesh, prandaj sado larg apo

afër që të jenë nga njëra-tjetra ato do të pranohen si shfaqje të polisemisë. Ndryshe në

terminologji në këndvështrimin e shprehjes së koncepteve ka një dallim aq të

theksuar, saqë ata mund të shihen si shenja të dallueshme. Kjo lidhet me tiparin e

njëkuptimshmërisë së termit. Po t’u referohemi studimeve të gjuhëtares sonë H. Pasho

në fushën e terminologjisë së ekonomisë, shohim se në fushën e terminologjisë fjala-

term nuk zhvillohet semantikisht dhe si rrjedhim, ndryshe nga sistemi i gjuhës së

përgjithshme këtu, parimisht, nuk ka kushte për shfaqjen e sinonimisë dhe

shumëkuptimësisë.147

Por ky sistem, sistemi terminologjik përdor fjalën dhe funksionin sipas ligjeve të

gjuhës, prandaj të gjitha prirjet e zhvillimit kuptimor të fjalës, në mënyrë të veçantë

prirja për shumëkuptimësi, te termi ruhen në mënyrë potenciale dhe realizohen kur

lindin kushtet. Megjithatë këto procese semantike karakterizojnë ndryshe gjuhën e

përgjithshme letrare dhe ndryshe terminologjinë.

Përmes analizës së leksikut terminologjik në ato aspekte që shihet dhe leksiku i

përgjithshëm i jep mundësi të vihen re nga njëra anë përpjekjet e studiuesve për të

gjetur sa më shumë karakteristika që dallojnë termin nga fjala, duke pasur si qëllim që

termat të jenë sa më të saktë, krijuesit e termave mundohen t’i çlirojnë ata nga

dukuritë të tilla si shumëkuptimësia dhe sinonimia. Nga ana tjetër terminologjia, duke

qenë pjesë e leksikut të përgjithshëm dhe, duke ruajtur në një masë të madhe burimet

nga leksiku i përgjithshëm nuk mund të veçohet nga proceset e zhvillimit dhe të

funksionimit të saj. Prandaj, edhe në terminologji shfaqen pothuaj të gjitha ato

procese leksiko-semantike që karakterizojnë leksikun në përgjithësi po me

karakteristikat e tyre specifike148.

Duke u nisur nga fakti se termat krijohen dhe krijimi i tyre është një veprimtari

gjuhësore, duhet t’i nënshtrohet një procesi rregullator. Puna rregulluese në

147 H.Pasho, Vështrim mbi disa shfaqje të shumëkuptimësisë, të sinonimisë dhe antonimisë në
terminologjinë e ekonomisë në gjuhën shqipe, SF. Nr.3, 1986.
148 Po aty f.115
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terminologji është e domosdoshme, sepse shfaqja e dy dukurive të shumëkuptimësisë

dhe sinonimisë bën që sistemi terminologjik të mos u përgjigjet kërkesave të

specialistëve të një fushe. Që të shmanget një kundërvënie e tillë bashkërendohet puna

për njësimin e terminologjisë dhe bën që të shfaqen sa më pak këto dukuri të gjuhës së

përgjithshme standarde në terminologji. Përmes analizës së termave në fushën e

ekonomisë do të shohim cilat do të jenë shkaqet e shfaqjes së polisemisë, sinonimisë

dhe antonimisë si dukuri semantike.

Njëkuptimësia, që përmendëm edhe më lart si një nga tiparet thelbësore të termit,

mund të sigurojë komunikimin ndërmjet specialistëve të një fushe që do të thotë të

plotësohet funksioni më i rëndësishëm i termit prandaj, puna për njësimin e gjuhës së

terminologjisë presupozon, në radhë të parë, përpunimin e parimeve, të mënyrave e të

modeleve njësore, të specializuara që i përgjigjen kërkesës së domosdoshme që çdo

term të emërtojë vetëm një nocion149. Ç’mund të thuhet në lidhje me shfaqjen e

shumëkuptimësisë së terminologjisë: A ekziston ajo si dukuri e gjuhës së

përgjithshme standarde? Mendimet dhe tezat e studiuesve janë të ndryshme. Ata

studiues që mendojnë se termi karakterizohet nga njëkuptimësia, saktësojnë

gjithashtu, në përkufizimin që japin që kjo njëkuptimësi është brenda një fushe të

caktuar dhe fushave të afërta me të, pra është njëkuptimësi relative150. Njëkuptimësinë

e termit gjithashtu e shohim relative edhe në kohë, d.m.th. një term që sot është i

njëkuptimshëm mund të bëhet nesër i shumëkuptimshëm.

Ndodh jo rrallë që në këto raste të zërë vend si kuptim i parë pikërisht kuptimi i dytë

që ka marrë termi dhe kuptimi i parë të mbetet si i dytë ose të mënjanohet. P.sh. në

periudhën e Rilindjes dhe të Pavarësisë termi “fuqi punuese”151(punëtore) ishte vetëm

kuptimin e tërësisë së punëtorëve në një objekt të caktuar. Pas Çlirimit hyn edhe si

term i ekonomisë politike për të emërtuar tërësisë e aftësive mendore e fizike që ka

bërë organizimi e personaliteti i gjallë i njeriut dhe që vihen në lëvizje sa herë që

prodhon vlera përdorimi. Ky u bë edhe kuptimi kryesor i këtij termi. Të tjerë studiues

mendojnë se termi ka prirje për njëkuptimësi. Siç shikohet këta studiues pranojnë se

jo gjithnjë e jo të gjithë termat karakterizohen nga ky tipar i rëndësishëm, nga

149Po aty f.116.
150 H.Pasho, po aty. f. 116.
151 H.Pasho, po aty f.116.
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njëkuptimësia, d.m.th. pranojnë se edhe në terminologji nën ndikimin e gjuhës së

përgjithshme letrare, shfaqet edhe shumëkuptimësia.

Po në zhvillimin e shumëkuptimësisë në terminologji përveç gjuhës së përgjithshme

letrare ndikon dhe një faktor i ashtuquajtur pamjaftueshmëri terminologjike, i cili bën

që një nocion i ri i një fushe specifike të emërtohet me një term të vjetër që kuptimisht

nuk është plotësisht i njëjtë më thelbin e nocionit që shënon. Mendim tjetër për këtë

dukuri është ai, sipas të cilit shumëkuptimësia shfaqet veçanërisht në periudhën e

formimit të sistemit të termave. Megjithatë vihet në dukje se ky proces vepron edhe në

formimin e sistemeve terminologjike bashkëkohore, prandaj me shfaqjen e saj lind

edhe nevoja për bashkërendimin e këtyre sistemeve. Disa nga termat që dalin në

terminologjinë e ekonomisë si të shumëkuptimshëm janë:

-Termat që emërtojnë veprim si: monitorim, menaxhim, xhirim, konvertim,

financim152.

-Termat që emërtojnë degë e disiplina të ekonomisë: kontabilitet, biznes etj., terma

emra foljorë që ndërtohen me prapashtesën –im dhe –je, të cilat si në gjuhën e

përgjithshme standarde edhe në praktikën ekonomike përdoren për të emërtuar edhe

procesin e emërtimit dhe rezultatin e tij. P.sh. financim, akumulim, inventarizim,

administrim (në numrin njëjës), tatim (shumës) etj.153

Tri termat e parë janë pasqyruar me kuptim konkret në numrin shumës, kurse termi

administrim është pasqyruar në të tre kuptimet në numrin njëjës. Në punën që është

bërë për njësimin e terminologjisë së ekonomisë termat -emra foljorë me – im dhe me

- je janë bërë kryesisht për të emërtuar procesin e veprimit. Ka ndonjë rast kur

struktura kuptimore e emrit foljor është zgjeruar edhe me ndonjë kuptim tjetër, por që

është i gabuar. Grup të dytë154 të termave të shumëkuptimshëm përbëjnë termat

abstraktë që janë emërtime të degëve ose disiplinave të ndryshme të ekonomisë si

p.sh., vetë termi ekonomi dhe termat që emërtojnë degë e disiplina të ndryshme

ekonomike, si: llogari, tregti, financë, marketing (lidhet me teorinë dhe praktikën),

administrim-biznes, informatikë-ekonomike, inxhinieri-ekonomike, ekonomi-turizëm.

P.sh. termi –llogari – në fushën e ekonomisë përdoret për të emërtuar:

152 Shembujt janë marrë nga leksiku zyrtar dhe gazetaresk në fushën e gazetarisë (fletore zyrtare, gazeta
të shtypit të huaj dhe vendas).
153 Fjalori i shqipes së sotme, Tiranë, 2002.
154 H. Pasho, po aty, f.117.
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a) Nocionin më të përgjithshëm, tërësi veprimesh të ndryshme ekonomike e

financiare, për të njohur vlerat, për të ditur të ardhurat e shpenzimet në një ndërmarrje,

në një degë të ekonomisë ose në të gjithë ekonominë e vendit; dokumenti që pasqyron

gjendjen pas këtyre veprimeve, si në togfjalëshat: llogari vjetore /mujore, Libri i

llogarisë, Zyra e llogarisë.

b) Veprime me numra, që bëhen për të nxjerrë sa kushton diçka, sa para kemi për të

marrë, a sa kemi për të dhënë, për të gjetur sasinë e diçkaje etj. llogaritje

c) Mjete financiare të ruajtura ose të vëna në bankë, të cilat përdoren për qëllime të

ndryshme, si në togfjalëshat: llogari aktive/pasive, llogari shlyese, llogari rrjedhëse,

llogari e hapur, që ka një ndërmarrje ose institucion në bankë ku derdh e tërheq të

holla herë pas here155.

Termi financë-përdoret si nocion:

a) Në kuptimin e marrëdhënieve ekonomike monetare me anën e të cilave bëhet

shpërndarja e të ardhurave ndërkombëtare për prodhimin e zgjeruar kapitalist (financë

kapitaliste).

b) Në kuptimin e tërësisë së rrjeteve monetare që ka shteti, ndërmarrje, si në

togfjalëshat: financa shtetërore, financat e ndërmarrjeve etj.

Termi -tregti- gjithashtu përdoret në kuptimin e veprimtarisë ekonomike që përfshin

shpërndarjen dhe këmbimin e mallrave me para sipas çmimit dhe lidh prodhimin me

konsumin, degë e veçantë e ekonomisë që merret me këtë veprimtari si në togfjalëshat

e tipit: tregti kapitaliste, tregti e brendshme, tregti e jashtme. Po ky term përdoret

edhe në kuptimin e këmbimit të mallrave me para sipas çmimit në kuptimin e

shitblerjes së mallrave si në togfjalëshat e tipit: tregti me shumicë, tregti me pakicë.

Siç shihet, këta emra abstraktë që përdoren me kuptime të prejardhura ruajnë tiparet e

kuptimeve kryesore dhe njëkohësisht edhe lidhjet ndërmjet emërtimeve.

Një analizë të veçantë merr edhe analiza e elementeve terminologjikë që njihen me

termin; terminoelemente156. Për shembull, termat fond e mjete në togfjalësha të

ndryshëm emërtojnë nocione të ndryshme. Kështu, nocioni terminologjik fond në

termat fond i akumulimit, fondi i pagave, emërton tërësi të mjeteve monetare, të

caktuara për një qëllim. Kurse në terren fond i mallrave, fondi tokës, fondi i

155 Fjalori i shqipes së sotme, Tiranë, 2002, f.716.
156 H.Pasho, Një vështrim mbi dukuritë kuptimore në terminologjinë e ekonomisë, SF.3, 1986, f.118-
119.
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vendburimeve etj., emërton tërësi mjetesh materiale. Elementi terminologjik –mjete-

në termat; mjetet e prodhimit, mjetet e punës, emërton tërësi të veglave dhe objekteve

që përdoren në procesin e prodhimit, kurse në togfjalëshat mjete buxhetore, mjete

financiare, emërton tërësi mjetesh monetare. Elementi terminologjik -gjendje- në

termin gjendje e mallit ka kuptimin e tërësisë së kushteve e të vetive që tregojnë si

është malli në një moment të caktuar, kurse në termin gjendje e arkës ka kuptimin e

sasisë së parave që gjenden në arkë.

Elementi terminologjik -shkëmbim- në termin kurs i shkëmbimit ka kuptimin e dhënies

së një shume parash për të marrë një shumë tjetër, po me atë vlerë, por me një

monedhë tjetër. Kurse në termat shkëmbim i mallit shkëmbim në natyrë ka kuptimin e

qarkullimit të mallrave si formë e shpërndarjes së të mirave materiale që prodhon

shoqëria.

Nga analiza e mësipërme kjo dukuri ka në bazë mundësinë për ndryshimin e kuptimit

të fjalës. Kjo është mënyra semantike që termat e gjuhës së përgjithshme bëhen terma

të një fushe të caktuar. Përmes zhvillimit të nocioneve dhe nevoja për të dalluar

nuancat, detajet e tyre, bën që termi që i emërton, të mos ketë një kuptim, por të jetë i

shumëkuptimshëm. Për ta konkretizuar në shembuj po marrim dy pjesë të shkëputura:

Njëri lajm nga “Gazeta Shqiptare” e datës 10 shkurt 2014, f.6.

…Kuadri makroekonomik e fiskal afatmesëm, publikon fondet për dëmshpërblimin e

ish-të dënuarve. Në 4 vite, 81 milionë (dollarë) të përndjekurve.

Qeveria në 4 vite ka vënë në dispozicion të dëmshpërblimit të ish- të përndjekurve 81

milionë dollarë. Shifrat vijnë përmes kuadrit makroekonomik dhe fiskal për periudhën

2015-2017. Ndërkohë që për vitin 2014 është parashikuar të përdoret një fond prej 1.8

miliardë lekësh… ose sipas Bankës së Shqipërisë, norma mesatare e bonove 12

mujore ka ndaluar në 3.71% në dhjetor 2013. Ndërkaq të njëjtin fat kanë pasur edhe

normat e interesave të bonove të thesarit. Interesi për të investuar në këto letra ka

qenë i lartë, çka ka mundësuar plotësimin e kërkesës së shtuar të qeverisë për

financim.

Në tremujorin e katërt, norma e interesit të depozituar ka ndjekur ecuri rënëse te të

dyja monedhat kryesore lekë dhe euro.

Edhe në këtë tekst termi interes (i shumëkuptimshëm) gjen përdorim si term

ekonomik. Pjesë e fitimit që nxirret me një përqindje të caktuar për të hollat që janë
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vënë në bankë ose që janë dhënë hua, kamatë, si në togfjalëshat: interes i thjeshtë, i

përbërë, interes bankar.

Ky term emërton nocionin: vëmendje e kujdes i veçantë për dikë, a për diçka,

interesim, si në togfjalëshat: interes i veçantë, i përgjithshëm.

Ajo që është në dobi të dikujt a diçkaje: përfitim, e mira, dobia si në togfjalëshat:

interesa jetësore, interesa kombëtare.

Kurse një gazetë italiane “Leggo The Social Press” 29 Prill 2014.

… E molto importante che organizzate al vostra gatto una dieta ben bilanciata, con

una giusta quota di proteire.

Il libro spazia dal compartamento all ‘ interazione con l’uomo, e da preziosi consigli

per offrire al proprio unicio le migliori opportunita per crescere in modo equilibrato.

… Il programma su progetti architettonici e investimenti immobiliari nei mercati

emergent fa tappa a Roma: il giornalista John Defterios incontra il sindaco Marina e

l’impreditore Diego Della Valle che ha sponsorizzato il restauro del Colosseo.

…E il mercato cambia le regole (Ibidem f.9).

Edhe në këtë tekst kemi fjalën term (“mercati”- “treg”), i cili edhe në gjuhën italiane

paraqitet si një term i shumëkuptimshëm, p.sh., si në togfjalëshat: mercato, coperto

(treg i mbuluar), il mercato della verdure (del peisce) (tregu i perimeve ose i

peshkut). -Dhe në togfjalëshat: mercato, interno (nazionale), (treg i brendshëm,

kombëtar): mercato esterno (treg i jashtëm), mercato internacionale (treg

ndërkombëtar), meracto mondiale (treg botëror), economia mercato (ekonomi tregu).

Pra, në një përqasje të tillë gjuhësore semantike, të termave në fushën e ekonomisë të

dy gjuhët (shqipja dhe italishtja) kanë të njëjtin zhvillim leksikor. Por kjo nuk do të

thotë se përfshihet e gjithë terminologjia e fushës ekonomike ku midis dy gjuhëve të

vendosen shenja barazimi.

Pasi zhvillimi i një gjuhe sipas ligjeve përkatëse si për çdo shkencë, edhe për

gjuhësinë lidhet me faktorë gjuhësorë e jogjuhësore, aq më tepër kur kemi të bëjmë

me sisteme të ndryshme të organizimit gjuhësor. Një dukuri tjetër, e cila ka në bazë

lidhjen e fjalëve për nga kuptimi përpos asaj të shumëkuptimshmërisë, qëndron edhe

sinonimia, një dukuri tjetër kjo në terminologjinë e fushës ekonomike. Përsa i përket

sinonimisë janë përpjekur mendimet që nuk mund të ketë sinonimi në këtë fushë.

Mirëpo e gjithë literatura e shfrytëzuar, kontakti i përditshëm me këta terma tregon të

kundërtën. Praktika e krijimit dhe e funksionimit të termave tregon se edhe në këtë
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fushë ka sinonimi. Shkaqet e lindjes së sinonimeve në terminologji janë pjesërisht të

përbashkëta me ato të gjuhës së përgjithshme letrare e pjesërisht të ndryshme. Si

shkaqe të përbashkëta mund të sillen rastet e përdorimit paralel të emërtimeve të

gjuhës shqipe dhe të emërtimeve ndërkombëtare ose të huazuara. Por për terminologji

të ndryshme ka edhe shkaqe të tjera. Shkaqet për daljen në pah të sinonimisë janë:

1. Emërtimi i dukurive, i objekteve nga anë të ndryshme157: p.sh., bilanc i pagesave,

bilanc fillestar, bilanc përfundimtar, bilanc tregtar, bilanci i kohës: çmime të larta (të

ulëta), çmime të njësuara, çmimi i prodhimit (i bukës, i mishit), depozitë bankare,

depozitë kursimi.158

Përdorimi i termit shqip krahas termit të huaj ose përdorimi i termit të huaj krahas

termit shqip: konsumator vetjak,- shpenzues vetjak; (termi i huaj+shqip), biznes i

vogël(i madh), buxheti i shtetit, buxhet vjetor etj; ose:

2. Çmime të konsumit (termi shqip + i huaj); investitorë shqiptarë, konsumimi i

parasë, kosto e vogël ( e madhe), shpenzuar;

3. Emërtimi i shkurtuar i objektit, i dukurisë, i veprimit krahas emërtimit të plotë,

p.sh: indeks i ndryshimit të strukturës, indeks i strukturës, çmime të shitjes me

shumicë (me pakicë), çmime me shumicë (me pakicë).

4. Ka raste që ndryshimi i termave nuk e jep të saktë përmbajtjen e nocionit. Prandaj

në këto raste mbeten në përdorim për një kohë të dy termat, termi i vjetër dhe termi i

ri që shpreh më saktë nocionin përkatës. P.sh., tatim mbi të ardhurat, tatim mbi xhiro,

përkrah togëfjalshit: e ardhura neto e centrakizuar; ose fitim, e ardhura neto e

ndërmarrjes.

5. Në çështjen e sinonimisë së termave, të përdorimt të tyre në fushën e ekonomisë,

del edhe përdorimi i termave në funksione të ndryshme, p.sh: monedhë-lekë-para-

euro-dollarë etj., në disiplina të ndryshme në fushën e ekonomisë përdoren sipas

specifikës së tyre.

Kjo analizë konkrete dëshmon për praninë, ekzistencën e përballjes sinonimike në

këtë fushë. Sinonimia bëri që me shtimin e nocioneve dhe me rritjen e proceseve

ekonomike krijohet edhe mundësia e termave, me të cilat pasurohet kjo fushë. Edhe

në fjalorët terminologjikë të ekonomisë (këto i kemi shfrytëzuar edhe në literaturën

157 H.Pasho, Sinonimia, një vështrim mbi dukuritë kuptimore në terminologjinë e ekonomisë, SF, Nr.3,
1986, f.120-140.
158 Fjalori i shqipes së sotme, Tiranë 2002, f.224.
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përpunimin tonë) kemi parë terma sinonimikë, sepse përdorimi i tyre është mjaft i

gjerë dhe se ndërmjet dy termave shqip apo një shqip dhe një i huaj, termi nuk ka zënë

ende vend. Përsa i përket analizës leksiko-gramatikore mund të themi se mundësitë e

gjuhës për formimin e vargjeve sinonimike janë të gjera. Siç i kemi parë edhe në

shembujt e mësipërm, në këto vargje sinonimike gjejmë edhe emra edhe mbiemra:

Në shqipe Në italishte

indeks i çmimeve-tregues i çmimeve; indice dei prezzi indice dei prezzi ;

shitje e produkteve-realizim( i produkteve); vendita di prodotti - realizzazione ( dei prodotti );

nevoja operacionale- nevoja vepruese; operacionale- bisogno esigenze operative;

qarkullim monetar- qarkullim i parasë159 flusso di cassa circolazione monetar

Nga pikëpamja e strukturës terma sinonime nuk janë njësoj. Kështu që ato i kemi:

Terma – fjalë me terma- fjalë, si p.sh.; monedhë-para-euro-lekë-dollarë: konsumim-

përdorim-shfrytëzim; financë-para-buxhet.

-Terma togfjalësha me terma togfjalësha, si p.sh.: ekonomi stabël-ekonomi e

qëndrueshme, biznes privat -biznes vetjak, ndihmë financiare - ndihmë në para, rritje

ekonomike- rritje e të mirave materiale, pagë mujore-rrogë mujore, bilanc i të

ardhurave- llogaritje e të ardhurave etj.

-Termi- fjalë me terma- togfjalësha. Këto të fundit janë kthyer në fjalë të përbëra

(kompozita), për shkak të përdorimit të shpeshtë me njëra tjetrën. Të tilla kemi:

taksë mbi pagesën - taksëpagesë dhe personi quhet taksapagues;

Tatim mbi fitimin- tatifikues;

Tatim mbi xhirimi- tatimxhirues;

Prurje të fitimit - fitimprurës;

Marrje kredie - kredimarrëse.

Në këtë grup futen edhe akronimet ose shkurtesat e disa klisheve konvencionale, si

p.sh.: INSIG, BKT, KRRT, AKP. Krahas sinonimisë së termave dallohen edhe

sinonimia e elementeve terminologjike, të cilat dalin të ndryshme, në togfjalësha të

ndryshëm. P.sh., marrim rastin e togfjalëshit: bllokim buxheti-ngrirje e buxhetit ose

bilanc informativ-bilanc tregues. Në këto raste sinonimia e elementeve terminologjike

shkakton sinoniminë e të gjithë togfjalëshit terminologjik.

159 Shembujt janë marrë nga fletore zyrtare të Republikës së Shqipërisë.
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Fjalëformimi është një nga veçoritë e gjuhës dhe kjo veçori jo vetëm për leksikun e

përgjithshëm të gjuhës, por edhe për leksikun e veçantë që ka të bëjë me fushat e

veçanta profesionale. Kështu vepron edhe në terminologjinë e ekonomisë të sferës

zyrtare dhe gazetareske. Kështu me prapashtesat prodhimtare- im-je, dalin sinonime

për nga funksioni që kanë, sepse me të dyja prapashtesat formohen emra foljorë të

veprimit (p.sh., xhirim; shlyerje). Me sinonimi të prapashtesave kemi edhe kur, për të

formuar një term, përdoret edhe prapashtesa e huaj edhe prapashtesa shqipe.

P.sh, prapashtesa- al me prapashtesën –or në termin kontraktual dhe kontraktor(e),

(detyrime160). Ka sinonimi edhe ndërmjet parashtesës së huaj e parashtesës shqipe, si

p.sh: superprodhim-mbiprodhim. Nga kjo analizë arrijmë në përfundimin se

bashkëjetesa e dysorëve e bëri sistemin terminologjik më të larmishëm, duke ia lënë

përdoruesit ngulitjen nëpërmjet përdorimit më të madh të njërit ose tjetrit. Ndërkaq,

vështrimi i leksikut terminologjik brenda lidhjeve sistemore jep mundësi që secili

term të zërë vendin e duhur në sistem, në përputhje me konceptin përkatës, kurse nga

ana tjetër, krijon kushtet për të zgjedhur termat më të saktë ndërmjet dysorëve, duke

përjashtuar termat e papërshtatshëm, si dhe për të gjetur a ndërtuar termat më të drejtë

në vend të termave të huaj, kur këto nxirren jashtë gjuhe.161

Këto rrugë të formimit të termave në fushën e ekonomisë, i shohim në radhë të parë

në shkencën e gjuhësisë (e kemi theksuar edhe gjatë analizës), pasi edhe shkencat e

tjera, me leksikun e tyre të fushës janë pjesë e leksikut të gjuhës së përgjithshme. Këtë

e themi pasi pjesa e fjalorëve të këtyre fushave, fjalë–termat gjenden edhe në fjalorin

e madh të gjuhës shqipe. Mendimi i studiuesve dhe i gjuhëtarëve për një fjalor ku të

hartohet një fjalor i ri terminologjik dy a më shumëgjuhësh, sepse termave të rinj që

po i shtohen në mënyrë të vrullshme korpusit të deritanishëm të tyre, u lind, pa

dyshim, e drejta të përfshihen dhe të përdoren prej studiuesve, përdoruesve dhe

lexuesve.162

Në fjalorët shpjegues synohet në shpjegimin e nocioneve, duke dhënë përkufizime të

thukëta e saktësime, ndërsa në fjalorët e tjerë, sidomos në ato enciklopedik jepen

njohuri të përgjithshme për një term të një fushe të caktuar dhe përkufizimi është më i

gjerë, me informacion jo vetëm gjuhësor – pohon prof. Sh. Rrokaj. Por të dalim në

160A.Duro, Termat si elemente sistemore, “Terminologjia si sistem”, Tiranë, 2001, f.20.
161 Sh.Rrokaj, V.Bello, Për hartimin e një fjalori të termave të gjuhësisë në gjuhën shqipe,
“Terminologjia në shkencat e ligjërimit”, Elbasan, 2014, f.18.
162 Po aty.
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çështjen e punimit tonë në lidhje me dukuritë semantike. Deri tani analizuam

shumëkuptimësinë dhe sinoniminë. Të shohim se ç’ndodh me antoniminë në fjalët –

terma të kësaj fushe (fushës së ekonomisë), deri ku shkon procesi i krijimit apo

formimit të antonimisë gjatë përdorimit në aspektin zyrtar e gazetaresk. Duke iu

referuar studimeve gjuhësore, antonimia nuk është dhe nuk i përket vetëm fushës së

shkencës së gjuhësisë, por gjejmë që kjo ecuri ndodh edhe në terminologjinë e

ekonomisë.

Antonimia dhe opozicionet antonimike lidhen me një nga drejtimet karakteristike të

mendimit dhe të njohjes së objekteve dhe dukurive, dallimin e cilësisë në lidhje e në

marrëdhënie me cilësinë e kundërt. Marrëdhëniet antonimike janë një nga shfaqet më

të rëndësishme të karakterit sistemor të gjuhës. Fjalët të kundërvëna për nga kuptimi,

përfaqësojnë në vetvete një aspekt, të mikrosistemit leksikor në lidhje të kushtëzuara

të elementeve e të shprehura qartë. Studiues të ndryshëm të kësaj dukurie vënë në

dukje se parimet e kundërvënies së nocioneve, parimet e formimit të çifteve

antonimike, marrëdhëniet semantike të këtyre çifteve në terminologji janë po ato të

gjuhës së përgjithshme letrare. Antonimia ka lidhje të ngushtë me shumëkuptimësinë.

E njëjta fjalë me kuptime të ndryshme hyn njëkohësisht në lidhje të ndryshme

sinonimike e antonimike dhe kështu hyn në përbërje të grupeve të ndryshme të

sistemit terminologjik.

Për shembull, mbiemri: e hapur, e mbyllur; me togfjalëshin kredi e hapur ka si

bashkëvajtje termin kredi ose llogari dhe si antonim ka mbiemrin (i, e mbyllur) kredi

e mbyllur ose llogari e mbyllur. Mirëpo këta dy mbiemra në përdorim, në përbërje të

grupeve të tjera, nuk qëndrojnë, pra nuk formojnë brenda sistemit çifte antonimike,

p.sh., kosto e hapur –kosto e mbyllur (?). Pra, brenda këtyre togfjalëshave ku qëndron

lidhja sinonimike midis termave, i njëjti çift antonimik të përdoret brenda njëri -tjetrit:

SHQIPE ITALISHTE

Llogari e hapur Conto attivo

Llogari rrjedhëse Conto corrente

Kredi e hapur Aprire un credito(çel një kredi)

Kredi afatgjatë Credito a lungo termine(kredi afatgjatë)

Kredi e skaduar Credito scaduto

Kosto e ulur Riduzione del costo(del emër-ulje)

Kosto e lartë Costo alto
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Lidhja e ngushtë e antonimisë me shumëkuptimësinë nxjerr në pah karakterin

sistemor të lidhjeve të njësive leksikore, vartësinë dhe kushtëzimin e ndërsjelltë të

tyre, duke ruajtur për çdo dukuri tiparet e veta diferencuese. Karakteri sistemor i

lidhjeve antonimike duket edhe në një nga tiparet më të rëndësishme gjuhësore të

kuptimeve antonimike: antonimet bashkohen në togfjalësha me fjalë që i përkasin së

njëjtës sferë ose një sfere të ngjashme kuptimore gjë që tregon se këto nocione të

kundërta lidhen me njëra-tjetrën nga pikëpamja logjike, sendore. Në terminologjinë e

ekonomisë vihen re:

- Çifte antonimike që emërtojnë veprim:

Shqipe Italishte
lidhje (kontrate); conclusione del conttrato;

zgjidhje (kontrate); anullo del conttrato;

balancim- zhbalancim; bilanciamento squilibri;

përqendrim-shpërqendrim(i kapitalit); concentrazione - distrazione ( la capitale );

vlerësim-zhvlerësim ( i monedhës); voto - svalutazione ( valuta);

i ndryshueshëm - i pandryshueshëm(kapital) variabili - l' immutabile (capital ).

-Çifte antonimike që emërtojnë cilësi:

Tatimor – jotatimor; Entrate non fiscali - Tax;

I kualifikuar - i pakualifikuar; Qualificato - non qualificato;

-Çifte antonimike që emërtojnë dukuri:

Shqipe Italishte

Doganim – zhdoganim; Liquidazione – spazio;

Fitim – humbje; Profit – perdita;

Importim – eksportim; Import – export;

Akumulim – shpërndarje( i kapitalit); Accumulo – Distribuzione;

-Çifte antonimike që emërtojnë gjendje:

Shqipe Italishte

Përpjesëtime – shpërpjesëtime; Proporzioni - sproporzione;

Varfëri – pasuri; Infertilità - real;
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Punë – papunësi; Lavoro - disoccupazione;

-Çifte antonimike që emërtojnë nocione të ndryshme të disiplinave ekonomike:

Shqipe Italishte

Punëdhënës – punëmarrës; Datore di lavoro – dipendente;

Makroekonomi – mikroekonomi; Macroeconomia – microeconomia;

Fletëhyrje – fletëdalje; Carta d'imbarco – entrate;

Fletëpranim – fletëdorëzim; Ricevute - una ricevuta;

Debi – kredi; Debito – credito;

Nga kjo analizë del se më të pakta janë çiftet që emërtojnë gjendje e dukuri. Dhe më

së shumti janë çiftet antonimike që emërtojnë veprim, cilësi të objekteve, të dukurive

dhe një grup që emërton disa nocione që lidhen me fushën financiare.

P.sh. në një tekst zyrtar do të kemi:163

 …Për implementimin e kësaj strategjie janë angazhuar institucionet qeveritare në

nivel qendror dhe institucionet në nivel vendor në partneritet edhe me shoqërinë

civile, organizatat ndërkombëtare, ofruesit e shërbimeve …

 …Të gjitha përpjekjet parandaluese ndaj trafikimit lidhen ngushtë me përpjekjet

për zhvillimin ekonomik, arsimor, shëndetësor, punësimi.

 … Për të përmbushur këta objektiva është bërë e mundur rritja e kapaciteteve për

agjencitë që ofrojnë ndihmë dhe orientim për punësim…164

 …Është zhvilluar një tryezë e rrumbullakët për mbrojtjen e të miturve në punë, ku

marrin pjesë përfaqësues të sindikatës, të konfederatës, të punëdhënësve/

punëmarrësve.

 … Linja kombëtare është përgjegjëse për dhënien e shërbimeve në tre numra

telefoni. Paragrafi i këtij neni përkufizon: rekrutimin, shitjen, transportimin,

transferimin, fshehjen ose pritjen e të miturve me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit

ose formave të tjera…165

 …Paragrafi i parë i këtij neni (117/1) përkufizon prodhimin, shpërndarjen,

reklamimin, importimin, shitjen e materialeve pornografike në ambientet e të

163 Fletorja zyrtare e RSH, nr 83, 8 korrik 2010, faqe kryesore.
164 Po aty, f. 4313.
165 Po aty, f.4318.
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miturve.166 Në të gjithë literaturën zyrtare dhe gazetareske vihen re përdorime të

çifteve antonimike, të cilat tregojnë kundërvënie të shkallëve ose masave të ndryshme

të së njëjtës cilësi të sendit ose të dukurisë. Raste të tjera përdorimi kemi:

Në shqipe:

P.sh (llogari) afatgjatë – afatmesme – afatshkurtër: (bilanc) i madh – i vogël: (biznes)

i madh - i vogël: (para) e akumuluar – e shpërndarë.

Në italishte:

(Account ) lungo - medio - termine: ( equilibrio ) big - piccole ( business) big -

piccolo: ( anteriore) accumulate – distribuito;

Gjithashtu vëmë re kundërvënie që del në mungesën ose praninë e një cilësie, sasie,

tipare të sendit:

Shqipe Italishte

Tatimor – jotatimor ; Entrate non fiscali – Tax;

Buxhetor – jobuxhetor; Budget - non di bilancio;

Kreditor – jokreditor; Creditore - non di kredito;

-Në gjithë pasqyrën e fushës së dukurive, proceseve, objekteve të lidhura me

veprimtari shoqërore dalin emra (në të dyja gjuhët), si p.sh:

Shqipe Italishte

Progres – regres; Progress - la regression;

Qëndrueshmëri – paqëndrueshmëri; Durabilità – instabilità;

Defiçit – suficit; Deficit – eccedenza;

Emra foljorë:

Shkelje – ruajtje (buxhetit); Violazione - stoccaggio ( bilancio);

Blerje – shitje (kontrate); Acquisto - vendita (contratto );

Hyrje – dalje (kontrate); Introduzione - exit (contratto );

(hapje) çelje – mbyllje (llogarie); (opening ) apertura - chiusura (account);

-Gjatë vjeljes së materialit një numër të konsiderueshëm të përdorimit të çifteve

antonimike e përbëjnë mbiemrat cilësorë:

Shqipe Italishte

Sektoriale – e përgjithshme (kontratë); Settoriale - generale (contratto );

166 Po aty, f.4319.
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E luajtshme – e paluajtshme ( pasuri); Il mobile - immobili ( reale);

Manaxhues – jomenaxhues (sector); Gestione - (settore );

-Gjatë këtyre shembujve vëmë re edhe një fakt tjetër të fushës së antonimisë, si dukuri

semantike që një grup antonimesh dalin me rrënjë të ndryshme, si p. sh:

Shqipe Italishte

Hyrje – dalje ( e mallit); Introduzione - Uscita ( merci );

Derdhje – tërheqje ( e të hollave); Shedding - il ritiro ( del denaro );

Fitim – humbje ( e prodhimit); Utile - perdita ( produzione);

Eksport – import ( i mallit); Export - Import ( le merci );

-Por ka edhe antonime që dalin me rrënjë të njëjtë si:

Shqipe Italishte

Koncensionar –jokoncensionar(sektorë); Concessione - (settori );

Realizim – mosrealizim (buxhetit); Realizzazione - insufficienza (bilancio);

Doganim – zhdoganim ( i mallit); Clearance -distanza (di merci);

Përqendrim – shpërqendrim ( i parasë); Focus - distrazione (di soldi);

Siç vihet re nga shembujt e mësipërm, edhe në këto raste shqipja nuk përputhet me

italishten, vetëm në raste të veçanta.

Ja pra, sa rol luan ekzistenca e çifteve antonimike në fushën e terminologjisë së

ekonomisë dhe aq më tepër që nuk është e huaj për terminologjinë, si dukuri

semantike. “Në të gjitha fushat e terminologjisë tekniko-shkencore mund të gjenden

në një gjuhë fjalë antonime që kundërvihen nga kuptimi167”.

Nga analiza del se një shtresë të tërë formojnë çiftet antonimike që emërtojnë cilësi,

çiftet mbiemërore. Kjo tregon se me zhvillimin e ekonomisë, kalimin në një stad më

të lartë zhvillimi, më të hapur, shtimi i njohurive dhe i disiplinave të ndryshme në

fushën e ekonomisë (i kemi përmendur edhe më lart) është zgjeruar mjaft, kështu që

edhe numri i termave që emërtojnë nocionet në sistem, emërtojnë cilësitë dhe të

kundërtat e tyre. Pra, është shtuar edhe mundësia e saktësimit të emërtimeve për

veçori e cilësi të ndryshme më të detajuara, sepse lidhjet antonimike qartësojnë

kuptimet kryesore, dallimet dhe afrimet e tyre, ndihmojnë për të saktësuar rrethin e

përdorimit të tyre, qartësojnë vëllimin e kuptimit të përgjithshëm të fjalës dhe

167 M.Samara, Çështje të antonimisë në gjuhën shqipe, Tiranë, 1985, f.226.
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kushtëzimin e lëvizjeve të ndryshme kuptimore168. Gjithsesi mund të vihet re lehtë se

mënyra semantike e formimit të termave është një rrugë shumë cilësore e ndërtimit të

tyre, meqë shfrytëzohet në këto raste drejtpërsëdrejti si i gatshëm brumi i gjuhës

amtare.

Megjithatë kjo nuk do të thotë që çdo fjalë e këtij brumi bëhet shkas për lindjen e

termit në fushën e ekonomisë. Përsa i përket përqasjes midis dy gjuhëve (shqip-

italisht) në shfrytëzimin e Fjalorit Terminologjik të Ekonomisë themi se shkalla e

pranimit dhe e përdorimit të termave nuk i kalon caqet e huazimit.P.sh., si në rastin e

dhënë nga një gazetë “Shqip”, në rubrikën “Ekonomi”:

KLSH: Dogana e Tiranës evazion fiskal me vendet arabe dhe latine.

Lumë shkeljesh dhe abuzimi me ligjin janë gjetur nga Kontrolli i Lartë i Shtetit Në

Doganën e Tiranës, gjatë inspektimeve të kryera në muajt mars-korrik 2010. Duke

filluar që me mosmarrjen në konsideratë të rekomandimeve të dhëna nga KLSH-ja.

Nga kontrolli u konstatua se disa subjekte kanë importuar mallra të ndryshme, të cilat

autoriteti doganor kompetent, i ka zhdoganuar me çmim fature (transaksion), pa bërë

asnjë ndërhyrje ligjore, kur për këta artikuj ka pasur çmime referuese të publikuara në

Dosjen e Referimit të Vlerës Doganore, burimet e informacionit dhe afatet e

publikimit të Dosjes me të Dhënat e Disponueshme, si dhe zhdoganimin e

automjeteve e të pjesëve të këmbimit të tyre. Më tej në raport konstatohet se nuk janë

mbajtur kurdoherë në vëmendje kërkesat e përshkruara në pikën dy të këtij udhëzimi,

ku përcaktohen qartë indikatorët mbi të cilën do të mbështetet analiza për pranimin

ose jo të vlerës së transaksionit të deklaruar.

Si gjuhë të trungut indoevropian, shkalla e përdorimit të termave brenda sistemit të

tyre gjuhësor qëndrojnë pothuajse në nivele të përafërta. Këtë do ta parashtrojmë edhe

në paraqitjen e tabelave përmbledhëse të termave përkatës, nxjerrë nga materiale të

sektorit zyrtar dhe gazetaresk. Por asnjëherë nuk mund të flitet për shenja barazimi,

pasi zhvillimi ekonomik-shoqëror i një vendi mund të lidhet me nocionin - kohë.

Shoqëria italiane i ka njohur me kohë etapat e zhvillimit kapitalist, kështu që edhe

përqafimi i termave në fushën e ekonomisë që po ndeshim në vitet e fundit pas ’90-ës,

ka qenë qysh herët. Prandaj edhe leksiku i shqipes sot në këtë etapë, pas socializmit

është përfshirë nga “fluksi” i huazimit të fjalëve dhe fjalëve terma të gjuhëve të tjera.

168 H. Pasho, Zhvillimi i terminologjisë së ekonomisë…, “Studime mbi leksikun…” 3, Tiranë, 1989,
f.712.
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Këto të fundit edhe pse janë zëvendësuar edhe me fjalën shqipe, të brumit të shqipes

është vështirë të shkëputemi nga kjo renditje. Megjithatë kjo mbetet një çështje e

hapur që pak a shumë është trajtuar edhe nga studimet gjuhësore të gjuhëtarëve tanë

në lidhje me përdorimin e dysorëve etj.

3.2. Rruga morfologjike

Një nënçështje e këtij punimi që lidhet me rrugët e ndërtimit të terminologjisë në

fushën ekonomike pikërisht atë të rrugës morfologjike në të dyja gjuhët (shqipe dhe

italishte) është një ndër mënyrat kryesore të ndërtimit të çdo terminologjie, meqë me

anë të saj krijohen terma të niveleve të ndryshme, d.m.th., si termat e koncepteve bazë

ashtu dhe termat të koncepteve më të veçanta. Termat e përfituar prej temës që përbën

bazën e anës semantike të termit shërbejnë për formime të mëtejshme, të cilat

plotësojnë terminologjinë si në formë ashtu edhe në përmbajtje. Nga ana tjetër, termat

e formuar me mjete morfologjike lidhen në sistem me njëri-tjetrin, duke përforcuar

karakterin sistemor të terminologjisë në rrafshin e formës, si p.sh., llogari –llogaris-

llogarit –llogaritje –lloogaritar –përllogaritës etj.

Në italishte: il conto –contare-conteggio.

Terminologjia në fushën e ekonomisë është zhvilluar shumë në vitet e fundit, pasi një

nga rrugët e këtij zhvillimi është drejtimi strukturor- fjalëformues. Siç dihet, që kjo

fushë dhe fusha të tjera të shkencës si bazë fjalëformimi kanë bazën e leksikut të

përgjithshëm të gjuhës letrare që do të thotë, se janë ato mjete fjalëformimi të tij, mbi

të cilat ndërtohen këto terma. Meqenëse çdo term emërton një nocion, atëhere tërësia

e ndikimeve të një fushe të caktuar përbën sistemin e nocioneve të asaj fushe. Në këtë

sistem nocionesh dallohen nocione kryesore të prejardhura, të përbëra, nocione bazë

dhe një numër nocionesh të huazuara nga shkencat e afërta. Karakteri i nocioneve

kushtëzon edhe strukturën e termave: të thjeshtë, të prejardhur, të përbërë dhe

togfjalësha.169

Në procesin e formimit të këtyre termave vihet re prirja drejt sintetizimit, prirje që

vihet re në gjuhën e përgjithshme letrare.170 Ta shohim me konkretisht. Kemi

169 H. Pasho, Disa prirje të zhvillimit terminologjisë ekonomisë..., SF, Nr. 1, 1985.
170 A.Kostollari, Mbi disa drejtime të përsosjes së sistemit e të shkurtimit të gjuhës sonë letrare, SF,
Nr.2, 1982, f.23.
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shkëputur një tekst nga një raport të Këshillit të Qarkut, Elbasan për gazetën

“Shekulli” ku midis të tjerave në këtë raport theksohet:

Dëmtime të pakthyeshme në sipërfaqe të konsiderueshme dhe në toka nga më pjelloret

janë shkaktuar nga dëmtimet e paligjishme dhe nga gërryerjet e lumenjve. Duhet

theksuar që edhe pas hyrjes në fuqi të ligjit 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin,

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, konstatohet se ky fenomen vazhdon

ndonëse jo me ritmet e mëparshme si brenda dhe jashtë kufijve të zonave informale

kryesisht në atë të rrugëve kombëtare, Peqin-Elbasan-Librazhd-Qafë Thanë.

Megjithëse inspektorati i “Mbrojtjes së Tokës (IMT) së Qarkut operon në tokat

bujqësore jashtë vijave të verdha, të qendrave të banuara, puna në këtë drejtim ka

qenë e vlerësueshme dhe efektive, sot ekziston një sipërfaqe toke e dëmtuar nga

marrja e dherave në shtresën aktive …

Për këto raste (IMT) e Qarkut ka mbajtur 60 procesverbale dhe ka vendosur 11 gjoba

në një vlerë prej 200.000 lekë të reja që duhet të ishin vjelur.

Për këtë mendojmë se duhen bërë përmirësime ligjore, sepse ka përplasje midis 2

ligjeve, si dhe gjatë dhënies së lejeve të shfrytëzimit, duhet të marrë pjesë edhe

përfaqësuesi i (IMT) së Qarkut. Për mbrojtjen dhe ruajtjen e fondeve, bordi i kullimit

ka punuar të llogarisë investimet për riparimin e ndërtimin e argjinaturave...

Nga njësitë e qeverisjes vendore gjatë vitit të kaluar janë investuar gjithsej 3640000

lekë të reja, kryesisht nga të ardhurat e taksës së tokës, por edhe nga burime të tjera

për ndërtimin e mureve mbrojtës …

Në këtë tekst vihen re fjalë-terma zakonisht emra foljorë të formuar me prapashtesat –

im dhe – je si në rastet e nënvizuara më lart.

Duhet nënvizuar se këta emra si: hyrje, mbrojtje, marrje etj., e kanë ngushtuar së

tepërmi përdorimin e emrave asnjanës të formuar me paranyjëzim si: të hyrat, të

mbrojturit, të lidhurit etj.

Gjithashtu edhe kompozita terma –kompozita si: procesverbale, fletehyrje, fletedalje,

zënë vend të gjerë në sektorin e ekonomisë.

Këto fenomene gjuhësore vihen re edhe në fjalëformimet morfologjike të gjuhës së

përgjithshme. Të shohim disa veçori, të cilat e bëjnë specifike fjalëformimin e

termave të fushës së ekonomisë në përdorimet zyrtare dhe gazetareske.
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Parashtesa -jo- si një nga parashtesat prodhimtare të shqipes në fushën e

terminologjisë, por edhe në morfologji gjen shumë përdorime në formimin e

mbiemrave171 ndërsa në formime emërore nuk përmendet.

Ndërsa në terminologji del edhe në formime emërore. Në Fjalorin e Gjuhës Shqipe

(1980) dhe (2002) gjen emra me parashtesën jo –si të tillë: jokërbishtorët, jofrymorët

dhe jometal (si element kimik)172.

Ndërsa kur themi dhe ndeshemi:

Jobuxhetorët, jokontraktorët, joinvestitorët në numrin njëjës dhe shumës dalin si

terma-emra konkretë.

Në italishte nuk kemi rastin të takohemi me një parashtesë të tillë.

Një rast tjetër, kur prapashtesa e zgjeron funksionin e saj, është p.sh., prapashtesa –or-

ku Morfologjia e Gjuhës Shqipe173 përcakton kuptimin përkatësor. Edhe prof. A.

Dhrimo e thekson këtë fakt. 174

P.sh.

Në shqipe: Në italishte:

Buxhetor; il bilancio;

Tatimor; tasse;

Investitor ; l`investitore;

Termi kontraktor del edhe si emër.

Edhe prapashtesa -(ë) ri- shërben për të formuar fjalë -terma që tregojnë një veçori

abstrakte, dalin të pakta në fushën e ekonomisë qoftë në stilin zyrtar, qoftë në atë

gazetaresk të tilla, si:

Në shqipe: Në italishte:

Ortakëri; associazione;

Llojshmëri ; diversita;

Ajo që dallohet në analizën fjalëformuese të këtyre termave në fushën e ekonomisë

është formimi i termave si një familje fjalësh të tilla, si:

171 H. Pasho, Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme shqipe, Morfologjia, f. 154.
172 Fjalor i shqipes së sotme, 2002, f. 524-525.
173 Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme shqipe 2, Morfologjia, f.157.
174 A.Dhrimo, Formimi i mbiemrave në gjuhën e sotme shqipe, SF, Nr.3, 1972, f.64.
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Termi llogari

llogari(s)(t) llogaritës

llogaritur llogaritar përllogaritës

llogaritje

përllogaritje

Shqipe Italishte

Financë; la finanza;

Financoj; financiare;

Financues; finanziatore;

Financuar financiarisht; finanziamento;

I financuar; finanziariamente

Gjatë gjithë njohjes së materialit gjuhësor terminologjik të fjalëve -terma në fushën e

ekonomisë (sidomos në fletoret zyrtare edhe gazeta të ndryshme në gjuhën shqipe dhe

në gjuhën italiane, rruga e rikuptimësimit175 të fjalëve të gjuhës së përgjithshme ose

qoftë edhe termave në fusha të tjera gjen terren të bollshëm përdorimi. Shembujt janë

të shumtë, por ja disa prej tyre:

Shqipe Italishte

Interes bankar; Interessi bancari;

Interes financiar; interessi finanziari;

Interes ekonomik; interesse economic;

Futja në treg; introduzione sul mercato;

Emëtimi i monedhës; L'emissione della moneta;

Tarifë e vogël; Piccola tassa;

Shumë paraje; Molti di cassa;

Nivel (banka e nivelit të dytë); Livello ( banche di secondo livello );

Subjekt ekonomik bankar; Entità bancaria economica;

Vlerë e çmimit, vleftë monetare; Valore del prezzo, il valore monetario;

175 H. Pasho, Disa prirje të zhvillimit të terminologjisë së ekonomisë …, SF, 2, 1985.
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Komision banker, blerje shërbimi; Banking servizio acquisto commissione;

Kompensim (shlyerje) kthim në para, monetar.

Pra, në të gjithë këta togfjalësha vihet re përdorimi i tyre krahas rikuptimësimit të

fjalëve.

Përqindje, shumë, bankë, çmim, blerje shlyerje etj., që formojnë terma-fjalë. Kjo

realizon dhe kushtëzon njëkohësisht dhe vendin që zënë këto terma në strukturën

kuptimore të tyre. Edhe fushat e tjera me termat e tyre me anë të rikuptimësimit kanë

ndikuar në ndërtimin e termave të ekonomisë. Pjesa më e madhe e këtyre termave do

të paraqiten edhe nga tabelat e dhëna, të cilat janë formuar përmes huazimit, i cili

shfaqet si në gjuhën shqipe ashtu edhe në gjuhën italiane.

Krahas togfjalëshave të thjeshtë është shtuar numri i togfjalëshave

shumëkomponentësh. Kjo lidhet me zgjerimin e përmbajtjes së nocioneve e të

lidhjeve ndërmjet tyre, p.sh.: të ardhurat neto nga shitja e mallrave të eksportit,

fondi monetar ndërkombëtar, fondi i të ardhurave nga buxheti i shtetit, fondi i

parashikuar për emergjencat civile për vitin 2014 etj.

Gjatë zhvillimit dhe pasurimit të kësaj terminologjie, gjatë punës për përpunimin e saj

ka ndryshuar në mënyrë të ndjeshme përmbajtja e termave të huaj.176

Gradualisht kanë dalë nga përdorimi terma të huaj, që përdoreshin krahas termit

shqip, si: avancë, likuidim, korente, që lidhen me termin –llogari –dhe është bërë fjalë

e njohur dhe i zakonshëm termi shqip: paradhënie, shlyerje rrjedhëse (llogari) etj.177

Shqipërimi i shumë termave ekonomike, pra zëvendësimi i termit të huaj me fjalën

shqipe me mjete të gjuhës shqipe ka çuar në pasurimin e leksikut të shqipes. Ja një

pjesë e këtyre termave që i përkasin kësaj fushe: administrim-drejtim, organizim,

kredi-shumë të hollash, e drejtë fiskale – e drejta qe merret me studimin e normave

mbi vënien e tatimeve dhe taksave, taksë –detyrim financiar ndaj shtetit, tatim-

detyrim financiar që vendoset mbi të ardhurat, konvertim –kthyeshmëri të lekut, bono

-letra me vlerë, huat, bursa –tregu i aksioneve.

Megjithatë, kjo nuk do të thotë se në këtë analizë përjashtohet mundësia e

mospërdorimit të këtyre termave, pra mbetet dhe njohja e përvetësimit të këtij korpusi

176 H.Pasho, Disa prirje të zhvillimit të terminologjisë së ekonomisë, SF.1,1985, f.146.
177 Po aty.
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të fjalëve-terma nga përdoruesit. Nga ana tjetër, kemi bashkërendim të termit

terminologjik dhe atij joterminologjik.

Në gjuhën gazetareske: “Gazeta shqiptare”, e datës 7 shkurt 2014, f.8, kanë gjetur

përdorim këto fjalë-terma në fushën e ekonomisë:

Qeveria, 541 kontrata të përkohshme pune.

Shpenzimet do te mbulohen nga buxhetet e institucioneve.

Numri i punonjësve me kontratë të përkohshme në njësitë e qeverisjes qendrore për

vitin 2014 do te jetë 541 vetë.

Qeveria përcakton se efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi përballohen nga

shpenzimet korrekte të miratuara në buxhetin përkatës të njësive të qeverisjes

qëndrore për vitin 2014.

Efektet financiare përballohen vetëm nga të ardhurat e vetë institucionit. Efektet për

pozicionet e kontraktuara për periudhën kohore, vjetore fillojnë më 1 janar 2014.

Ngarkohen ministritë dhe institucionet buxhetore të përmendura, sipas lidhjes nr.1,

bashkëlidhur të depozitojnë pranë Ministrisë së Financave, detajimin e numrit të

punonjësve të përcaktuara brenda kritereve të vendimit nr. 1703, datë 24.12.2008.

Kontratat e papaguara të punëve publike dhe pagesa për mallra e shërbime

respektivisht 24.6 miliardë lekë dhe 5 miliardë lekë, detyrime të tjera që rrjedhin nga

tatimet.

Ndërsa në gazetën “Panorama” e datës 9 janar 2015 lexojmë:

Çmimi mesatar i blerjes së naftës në tregun vendas nga një kompani shqiptare e cila

përdor naftën për konsum dhe jo për shitje (f.12).

Ose

Pasuria e ...,hipotekuar në favor të kreditorit Banka Sociétè Generale Albania sh.a

për të garantuar shlyerjen e plotë të detyrimit të kredimarrësit, sipas kontratës së

kredisë u akordua në shumën 140.000 leke etj. (f.11).

Nga gazeta italiane “Leggo The social Press” ,29 prill 2014 kemi shkëputur:

…dico rivolto agli italiani tutti: a Roma nel solo 2013, ci sono state 1437

manifestazioni che hanno avuto un costo altissimo che non puo agravare sulla testa

dei romani. Altro che Salva Roma: noi abbiamo pagato per l`Italia.

“Il Governo deve essere tenere conto di questo, Roma non puo essere una citta come

le altre. Io non sono contrario a ospitare eventi o proteste ma i costi non possono
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gravare sui miei cittadini. E con Alfano stiamo lavorando al contrasto della violenza

che a volte si scatena, che va codannata e prevenuta. Un costo altissimo “Anche

perche i conti di Roma sono un vero disastro …” Abbiamo ereditato una situazione

drammatica. Non mi dispiace che i tecnici del Mef lavoriamo sui conti con noi. Al

esempio si dovrà capire come mai nonostante i finanziamenti del governo, dal 2008 al

2013, il dificit si aumentano di un miliardo. (f.6).

Il bilancio che state discutendo in guinta cosa portera? “Una magiore equita fiscale.

E poi c’e la tassa di soggiorno da riportare alle altre città turistiche europèe.

Certo al primo bilancio,lei perde l`assessore al bilancio.

“Senza Daniela Morgante non avremmo chiuso il bilancio preventive eredito da

Alemanna e non avremmo cambiato verso per dirla come Renzi,su questa ….E infatti

sarà il primo bilancio con riduzione della spesa corrente. (f.7).

3.3 Terma emra: fjalëformimi, parashtesim, prapashtesim.

Lidhur me analizën fjalëformuese të fjalëve-termave në fushën e ekonomisë, ndodh i

njëjti proces si në gjuhën shqipe. Pra, mjetet fjalëformuese (parashtesa-prapashtesa

janë po ato të gjuhës së përgjithshme standarde. Megjithatë për shkak të natyrave të

ndryshme që kanë të dyja gjuhët në pjesën më të madhe është vështirë të jepen modele

të përpikta për të përcaktuar përputhjet dhe mospërputhjet në mënyrë përpjesëtimore.

Megjithatë disa parashtesa mund të gjejnë barasvlerës nga njëra gjuhë në tjetrën, kurse

disa të tjera vërehen mospërputhje deri në trajtimin individual të njësive. Kështu do të

dallonin brenda grupeve modeleve raste të përputhjes së formave të brendshme dhe në

këtë rast vendin e parë e zënë parashtesat e huaja të tilla si: -makro, mikro-

(makroeconomia, mikroeconomia ose në ndonjë rast parashtesa -mono- si:

monometallismo (monomentalizem), disa mund të jepen në shqipe në dy forma

(shqipe dhe të huaj) inder-ndër, super (sopra)178 mbi, (intervento economico);

Sopraprezzo –sopraprofitto (mbifitim), soprapesa –(mbishpenzim).

Në disa raste kemi përcaktime të afërta në përkthimin e formës së brendshme, si të

parashtesës ashtu edhe të temës prodhuese (në rastin tonë shembujt e mësipërm).

Rastet më të vështira përbëjnë, sidomos ato njësi në gjuhën italiane ku format e

brendshme të parashtesave të tyre, nuk i përgjigjen gjuhës shqipe, çka bën që të themi

178 Shënim: parashtesa “sopra” nuk është në përdorimin e shqipes.
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se në shqipe ato gjejnë baraspeshë krejtësisht të ndryshme. Këto jepen me një fjali ose

me një togfjalësh ose mund të ndodhë e kundërta.

Ndërsa në lidhje me parashtesat në gjuhen italiane kemi: -(i)le-, operabile, -ento-,

bilanciamento, -one- administrazione.

Parashtesat -ente dhe -ento janë parashtesa për kategorinë e mbiemrave në gjuhën

italiane.

Ndërsa parashtesa –one- paraqitet si parashtesë në kategorinë e emrave.

Ndërsa në grupin e foljeve në lidhje me termat në fushën e ekonomisë kemi folje me

temë motivuese drejtpërsëdrejti të huaj. Shembujt i kemi cituar edhe më lart. Pra,

duke iu përshtatur gramatikës shqipe, e cila e formëson foljen si të tillë, si të thuash, si

strukturë fjalëformuese kemi fjalën e huaj (folje ose emër) +formatin shqip p.sh,

finanziare, (financë(e) + o(j)) pagare, (page+o(j)). Të tilla mund të sjellim edhe një

varg shembujsh, të cilët janë ndërtime të prejardhura nga gjuha italiane apo edhe nga

një gjuhë tjetër me një formant shqip: akumulo(j) –accumulare etj.

Ndërsa në italishte si gjuhë sintetiko–analitike, pasqyrohet në mënyrë të theksuar

ndërtimi fjalëformues i foljeve terma. Nga pikëpamja strukturore mund t’i ndanim: në

folje pa formë tipike të jashtme, por që perceptohet si e tillë nga italishtfolësit.179 Këtu

futen folje që vijnë nga gjuha e përgjithshme që janë edhe të ligjërimit bisedor.

3.4 Terma folje

Gjithashtu këtu futen edhe foljet me formë të dyzuar si emër konkret dhe si folje.

P.sh.

Folje Emra

Investire l'investimento

Accreditare il credito

Emettere l'emissione

Depositare il depozito

Contrattare il contratto

Valutare il valutazione

Svaluttare il zvalutazione

Procurare procuramento

Asquistare l'asquisto

179 Ceppellimi, Vincenzo, Dizionario Grammaticale, De Agostini, Novara, 1992.
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Vendere la vendita

Spendere la spesa

Contare il conto

Compensare il compensazione

Rimborsare il rimborso

Assicurare l'assicurazione

Një nënçështje tjetër që lidhet me dukurinë semantike morfologjike nga pikëpamja

strukturore e fjalëformimit është formimi i termit në rrafshin e togfjalëshit. Rruga

sintaksore është një nga mënyrat e formimit të togfjalëshave të qëndrueshëm

terminologjike ose më saktë të termave togfjalësh në të dyja gjuhët, të cilët përbëjnë

pjesën më të madhe të kësaj terminologjie, sikurse e çdo terminologjie tjetër dhe që

ndërtohen kryesisht mbi bazën e termave bazë që shfaqen si terma fjalë. Prania në sasi

të mëdha të këtyre togfjalëshave si dhe shtimi sasior i tyre përbën një dukuri mjaft të

përhapur në gjuhën standarde shqipe dhe në gjuhën italiane. Ato ndërtohen ose mbi

bazën e termave njëfjalësh në kombinimin me termat e tjerë njëfjalësh, ose në

kombinimin edhe me fjalë të zakonshme njëfjalëshe.

3.5 Terma emra ose terma me bazë emërore

Studimi i termave togfjalësh terminologjikë180 në fusha të ndryshme të dijes është

trajtuar me hollësi në punime të ndryshme të karakterit monografik nga studiues të

fushës së terminologjisë ku janë nënvizuar një varg veçorish në bazë të të cilave

qëndron një element si term kyç, ndërsa rreth tij grupohen termat e tjerë togfjalësh që

lidhen me këtë element kyç. Në këtë rast do të na interesonin në mënyrë të veçantë

elementet bazë të ndërtimit të këtyre togfjalëshave, të cilët dalin si terma bazë të

fushës së ekonomisë.

Është e rëndësishme të theksohet se kryesisht si element kyç del kryesisht pjesa e

përcaktuar e togfjalëshit, por në këto raste të veçanta, si e tillë del edhe pjesa

përcaktuese. Por, para së gjithash në analizën që i është bërë togfjalëshit në tekste të

sintaksës ose në punime të autorëve të ndryshëm për nga qëndrueshmëria e lidhjeve

180 A. Duro, Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në shqipen e sotme, SF,4, 1982. H. Pasho,
Togfjalëshat e zgjeruar emërorë në terminologjinë e ekonomisë, SF, 2, 1985. A. Spahiu, Mbi disa

terma të pathjeshtë të shqipes, “Gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi”, Prishtinë, 1988.
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ndërmjet përbërësve të tij dallohen togfjalësha të lirshëm181 apo të lirë182 e togfjalësha

të qëndrueshëm.183

S. Floqi togfjalëshat e qëndrueshëm i trajton vetëm si togfjalësha frazeologjikë që

studiohen nga leksikologjia më saktë nga frazeologjia.184 Në tekstin e sintaksës

dallohen togfjalësha të qëndrueshëm, togje të fjalëve me drejtim leksikor, togje të

leksikalizuara ose togje të fjalëve me drejtim leksikor ose frazeologjizma, me të cilat

merret frazeologjia dhe togje e togfjalësha të gramatikalizuara ose me drejtim

gramatikor, me të cilat merret morfologjia.185

Ndërsa profesor A. Kostallari në monografinë “Parimet themelore për hartimin e

Fjalorit të Gjuhës së Sotme Shqipe” dallon lidhje të qëndrueshme me karakter

terminologjik.186

Jani Thomai në artikullin “Togfjalëshi, frazeologjia dhe fjala”, përmend disa

togfjalësha me funksion të termave të pathjeshtë.187

Pavarësisht nga emërtimi që kanë bërë dy autorët e fundit ato dalin në një pikë të

përbashkët që arrijnë të përcaktojnë një lloj togfjalëshi të veçanta: togfjalëshi

terminologjik.

Një term të tillë e hasim edhe të A. Duro “Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë

në shqipen e sotme”188, ku bëhen objekt studimi veçoritë e këtij togfjalëshi.

Në qoftë se i referohemi analizës së togfjalëshit ato mund të jenë të thjeshtë ose të

zgjeruar (ose të përbërë).189

Për vëllimin e tyre është dhënë mendimi se togfjalëshat e thjeshtë janë sajuar prej dy

pjesësh përbërëse, kurse togfjalëshat e zgjeruar prej një fjale kuptimplotë dhe prej një

togfjalëshi ose prej dy togfjalëshash.190

S. Floqi tërheq vëmendjen në atë që vëllimi i togfjalëshit është i prerë vetëm nga njëra

anë nga sasia minimum i fjalëve. Një togfjalësh përbëhet të paktën prej dy fjalësh, por

181 S.Floqi, Çështje të teorisë së togfjalëshit në gjuhën shqipe të sotme, “Konferenca II e Studimeve
Albanologjike”, III, Tiranë, 1969, f. 185.

182 Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, Sintaksa, Tiranë, 1983, f.41.
183 Po aty.
184 Po aty.
185 S. Floqi, f.41.
186 A.Kostallari, Parimet themelore për hartimin e FGJSSH, SF, 2, 1968, f.87.
187 J.Thomai, Togfjalëshat, frazeologjia dhe fjala, “Norma letrare kombëtare dhe kultura e gjuhës”,
Tiranë, 1973, f.117.

188 A.Duro, Togfjalëshat e qëndrueshëm terminologjikë në shqipen e sotme, SF,4, 1982, f.109.
189 Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe,III, Sintaksa, Tiranë, 1983, f.182.
190 Po aty, f.42.



Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave

136

nga pikëpamja e sasisë maksimumi i fjalëve shënuese të togfjalëshit nuk është aq i

prerë. Autori vë në dukje se ka togfjalësh trifjalësh dhe rrallë katërfjalësh.191 Vendin e

parë e zënë togfjalëshat emërorë.

Në vazhdimësi të kësaj analize, edhe togfjalëshat terminologjikë janë të thjeshtë e të

zgjeruar, të qëndrueshëm e të lirë. Funksionojnë gjithashtu disa nga tipat e

togfjalëshave. Ekzistenca e togfjalëshave në terminologji, sidomos e togfjalëshit të

zgjeruar, sikur bie ndesh me teorinë që termi të jetë sa më i shkurtër, që të jetë sa më

praktik në përdorim.

Mirëpo me zgjerimin e përmbajtjes së nocioneve, lidhjeve ndërmjet tyre, të nuancave,

ndihmojnë në rolin e rëndësishëm që luajnë në terminologji, edhe togfjalëshat e

zgjeruar. Ndër të gjitha fushat, këta togfjalësha u përkasin fushave shoqërore politike,

ku futet edhe ekonomia.

Në fjalorët terminologjikë të ekonomisë me përkufizimet e tyre përdoren gjerë edhe

togfjalëshat e zgjeruar, të cilët kanë strukturë të gjerë dhe mjaft të ndërlikuar. Kjo

strukturë kushtëzohet nga ajo që këta togfjalësha formohen si rezultat i bashkimit të

disa termave.192 P.sh., terma + togfjalësha.

Çmimi i blerjes së naftës në tregun vendas; (Gazeta “Panorama”, 9 janar, 2015), është

formuar nga një togfjalësh, çmimi i blerjes dhe nga një togfjalësh përbërës: në tregun

vendas.

Vëmë re se këta togfjalësha që janë të zgjeruar janë përdorur si terma togfjalësha.

Përdorimi i togfjalëshit të tillë është rezultat i shtimit të nocioneve ose ngaqë tipari i

tij emërtohet me një fjalë. Përsa i përket analizës strukturore-semantike, nisemi nga

përcaktimi i elementeve strukturore, si dhe qartësimi i lidhjeve semantike ndërmjet

tyre. Nga kjo analizë dalin193:

-tipa të ndryshëm të tipareve të pasqyruara nga elementet e termave togfjalësh;

-tipa të ndryshëm të marrëdhënieve ndërmjet këtyre elementeve.

Në analizën e togfjalëshit, në përdorimin e gjetur si togfjalësh terminologjik, në rolin

e përcaktuesit më shumë gjendet mbiemri, që bashkë me veçoritë e tij që tregon,

emërton cilësinë e dukurisë, veprimit ose të objektit, gjen hapësirë në termat

191 Po aty, S. Floqi…f. 184.
192 H. Pasho, Togfjalëshat e zgjeruar emërorë në terminologjinë e ekonomisë, SF, 4, 1985. f.23-27.
193 H. Pasho, Togfjalëshat e zgjeruara emërorë në terminologjinë e ekonomisë, SF, 1, 1985, f.24.
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togfjalësh të fushës së ekonomisë. Kështu, p.sh. termi treg lidhet me një varg

togfjalëshash, ku gjymtyra e përcaktuar treg (mercato; në italisht) është elementi kyç.

Treg i lirë; treg i mallrave, treg i të ardhurave, tregu i produkteve, tregu i punës.

Ka raste kur si element kyç mund të dalë edhe gjymtyra përcaktuese, kur ajo ka

shpeshtësi të lartë përdorimi; p.sh., mbiemri ekonomik.

Në shqipe

fond ekonomik ; të ardhura ekonomike;

kapital ekonomik; bilanci ekonomik;

Në italishte

il fondo economico; buxhet economico;

capital economico; il bilancio economico;

Pra, termi fond shërben si emër, element mbështetës ose si gjymtyrë kyçe. Ndërsa

mbiemri economico (a) del si mbiemër (po si gjymtyrë kyçe). Në këtë rast terma

togfjalësh i japin terminologjisë karakter hierarkik dhe sistemor. Karakteri hierarkik

në lidhjet e togfjalëshave mund të vihet re, sidomos në marrëdhëniet e termit

njëfjalësh, i cili përmban edhe peshën kryesore të përmbajtjes konceptore në sistemin

e lidhjeve në termat togfjalësh.

Si: Çmimi

Çmimi fillestar

Çmimi fillestar i kapitalit

Çmimi fillestar i kapitalit ekonomik

Çmimi fillestar i kapitalit të brendshëm ekonomik

E njëjta gjë ndodh dhe në gjuhën italiane.

Paraqitja sistemore në të gjitha lidhjet e mundshme të termit kyç me të gjitha

togfjalëshat që hyjnë në sistem me të.

Kjo vihet re edhe nga lidhja e termave me njëri-tjetrit brenda togfjalëshave që krijojnë

një farë lidhjeje logjike në mënyrën e ndërtimit dhe pasqyrimit të koncepteve të

shënuara nga termat përkatës. Secili term në njërën gjuhë gjen një barasvlerës të afërt,
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togfjalësh në gjuhën tjetër. Mund të shihet gjithashtu se përbërja leksiko-gramatikore

e togfjalëshave me të dyja gjuhët është përgjithësisht e njëjtë, sidomos kombinimi

emër + emër emër + mbiemër

çmimi i kapitalit (il prezzo di capital); çmimi fillestar (il primo di prezzo);etj.

Po marrim një shembull tjetër. (Këto shembuj janë nxjerrë nga fletoret zyrtare te RSH

të viteve të ndryshme).

Në shqipe

Çmimi;

Çmimi i produkteve;

Çmimi i produkteve të ndërmarrjeve të vogla;

Çmimi i produkteve të ndërmarrjeve të vogla private;

Çmimi i produkteve të ndërmarrjeve të mëdha shtetërore;
Në italishte

Il prezzo;

Il prezzo dei prodotti;

Il prezzo dei prodotti delle aziende piccole privato publicche.

Është me interes të vështrohet gjithashtu ndërtimi i togfjalëshave nga pikëpamja

leksikore e elementeve përbërës të tyre, d.m.th. nëse ato janë vetë terma ose jo terma,

pra dalin si fjalë të zakonshme si dhe nga ana e përbërjes leksiko-gramatikore.

Duke u nisur nga elementet që kombinohet me njëri-tjetrin në kufijtë e togfjalëshave

mund të dallojmë këto lloj lidhjesh të termave fjalë, si terma bazë me terma të tjerë si

edhe me fjalë të zakonshme.

P.sh., Fjalë + term

Ky rast kombinimi është i rrallë, por mund të shikohet si mundësi realizimi në të dyja

gjuhët, sidomos kur elementi i përcaktuar është një fjalë e zakonshme. Kur elementi i

përcaktuar është fjalë e ligjërimit libror, atëhere ky kombinim ka mundësi realizimi

më të shumta. Kështu, p.sh., si elemente të përcaktuara, fjalë të ligjërimit libror mund

të jenë:

aftësi: aftësi prodhuese; aftësi e konsumatorit; aftësi manaxheriale,

aftësi financiare, aftësi kapitali;

gjendje: gjendje ekonomike, gjendje financiare, gjendje tregu,
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gjendje tranzicioni, gjendje starnjacioni (ekonomia s’ka as rritje ekonomike as

krizë ekonomike);

Në gjuhën italiane u përgjigjen pak a shumë të njëjtat kategori leksikore.

capacità: capacità produttiva; capacità i konsumatori, capacità manageriale,

capacità finanzione, capacità kapitali;

condizione: condizione economica, condizione finanzione, condizione mercato,

condizione tranzicione, condizione tagnazione;

situazione: situazione economica, situazione finanzione, situazione mercato,

situazione tranzicione, situazione tagnazione;

Vështruar nga pikëpamja e vendit që zënë elementet përbërës të këtyre togfjalëshave

në një fjalor terminologjik mund të thuhet se, ndërsa elementi-term paraqitet si njësi e

veçuar. Elementi joterm, me ndonjë përjashtim, s’mund të jepet si njësi më vete, por

gjithnjë si pjesë përbërëse e togfjalëshit, siç mund të thuhet për afat / gjendje

(capacità, situazione etj.) Megjithatë, ndonjëherë, duke u nisur nga shpeshtësia e

përdorimit në fushën përkatëse që mund të jepet si: shërbim (servizio) etj.

Mund të nënvizohet se në fjalorët terminologjikë të jepen zgjidhje subjektive, duke

pranuar të dyja mundësitë: edhe term - edhe fjalë.

Ky lloj kombinimi haset më shpesh, sepse si element bazë del një term, i cili mbart

ngarkesën bazë të informacionit në fushën e ekonomisë. Këtu duhet nënvizuar se si

element përcaktues mund të jenë fjalë të zakonshme, por që shënojnë nga pikëpamja

ekonomike, si të thuash parametra hapësinorë që tregojnë kohë apo sasi.

P.sh. i madh: kapital i madh;

i vogël: financim i vogël;

i (e) lartë: çmim i lartë;

i (e) ulët: koeficient i ulët;

i parë, i dytë... bankë e nivelit të dytë etj.

Në italishte takohen pak a shumë të njëjtat kategori: (i madh (grande) nuk përdoret)

ndërsa për fjalët e tjera do të kemi: il prezzo alto, ciffre basse, offerta alta, offerente

alta.

Këto njësi dalin edhe si elemente termformimi, të cilat mund të evidentohen si të tilla,

ndonëse nuk janë terma. Ata tregojnë se në cilat elemente joterminologjike mund të

drejtohet vëmendja gjatë ndërtimit të terminologjisë në fjalë të tilla si: i madh, i vogël,

i lartë, i ulët.



Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave

140

Megjithëse mbiemra të tillë nuk gjejnë atë fushë përdorimi sa në fushat e tjera të

shkencës. Sikurse edhe për kombinimet term -fjalë, ashtu edhe ato fjalë -term duhet

theksuar se elementet joterma, si rregull nuk përfshihen (dhe nuk duhen përfshirë) si

njësi të pavarura, por gjithnjë si pjesë përbërëse të togfjalëshit.

P.sh:

e ulët, e lartë; bassa-alta;

ofertë e ulët; oferta bassa;

ofertë e lartë; offerta alta, por asnjëherë: e lartë dhe e ulët.

Por edhe për këto raste nuk mbahet qëndrim i prerë edhe nga ana e studiuesve,

gjuhëtarëve.

Në grupin term + term është një nga rastet më të shpeshta në ndërtimin e togfjalëshave

terminologjikë. Elementi i përcaktuar (i pari) i togfjalëshit del si element kyç rreth të

cilit grupohen terma të tjerë ose edhe fjalë të leksikut të përgjithshëm që janë ngritur

në terma, d.m.th., që janë të rikuptimësuar. (shembujt në tabelat përmbledhëse).

Lidhur me gjedhet strukturore të togfjalëshave në të dyja gjuhët duhet thënë se, ndërsa

mbizotërojnë ndërtimet strukturore të njëjta ose të përafërta, sidomos ato emër+emër,

ndërtimet mbiemër + emër, takohen jo shumë shpesh. Kjo kushtëzohet, sigurisht, me

dy natyrat pak a shumë të ndryshme të të dyja gjuhëve nga ana tipologjike strukturore.

Gjuha shqipe, si gjuhë sintetike – analitike “parapëlqen” strukturat mbiemër + emër,

(d.m.th në shumicën e rasteve mbiemërzon emrat).

P.sh:

Në shqipe Në italishte

interesa të ulëta; interessi bassi;

paga minimale; il salario minimo (minimale);

kuotë maksimale; quota massima;

financim i madh; grosso finanziamento;

kredi e mirë; buon creditto;

Këtu nuk po analizojmë rendin e gjymtyrëve, pasi në analizën e strukturës së dy

gjuhëve dhe dallimet ndërmjet tyre janë të qarta. Sipas numrit të përbërësve

përcaktues në këta togfjalësha, në përgjithësi, arrin deri në gjashtë përbërës.
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Qartësimi i strukturës morfologjike, nga njëra anë, dhe njohja e strukturës sintaksore,

nga ana tjetër, lehtësojnë zbulimin e lidhjeve kuptimore ndërmjet përbërësve të këtyre

togfjalëshave dhe bëjnë të qartë kuptimin e tyre.

Nga analiza e mësipërme dhe shembujt e cituar dalim me konkluzionin se togfjalëshat

e zgjeruar me tre elementë përbërës ka dy bërthama:

Bërthama kryesore e gjithë togfjalëshit emëror dhe një bërthamë tjetër që e përbëjnë

përcaktuesit e bërthamës kryesore në bashkëvajtje me një përcaktues tjetër.

Ato me katër përbërës paraqiten me këto lidhje kuptimore:

Në shqipe Në italishte

kosto e ulët e produktit të mallrave; il costo basso del prodotto di merce;

bilanc pozitiv i shoqërisë tregtare; il bilancio positivo la società di comercio;

Në këta togfjalësha emërorë ka tri bërthama:

a) bërthama kryesore e gjithë togfjalëshit emëror dhe dy bërthamat e tjera që

formohet;

b) nga bërthama kryesore në bashkëvajtje me një përcaktues tjetër që e saktëson më

tej kuptimin, duke iu shtuar në mënyrë të bashkërenditur;

c) nga përcaktuesit e bërthamës kryesore në bashkëvajtje me përcaktues të tjerë;

Togfjalëshat e zgjeruar me pesë përbërës dalin me këto lidhje kuptimore.

P.sh

Në shqipe:

bllokimi i llogarive bankare nga Drejtoria e Përgjithshmë e Tatimeve;

Në italishte:

blocco dei conti bancari da parte della Direzione generale delle imposte;

Në shqipe:

prodhim i brendshëm bruto për vitin financiar paraardhës;

Në italishte:

il prodotto interno lordo per l’esercizio precedente;

Në shqipe:

parashikimi i regjistrit të buxhetit për vitin kalendarik 2015;

Në italishte:

bilancio di previsione del registro per l’anno civile 2015;
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Në shqipe:

shitja e aksioneve në bursë e shoqërisë tregtare “Parmalat”;

Në italishte:

vendita di azioni della società di borsa “Parmalat” ;

Një tip tjetër në përbërje strukturore-semantike të tipit togfjalësha me elemente të

ndryshme.

Në shqipe:

ngrirja e urdhrit të prokurimit për blerjen e materialeve të kancelarisë;

Në italishte:

congelare per gli appalti per l’acquisto di materiali di cancelleria;

Në këto bërthama vihen re dy tipa lidhjesh: nënrenditëse dhe bashkërenditëse.

-Lidhjet nënrenditëse dalin si lidhje të bërthamës (sipas të cilave fjala është drejtuese,

kryesore) dhe lidhjet e përcaktuesit (sipas të cilave fjala është e drejtuar).

-Lidhjet bashkërenditëse janë lidhjet sipas të cilave, dy fjalë përcaktuese nuk janë as

kryesore, as të varura për njëra tjetrën, po secila nga ato i nënshtrohet një fjalë e tretë,

kurse në marrëdhënie me njëra tjetrën ose lidhen me lidhëz bashkërenditëse ose

ndahen me presje. Ajo që i bëri të diskutueshëm këta togfjalësha është shkalla e

terminoligjizimit që në krahasim me shkallën e terminologjizimit të togfjalëshit të

thjeshtë, duket më i vogël. Struktura jo e thjeshtë e tyre bën që jo rrallë këta

togfjalësha të shihen si përkufizime nocionesh. Mirëpo struktura ndryshon nga njëra

gjuhë në tjetrën. Me gjithë strukturën e tyre të zgjeruar, përfaqësojnë grupe të lidhura

ngushtë semantikisht e sintaksisht. Gjithashtu në këtë strukturë mbizotëron e tëra në

kuptimin e pjesëve, të cilat pasqyrojnë tipare të domosdoshme ose marrëdhënie

gjinore të nocionit.194 Si të tillë, këto bëjnë që të jenë edhe togfjalësha me vlerën e

termit, por edhe si togfjalësha me vlerën e tyre të veçantë. Në këtë analizë, ndryshe

këta togfjalësha mund t’i motivojmë edhe nga ana e strukturës, siç i kemi trajtuar dhe

po i trajtojmë, si togfjalësha me shkallë motivimi të ulët dhe togfjalësha me shkallë

motivimi të lartë.

194 H. Pasho, Togfjalëshat e zgjeruar emërorë në terminologjinë e ekonomisë, SF, 1, 1985, f.28.
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3.6 Terma togfjalësh, motivimi i tyre: Togfjalësha me shkallë motivimi relativisht të

ulët dhe togfjalësha me shkallë motivimi të lartë.

Togfjalëshat me shkallë motivimi të lartë dhe shumë të lartë.

Këta terma togfjalësh përbëjnë pjesën më të madhe të formimeve togfjalëshore dhe

në përgjithësi këto struktura parapëlqehen në çdo terminologji, meqë kuptimet e

drejtpërdrejta të gjymtyrëve të tyre zbulojnë shumë qartë konceptin rezultant, të

shprehur nga të dy ose të gjitha gjymtyrët (kur ka më shumë se dy gjymtyrë).

Duke u nisur nga sasia e gjymtyrëve përbërës, edhe këto formime mund t’i ndajmë me

motivim të lartë dhe me motivim shumë të lartë. Ndonëse kjo ndarje ka vlerë

subjektive dhe relative, duke u mbështetur mbi formën, mund të vendosim si vijë

kufizuese sasinë e përbërësve. Kështu, nëse sasia e përbërësve është dy, atëherë këta

togfjalësha janë me motivim të lartë, kurse kur ky numër i kapërcen dy gjymtyrët (ose

në përgjithësi përbëhet nga shumë gjymtyrë), atëherë kemi të bëjmë me shkallën e

motivimit shumë të lartë. Për shkallë motivimi shumë të lartë karakterizohen në

përgjithësi togfjalëshat terminologjikë të zgjeruar (shembujt e mësipërm), të cilët

shfaqen me shumicë në fushat (nënfushat) e ngushta të dijes, meqë në to bëhen ndarje

dhe nënndarje të detajuara të koncepteve, çka çon edhe në formimin e emërtimeve

togfjalëshore të zgjeruara (me shumë elemente).195

Këto të fundit marrin formën e gjysmëpërkufizimeve, prandaj, ndërsa në fjalorët e

fushave të ngushta mund të përfshihen në masë tërësore, në fjalorët e fushave të gjera

duhen reduktuar deri në masën e togfjalëshave dygjymtyrësh. Edhe pse lidhja e termit

me konceptin që shpreh është shumë më e drejtpërdrejtë se lidhja e fjalës (së

zakonshme) me kuptimin (pra, termi si rregull është dhe duhet të jetë kryesisht i

motivueshëm, sidomos në kufijtë e fushës së dijes) ku përdoret, prapëseprapë kjo

lidhje motivuese ka karakter gjuhësor; ajo ka të bëjë kryesisht me anën e jashtme të

termit (sidomos me kuptimet e elementeve përbërëse të togfjalëshit). Nga njëra anë,

kjo del si formë e brendshme e togfjalëshit dhe parimisht sa më e tejdukshme të jetë

kjo formë aq më lehtë depërtojmë në brendësinë e konceptit. Pra, pjesa tjetër e

brendësisë së termit zbërthehet përmes përkufizimit të tij ose “të mësuarit” e brendisë

konceptore të tij.

195 H. Pasho, Togfjalëshat e zgjeruar emërorë në terminologjinë e ekonomisë, SF, 2, 1985.
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Një specialist jo i fushës përkatëse nuk arrin të kapë brendinë e konceptit, ndërsa

specialisti apo profesionisti i fushës arrin të zbërthejë përkufizimin e termit dhe

brendinë konceptore të tij. Motivueshmëria e termave togfjalësh mund të vështrohet

edhe nga ana e përbërjes burimore të elementeve të tyre, meqë secili element mund të

ketë shkallë të ndryshme motivimi në vartësi nga prejardhja e tij. Kështu, p.sh., një

togfjalësh i përbërë nga kombinime të termave të huaja me ato shqip, mund të ketë

shkallë të ndryshme motivimi, ku në përbërje mund të ketë vetëm terma shqip ose të

huaj.

Nga ana tjetër, motivimi varet edhe nga fakti se cili element përbërës i togfjalëshit

është i tejdukshëm (më i qartë ose më i saktë), d.m.th., elementi i përcaktuar apo ai

përcaktues.
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PËRFUNDIME

1. Në këtë punim është bërë objekt studimi një ndër shtresat më të rëndësishme

leksikore të terminologjisë së fushës së ekonomisë në përdorimet zyrtare dhe

mediatike, leksiku termilogjik bazë i saj, i vështruar në rrafshin përqasës së dy

gjuhëve: të gjuhës shqipe dhe italiane. Kjo shtresë dallohet për vlerat me interes të

veçantë studimi, pasi përbën pjesën leksikore të rëndësishme, e cila shërben

njëkohësisht për ndërtimin e njësive të përbëra të togfjalëshave që qarkullojnë në këtë

fushë.

Duke iu shfaqur si njësi njëfjalëshe, si të veçuara, ashtu edhe në përbërje të njësive të

zgjeruara (togfjalëshe) këto njësi shërbejnë si elemente të leksikut tërësor të

ekonomisë, siç janë të tilla edhe në shqipe dhe në italisht. I gjithë ky leksik bazë lidhet

me fushat bazë të dijes dhe disiplinat që qëndrojnë në themel të fushës të ekonomisë,

si financë (kontabilitet), administrim, planifikim, biznes etj. Pikërisht kjo rrethanë

motivon përqëndrimin e studimit në leksikun bazë të fushës së ekonomisë, vështruar

në rrafshin përqasës në të dyja gjuhët.

2. Termat bazë të kësaj terminologjie janë vështruar në rrafshin e gjuhëve përkatëse të

marra secila ndaras si dhe në përqasje me njëra tjetrën. E rëndësishmë është të

theksohet se gjuha italiane është parë me përparësi si gjuhë me shtrirje të gjerë, kurse

terminologjia e fushës së ekonomisë qoftë në planin zyrtar qoftë në atë mediatik

gazetaresk, si leksik special shërben si gjedhe standardizimi jo vetëm për shqipen, por

edhe për gjuhët e tjera.

Mbështetja në termat bazë të fushës ekonomike, si dhe në lëndën ilustruese

terminologjike, nxjerrë nga fushat bazë të ekonomisë për terminologjinë e të dyja

gjuhëve, ka mundësuar të dalë në pah një varg anësh të përbashkëta në të dyja gjuhët:

si lidhja e kësaj terminologjie me leksikun e gjuhës së përgjithshme, strukturat e

njëjta, të përafërta a të ndryshme termformuese në nivel fjalësh e togfjalëshash si

buxhetor etj.
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Këto trajtesa kanë dhënë mundësi të arrihet në përfundimet e veçanta e të

përgjithshme për secilën gjuhë, si dhe për të dyja bashkë, duke u mbështetur në tipare

të përbashkëta dhe të veçanta të tyre. Vlerat teorike e këtyre përfundimeve lidhet me

zgjerimin e njohurive rreth terminologjisë në përgjithësi me të dhëna të reja, të nxjerra

nga përqasjet ndërmjet terminologjive të të dyja gjuhëve, kurse vlerat praktike ka të

bëjë me zbatimin e përfundimeve të arritura në përpunimin e terminologjisë në fjalë,

në pasqyrimin e punës për hartimin e fjalorëve të fushës përkatëse, siç janë ndërmjet

të tjerave vendi i termave të përfaqësuar, veç emrit nga pjesë të tjera të ligjëratës nga

mbiemri, folja ndajfolja, përqëndrimi i punës me terminologjinë në përdorimet

zyrtare, administrative, juridike dhe mediatike, duke pasur dhe parasysh marrëdhëniet

ndërmjet koncepteve, lidhjet sistemore të termave etj.

3. Për ndërmarrjen dhe shtjellimin e mëtejshëm të çështjeve që lidhen me fushën në

fjalë kanë hapur dhe shtruar rrugën themeluesit e fushës të terminologjisë E. Vyster,

Lote Dykro, Todorov etj., por është bërë objekt studimi edhe nga terminologët

shqiptarë: L. Dodbiba, F. Leka, A. Duro, H. Pasho etj., gjithashtu në mënyrë të

tërthortë edhe nga gjuhëtarë të tjerë. Mbështetja mbi studimet e bëra rreth

terminologjisë nxjerrë nga literatura përkatëse në të dyja gjuhët (tekste zyrtare,

mësimore, gazetareske, si dhe fjalorë të fushës, fjalor shpjegues etj.) ka mundësuar

trajtimin në thellësi e gjerësi të problemeve, ilustrimin e argumentimin e ideve dhe

nxjerrjen e përfundimeve përkatëse.

4. Realizimi i qëllimit të studimit është bërë i mundur nëpërmjet mbështetjes mbi një

bazë teorike të shëndoshë, të argumentuar dhe bashkëkohore, e cila ka si pikënisje

vështrimin e terminologjisë si sistem të një fushe të identifikuar dhe mëvetësuar dije,

që gjithashtu i përgjigjet sistemit konceptor të fushës përkatëse. Mbështetja mbi këtë

ide, e cila ka në bazë marrëdhëniet ndërmjet koncepteve, ka dhënë mundësi që të

shtrohen e të zgjidhen një varg problemesh që lidhen me terminologjinë përkatëse.

Trajtimi i këtyre çështjeve nuk mund të kuptohet pa bazën gjuhësore të përgjithshme

të gjuhës shqipe dhe asaj italiane, zhvillimi i të cilave lidhet ngushtë me llojet e

ligjërimit brenda secilës gjuhë. Vihet re një dallim përsa i përket zhvillimit të

terminologjisë ekonomike të shqipes me atë të gjuhës italiane.

Shteti shqiptar dhe shoqëria shqiptare pas Çlirimit ka kaluar në fazat e veta të

zhvillimit si e tillë edhe gjuha shqipe ka ndjerë pasojat dhe ndryshimet përballë këtij

zhvillimi. Puna dhe përpjekja për një ecuri të gjuhës në etapat e saj të pasformimit
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(gjuhës letrare) ka ndeshur dhe me vështirësitë në të gjitha fushat dhe disiplinat

gjuhësore. Këtë ndryshim më shumë e ka ndjerë leksiku i gjuhës dhe pikërisht në

fushën politiko shoqërore, administrative dhe jo më pak shkencore. Në zhvillimin dhe

pasurimin e leksikut në fjalë, sidomos në fushën e terminologjisë kanë ndikuar edhe

faktorë shoqërorë, ndryshimet rrënjësore të vendit në kohën e kalimit nga njëri sistem

në tjetrin dhe sidomos politika gjuhësore. Kalimi nga një periudhë në tjetrën, ka bërë

që të ndryshojë jo vetëm shoqëria klasat dhe shtresat shoqërore, por dhe leksiku do t’i

përgjigjej këtë ndryshimi dhe do të merrte tjetër pamje. Si e tillë për të gjithë

studiuesit dhe gjuhëtarët do të dilte përpara një detyrë vendimtare për ruajtjen,

pasurimin e gjuhës shqipe. Rikonstrukturimi i gjuhës do të fillonte me rindërtimin apo

me riformimin e fjalorëve apo pasurimin e tyre me fjalë-terma në të gjitha fushat. Po

kështu edhe për fushën e terminologjisë, sidomos në pjesën më të rëndësishme të jetës

shoqërore atë të ekonomisë, për krijimin e fjalorëve terminologjikë, që do të

udhëhiqeshin nga puna dhe studimet e mëparshme në këtë fushë. E gjithë kjo analizë e

lidhur me çështjen dhe nënçështjet e kapitullit të parë është dhënë nëpërmjet

shfrytëzimit të një literature të gjerë hulumtuese.

Në kreun e dytë vendi dhe vlera e leksikut terminologjik bazë janë trajtuar fjalët-

terma dhe mënyra të thëni për ligjërimin dhe terminologjinë ekonomike të shqipes.

Gjithashtu përmes analizës të leksikut të përgjithshëm, fjalës si shenjë gjuhësore ka

dalë në pah dhe lidhja që ekziston me një nga simbolet e fushës së ekonomisë -paranë-

jo vetëm si shenjë gjuhësore, por edhe si term ekonomik. Pra, nuk mund të kuptohet

terminologjia në fushën e ekonomisë pa bazën e leksikut të përgjithshëm të gjuhës

përkatëse.

Zënia vend e këtyre termave në përdorimet zyrtare dhe gazetareske, ka bërë që edhe

larmia e mjeteve në administratën shtetërore dhe atë publicistike të jetë e

shumëllojshme, siç janë letrat, fletëhyrjet, fletëdaljet, reklamat e ndryshme të

ndërmarrjeve ekonomike private dhe shtetërore etj.

Nuk mund të jesh indiferent përballë kësaj trysnie termash, të cilat përdoren edhe si

huazime, por edhe si fjalë terma nga brumi i shqipes. Kjo vlen jo vetëm për gjuhën

shqipe, por edhe për gjuhën italiane (shembujt). Një nënçështje që është trajtuar me

rëndësi është se kjo terminologji ka përfshirë edhe tekstet të arsimit parauniversitar

dhe pasuniversitar. Fusha e përdorimit të gjerë të këtyre termave e zënë ato me vlerë

të njëkuptimësuar e më pas ato më përbërës shumëkuptimësuar. Analiza strukturore
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semantike ka nxjerrë në pah përdorimin e gjerë të termave emra, mbiemra, rrallë

ndajfolje apo numërorë (tabelat përkatëse).Gjuha e publicistikës është pjesë e

pandashme e gjuhës shoqërore politike dhe ndikimi i saj shpjegohet me gjerësinë e

depërtimit të saj. Këtu për shkak të një përdorimi të jashtëzakonshëm në përmasat e

gjuhës së shkruar e të folur, aktualizohet më shpejt dhe me intensitet më të madh çdo

dukuri gjuhësore: aktualiteti i përmbajtjes shndërrohet në aktualitet gjuhësor. Por në

kohën ku shoqëria jonë është shumë e hapur ndaj botës mediet e shkruara dhe ato

pamore e sjellin shumë më shpejt lajmin. Në publicistikë, ndihet ndikimi i fuqishëm

nga të gjitha sferat e jetës dhe nga ajo e fushës së ekonomisë e përpos edhe nga jeta

politike shoqërore dhe teknologjike e vendeve të tjera dhe në gjuhën e saj ndikimi

është i dyanshëm:

-janë zgjeruar mundësitë për pasurimin e fjalorit dhe për të përfituar nga mjeshtëria e

të shkruarit dhe nga ana tjetër të sjellë një vështrim të panevojshëm të huazimeve.

Ne huazojmë teknologji: kur huazojmë teknologji do të huazojmë edhe fjalë, të cilat

kalojnë edhe në terma.

5. Një ndër rrugët e zbulimit të tipareve të leksikut bazë terminologjik të fushës në

fjalë në të dyja gjuhët (në gjuhën shqipe dhe në gjuhën italiane) është dhe vështrimi i

termave në bashkëvajtje me llojet e tjera të leksikut, si leksiku libror joterminologjik

(në të dyja gjuhët), fjalë të cilat fitojnë veçori specifike në truallin e gjuhës së

specializuar, (njëkuptimësia, përdorimi i njësive në forma të specializuara si koha e

tashme e foljes, veta e tretë njëjës e shumës) etj. Studimi i tyre ka vlerë, meqë ata

lidhen me kulturën gjuhësore të specialistit (ekonomistit në rastin tonë, zyrtarit,

publicistit etj.), me marrjen dhe dhënien e informacionit ekonomik. Në mënyrë të

veçantë njësitë foljore, por edhe ato mbiemërore shprehin lidhjet e brendshme që

vendosen ndërmjet koncepteve të shënuara nga termat dhe nga pjesët përcaktuese të

tyre etj. P.sh. ruaj dhe llogari, llogaris, llogaritet dhe në italisht: ricorda et conto,

contare, calcolato. Nga analiza krahasuese e dy llojeve të leksikut mund të nxirren në

formë të kundërvënë njësitë që organizojnë tekstin dhe shprehin informacionin

ekonomik në mënyrë të lidhur: p.sh. bëhet, kryen, funksionon, shmang, ruan,

akumulon etj., fatto, svolge funzioni, evita, negozi, accumula.

Me funksionimin e tij në vetvete leksiku terminologjik në rrafshin paradigmatik hyn

në marrëdhënie me njësitë e veta termformuese, duke krijuar lidhje hierarkike për të

shprehur informacionin e duhur në mënyrë të përshkallëzuar.
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6. Siç e kemi trajtuar edhe në punim, termat bazë përfaqësohen kryesisht prej njësive

njëfjalëshe, dhe si të tillë ata kanë përparësi nga pikëpamja e vështrimit, të ndërtimit

në mënyrë të shumëfishtë.

Së pari, si njësi njëfjalëshe ata përbëjnë bazën e terminologjisë dhe mënyrat e

ndërtimit të tyre shtrihen në tërë leksikun terminologjik të fushës, sidomos në

gjymtyrët e togfjalëshave përkatës. Krahasimi i këtyre strukturave në të dyja gjuhët të

çon në një varg përfundimesh me interes, siç mund të dalë në pah natyra sintetike e

shqipes dhe natyra analitike e italishtes.

Së dyti, përqëndrimi i vështrimit në termat bazë është një kalim nga trajtimi konceptor

i terminologjisë në trajtimin gjuhësor, çka jep mundësi të depërtosh në çdo element të

togfjalëshit jo vetëm në nivel emri, por edhe mbiemri, folje e rrallë ndajfolje, si: p.sh.,

i financuar, buxhetor etj. / Il fondo, di bilancio.

Së treti, duke u shfaqur në pjesën më të madhe në strukturat e përbëra ku bëjnë pjesë,

ata paraqiten vetë si elemente termformuese dhe nga kjo pikëpamje shërbejnë si

termformuese, afërsisht njësoj si morfemat fjalëformuese me dallimin se morfemat

dhe temat fjalëformuese ndërtojnë fjalë. Evidentimi i tyre, sidomos paraqitja në formë

fjalori, redukton një repertor shumë të madh njësish njëfjalëshe dhe togfjalëshe në një

tërësi të kufizuar prej dhjetëra njësish mbi bazën, e të cilave, duke u mbështetur në

aftësinë kombinuese të tyre, ndërtohet gjithë leksiku tërësor i fushës. Një repertor i

tillë, të përbërë prej termave bazë, që shërben vetëm si elemente termëformuese është

paraqitur në shtojcën e punimit tonë (tabelat e paraqitura).

Gjithashtu si një tërësi elementesh bazë pasqyrohet në mënyrë të sintetizuar leksiku

tërësor i fushës në fjalë.

7. Një rrugë tjetër me interes të veçantë studimi është rruga semantike, meqë termat e

krijuar shfaqen si lidhje të gjuhës së përgjithshme me leksikun terminologjik të fushës

përkatëse. Nga kjo pikëpamje ato përbëjnë shtresën autoktone të terminologjisë në

fjalë si në gjuhën shqipe ashtu edhe në gjuhën italiane. Duke vështruar anën sasiore të

kësaj shtrese në të dyja gjuhët vërehet se shumë më e pasur në njësi del gjuha italiane.

Kjo del edhe nga krahasimi që i bëhet leksikut të shqipes në këtë terminologji me atë

të gjuhës italiane ku shumicës së termave të huazuara në shqipe i përgjigjen termat

vendëse në italisht të ngritur në bazën e fjalëve të zakonshme.

Në një pjesë jo të vogël vërehet korrespondime në format e brendshme, çka ndihmon

për t’i kuptuar e përvetësuar lehtë termat e të dyja gjuhëve.(tabelat e dhëna)
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8. Një rrugë tjetër e ndërtimit të termave është rruga morfologjike, por edhe sintaksore

ku në të parën përfshihen jo vetëm format emërore, por edhe ato mbiemërore dhe

foljore rrallë ndajfoljore. Në mënyrë sintetike paraqitet ndërtimi i terminologjisë në

fjalë, sepse me një numër të kufizuar mjetesh fjalëformuese krijohet një numër i madh

termash madje të organizuar edhe në mikrosisteme, (vargje fjalëformuese) si: llogari,

llogaritje, përllogaritje etj., / conto, computo, calcolo.

Nga analiza që i kemi bërë formimeve me të gjitha mjetet fjalëformuese të mundshme

edhe pjesëve të tjera të ligjëratës paraqitin formime mbiemërore, ndonëse ato

paraqiten mjaft të kufizuara si në gjuhën shqipe ashtu edhe në atë italiane.

9. Ndërtimet togfjalëshe zënë një vend më vete në termat bazë ku rëndësi të dorës së

parë marrin marrëdhëniet e termave togfjalësh me termat bazë, si edhe mënyrat e

kombinimeve të tyre për të krijuar njësi të shumta deri në gjashtë gjymtyrë. Ndërtimet

togfjalëshe kanë rëndësi të studiohen nga të dyja gjuhët nga pikëpamja e përbërjes së

tyre leksikore si dhe nga pikëpamja e shfaqjes së tyre si pjesë të ligjëratës. Mundësi

kombinuese të elementeve përbërëse si elemente leksikore janë tri më kryesoret: fjalë

+ term; term + fjalë; term + term.

Formimet togfjalëshe mund të vështrohen edhe nga përbërja si pjesë e ligjëratës ku

mund të shfaqen elemente me kombinime të shumta, çka zbulon strukturën

temëformuese të togfjalëshave, si kombinime emër + emër; emër + mbiemër; emër +

parafjalë + emër etj.

10. Në lidhje me dukuritë semantike, sinonimia, antonimia, polisemia në

terminologjinë e ekonomisë vlerësohen kryesisht si dukuri jopozitive, meqë shfaqen si

mangësi formash në diferencimin e koncepteve, sidomos në lidhje me poliseminë

(shumëkuptimësinë). Antonomia si dukuri semantike është më e afër si dukuri me

leksikun e përgjithshëm, meqë ajo shfaqet si dukuri pozitive, duke u motivuar me

karakterin sistemor të terminologjisë. Ndërsa për siononiminë si shfaqje e dukurisë së

saj në rrafshin përqasës në të dyja gjuhët, del se terminologjia shqipe e ekonomisë ka

e është e mirëngarkuar me terma sinonimë edhe në gjendjen e sotme të funksionimit

të saj, sidomos në nënfushat speciale disiplinat përkatëse të degës së ekonomisë.

11. Procesi i standardizimit në terminologjinë e ekonomisë, si terminologji në proces

standardizimi lidhet në mënyrë të pashkëputur me shqipërimin e saj, i kuptuar ky i

fundit jo si përkthim i termave, por përshtatje e tyre në përputhje me natyrën e shqipes

dhe ligjet e funksionimit të saj. Për këtë merr rëndësi të veçantë puna e përbashkët
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midis specialistëve dhe gjuhëtarëve për kapërcimin e kësaj gjendjeje për futjen në

qarkullim të termave standard kryesisht ata me bazë shqipe, por duke lënë sipas rastit

edhe terma të huaj, sidomos ata me shtrirje ndërkombëtare. E gjithë kjo analizë vlen

për të dyja gjuhët.

Së fundmi, duhet theksuar se përqasja e terminologjisë së fushës ekonomike të

shqipes me atë të italishtes e vë terminologjinë e kësaj fushe në pozita të privilegjuara,

duke e trajtuar në dritën e një terminologjie që shërben si gjedhë standardizimi

ndërkombëtar.
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SHTOJCA

TERMINOLOGJIA E FLETORES ZYRTARE TË RSH (Nr.79 ,2 korrik 2010)

Tatim i dyfishtë – paraqitet atëhere kur i njëjti obligues tatimor, i njëjti objekt tatimor, me të

njëjtin tatim, në të njëjtën kohë tatohet dy herë në dobi të dy ose më shumë organeve tatimore.

Evasion fiskal - kuptimi i shprehjes evazion fiskal, sipas shkencës së financave, lidhet me të

gjitha ato veprime që kanë për qëllim të zvogëlojnë ose të eliminojnë kontributin fiskal në

arkën e shtetit prej qytetarëve ose subjekteve, duke shkelur dispozita dhe norma fiskale

specifike. Evazioni fiskal është mospagim i detyrimeve tatimore që rrjedhin nga ligji.

Evazioni fiskal ka një efekt shkatërrues ndaj politikës fiskale të qeverisë, duke i shkaktuar

Shtetit një humbje jo të vogël nga të ardhurat fiskale të tij.(është përdorur 5 here ne fletoren

zyrtare)

Tatim mbi të ardhurat ---të ardhurat e tatueshme për një periudhë të tatueshme do të thotë

ndryshimi ndërmjet të ardhurave bruto të pranuara ose të krijuara gjatë periudhës së tatimimit

dhe zbritjet e lejueshme sipas këtij ligji lidhur me të ardhurat e tilla bruto.

Një tatim direkt mbi të ardhurat. Megjithëse termi përgjithësisht zbatohet për një tatim mbi

individët (ku ai mund të përcaktohet si tatim mbi të ardhurat personale ose tatim mbi të

ardhurat individuale), ai gjithashtu përdoret në disa vende për një tatim mbi personat juridikë,

si p.sh. shoqëritë. Tatimi përgjithësisht zbatohet në bazë vjetore, d.m.th. mbi të ardhura të

nxjerra në, ose lidhur me, një vit fiskal të caktuar.

Akcize -- është një takse që aplikohet mbi produktet e energjitike, alkoolin dhe pijet

alkoolike, duhanin dhe nënproduktet e tij të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për

konsum në territorin e Shqipërisë

Pasuri e paluajtshme -termi "pasuri e paluajtshme" ka kuptimin sipas ligjit të Shtetit

Kontraktues ku është vendosur pasuria në fjalë. Në çdo rast ky term do të përfshijë pasuritë

aksesore të pasurisë së paluajtshme, inventarin e gjallë dhe pajisjet e përdorura në bujqësi e në

pyje, të drejtat ndaj të cilave zbatohen dispozitat e së drejtës private lidhur me pronën mbi

tokën, uzufrukti i pasurive të paluajtshme dhe të drejtat ndaj pagesave fikse ose variabël për

shfrytëzimin ose të drejtën për të shfrytëzuar vendburimet minerare dhe burime e pasuri të
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tjera natyrore. Anijet, avionët dhe mjetet e transportit rrugor nuk konsiderohen pasuri të

paluajtshme. “Pasuri e paluajtshme” është toka dhe çdo pasuri tjetër e pandashme nga ajo,

duke përfshirë ndërtesat dhe instalimet.

Prodhim -procesi i shndërrimit të faktorëve të prodhimit (inputeve) në produkte

përfundimtare (outpute). Termi mund t'i referohet për një gamë të gjerë veprimtarisë

njerëzore, nga prodhimet artizanale deri te teknologjia e lartë, por më së shpeshti aplikohet në

prodhimet industriale, në të cilat lëndët e para janë shndërruar në mallra të përfunduar në një

shkallë të madhe.

Pronar - ai person, i cili zotëron një të drejtë, interes pasuror apo një aset, nga përdorimi i të

cilave merr përfitim.

Industri- është një sektor ekonomie që ka si qëllim prodhimin në seri të shërbimeve dhe të

mirave.

Shuma -është mbledhja e të ardhurave në fund të një periudhe të caktuar

Personel - janë personat që vënë në dispozicion të organizatës aftësitë profesionale të tyre,

duke marre si shpërblim një rrogë.

Shuma bruto

Bashkëpunim ekonomik - është një marrëveshje ndërmjet firmave të biznesit të cilat bien

dakord të punojnë së bashku për të realizuar një projekt të përbashkët, duke e ndarë sipas

kushteve të pranuara nga të gjithë rrezikun dhe përfitimet e projektit. Marrëdhënie

ekonomike

Tatime - janë pagesa të detyrueshme që paguhen nga individë ose subjekte ekonomike që

realizohen me mjete monetare. Nga tatimet përfitohen të mira publike si: arsimin; rrugë;

shëndetësia; mbrojtja kombëtare; energjia; uji.

Tatime mbi fitimet -fitimi i tatueshëm është fitimi vjetor, i cili llogaritet mbi bazën e fitimit

që pasqyrohet në bilancin kontabël. Fitimi i tatueshëm është fitimi vjetor që rezulton sipas

bilancit kontabël, të cilit i shtohen shpenzimet e panjohura. Llogaritja e fitimit të tatueshëm

bëhet sipas ligjit për kontabilitetin dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave.

Të ardhura - do të thotë pasuria që fitohet nga shitja, këmbimi, mbledhja ose nga ndonjë

tjetërsim tjetër i pasurisë së lënë peng. Të ardhurat përfshijnë pagesat e sigurimit për humbje

ose dëmtime të sendit të lënë peng ose të ardhurat nga ai send dhe përfshijnë parat në dorë ose

instrumente të tjera të negociueshme, me kusht që ato të jenë të identifikueshme.

Pasuri e luajtshme -“pasuri e luajtshme”, e prekshme ose e paprekshme, është çdo gjë që

mund të posedohet, me përjashtim të pasurisë së paluajtshme.

Person juridik - është ai person në një institucion të regjistruar në QKR, që kryen veprimtari

ekonomike me qëllim fitimin. Personat juridikë mund të jenë publikë ose privatë.
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Biznes i vogël - me biznes të vogël do të kuptojmë një njësi me sipërfaqe të vogël; vepron në

zona lokale; me një numër të caktuar punonjësish; operon për të siguruar fitim.

Person - nënkuptohet një individ, shoqëri dhe çdo grup tjetër personash.

Ndërmarrje - është organizatë, e cila harmonizon fuqinë punëtore, kapitalin real, teknikën,

informacionin dhe diturinë për të prodhuar produkte dhe shërbime. Termi ndërmarrje (ose

ekuivalenti i tij gjuhësor) përdoret në ligjet vendase në një sërë vendesh (kryesisht të së

drejtës civile) dhe mund të barazohet me termin biznes. Përdoret gjithashtu në marrëveshjet

tatimore dhe, në kontekstin e Modelit të OECD-së, është sugjeruar që termi do të thotë si

biznes ashtu edhe organizatë biznesi. Sipas komentarëve të Modelit të OECD-së, termi duhet

të interpretohet sipas ligjeve vendase të shteteve kontraktuese.

Transport - është një faktor me rëndësi të madhe në veprimtaritë e ndryshme të një shoqërie.

Ai mundëson lidhjet e domosdoshme mes njerëzve të vendeve të ndryshme.

Ortakëri - përdoret në shumë vende, por karakteristikat e tyre ligjore nuk janë identike për të

gjitha rastet. Megjithatë, në përgjithësi një ortakëri mund të thuhet se është bashkimi i dy ose

më shumë personave (individë ose, në disa raste, shoqëri) për qëllime fitimi, ku fitimi (ose

humbja) ndahen ndërmjet ortakëve në proporcione të paracaktuara.

Shoqatë - janë organizata shoqërore që ndjekin një qëllim politik, shkencor, kulturor,

sportive, fetar, bamirës ose për ndonjë qëllim tjetër joekonomik.

Burime - përfshihen të gjitha objektet fizike dhe njerëzit, të cilët janë së bashku të nevojshëm

për prodhimin e një produkti apo shërbimi të dëshiruar.

Seli e përhershme - emërtimi "Seli e Përhershme", nënkupton një vend të caktuar biznesi,

nëpërmjet të cilit ushtrohet tërësisht apo pjesërisht biznesi i një personi.

Biznes - kryerja e shërbimeve profesionale dhe aktiviteteve të tjera të një karakteri të pavarur.

Biznesi është një mënyrë organizimi e aktivitetit me qëllim të sigurimit të fitimit për të

furnizuar njerëzit me mallra dhe shërbime që ata kanë nevojë.

Vend Menaxhim - vendi në të cilin menaxherët realizojnë veprimtarinë e tyre nëpërmjet

urdhrave, drejtimeve, kontrollove ndaj punës së të tjerëve.

Degë - term popullor i përdorur për t’iu referuar një selie të përhershme. Një nga shembujt e

dhënë në Modelin e OECD-së për selinë e përhershme. Sipas Komentarit të Modelit të

OECD-së këto shembuj përbëjnë një seli të përhershme, vetëm nëqoftëse ato plotësojnë

kërkesa të tjera të dispozitës. Megjithatë kjo pikëpamje nuk pranohet nga të gjitha vendet.

Termi përdoret në ligjet vendase të disa vendeve, për t’iu referuar një koncepti të ngjashëm

(p.sh. më parë, MB). Termi nuk ka një kuptim të përcaktuar qartësisht, por mund të kuptohet

gjerësisht si një sektor, zyrë, ose njësi tjetër biznesi e vendosur në një vend të ndryshëm nga

ai i zyrës kryesore ose selisë.

Zyrë - është vendi i komunikimit të administratës, ndërmarrjeve me publikun.
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Fabrikë - është vendi industrial në të cilin prodhohen objekte, makina, veshje, ushqime të

llojeve të ndryshme.

Punishte - vend në të cilin prodhohen produkte artizanale.

Burime natyrore - inputet në procesin e prodhimit, të cilat i ofron natyra, si p.sh. mineralet,

druri, toka, uji etj.

Vit fiskal - është viti gjatë të cilit stabiliteti fiskal është një lloj nxitjeje investimesh që jepet

nga qeveria për të minimizuar rrezikun e investitorit në projekte afatgjata,

Shërbime - është një veprimtari kryesisht e paprekshme që i nënshtrohet shkëmbimit dhe që

nuk ka të bëjë me kalim pronësie. Ka të bëjë me prodhimin e një dobie në thelb të

paprekshme për të kënaqur një nevoje të identifikuar.

Shërbimet e konsulencës - kjo konsulentë siguron shërbime të plota ligjore, si edhe

ekspertizën legale në zhvillimin e projekteve individuale të biznesit.

Pagesë - është veprimi i cili kryhet për blerje e një produkti.

Punonjës - janë ata persona të cilët kryejnë veprimtaritë e tyre në një organizatë në bazë të

aftësive teknike dhe intelektuale.

Magazinimi - është procesi i ruajtjes së mallrave të vendosura sipas rregullave të përcaktuara

në magazinë.

Ekspozimi - paraqitja e produkteve në pikat e shitjes.

Shpërndarja e mallrave - është bashkësia e veprimtarive që ushtrohen që nga çasti ku

produkti në formën përfundimtare hyn në magazinë tregtare të prodhuesit apo të

transformuesit të fundit deri në çastin ku konsumatori e merr në zotërim.

Rezervë mallrash - ajo sasi e produkteve që nuk është shitur gjatë një periudhe kohe dhe që

shërben si rezerve për periudhat e ardhme.

Mallra - janë lëndë të para, produktet, makineritë dhe pajisjet, materialet në formë të ngurtë,

të lëngshme e të gaztë dhe e energjia elektrike, si dhe shërbimet lidhur me furnizimin e mallra

vesitran sporti, instalimi, mirëmbajtja dhe detyrimet e tjera të ngjashme, nëse vlera e tyre nuk

e kalonte të vetë mallrave.

Agjent - ata persona që i shesin produktet për llogari të shumë ndërmarrjeve në një territor të

dhënë.

Pasuri - pasuria paraqet vlerën e akumuluar të pasurisë që ka një person. Pasuria e një

individi ose e një familje përfshinë begatinë e patundshme (shtëpinë etj.) të gjitha të mirat

materiale afatgjate, si dhe të gjitha kërkesat financiare (paratë, kursimet, dividenta etj.). E tërë

pasuria e një personi ose familje ndahet në: aktive dhe pasive.

Auditim - është disipline e ndërlidhur, por e ndryshme nga kontabiliteti. Auditimi ka dy nën

disiplina që janë: auditimi internal dhe auditimi eksternal.
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Tokë - përfshin të gjitha burimet që ndodhen në natyrë, ku futet toka, burime të tilla si

qymyrguri, nafta, metalet dhe të tjera minerale, burime që gjenden në tokë, në dete dhe

lumenj ose në ajër, të tilla si sipërfaqet e mbjella, bagëtitë, peshku dhe zogjtë.

Uzufrukti - uzufrukti është e drejta e një personi (uzufruktari) për të gëzuar një send që është

në pronësi të një tjetri, me detyrim që ta ruajë e ta mirëmbajë atë. Uzufrukti krijohet me ligj

ose me një veprim juridik. Ai mund të fitohet edhe me parashkrimin fitues. Uzufrukti mund të

jetë me ose pa afat, por në çdo rast nuk mund të kalojë jetën e uzufruktarit. Kur e drejta e

uzufruktit gëzohet nga një person juridik, nuk mund të zgjasë më shumë se tridhjetë vjet.

Pagesa fikse - është shuma që i faturohet Pajtimtarit për shërbimet që i ofrohen në përputhje

me listën e çmimeve të Planit tarifor, që nga data e pranimit të formularit të kërkesës për

pajtim.

Shpërblim - shpërblimi qëndron në pagimin e një sasie të hollash për të baraspeshuar një

dëm, i cili nuk mund të ndreqet në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Qira - është qiraja, sipas së cilës qiradhënësi i jep qiramarrësit një send që ka në pronësi, për

ta përdorur për një afat të caktuar, në mbarim të të cilit qiramarrësi ka të drejtë ta blejë sendin,

duke paguar një çmim të caktuar, ta zgjasë afatin e kontratës për mbajtjen me qira të sendit

ose t’ia kthejë atë qiradhënësit

Shërbime personale të pavarura - të ardhurat nga shërbimet personale të pavarura,

shërbimet profesionale që një rezident i një shteti kontraktues realizon në shtetin tjetër, do të

tatohen në shtetin e rezidencës së individit që realizon këto të ardhura, përveçse kur këto

shërbime realizohen nëpërmjet një baze të qëndrueshme që ky individ ka në shtetin tjetër.

Fitime - do të thotë të gjitha shumat ose sendet e fituara me anë të një investimi që përfshin,

ndër të tjera, të ardhura, kamata, fitimet kapitale, dividentet dhe rentat.

Shpenzime - paraqesin shprehjen monetare të sasisë së punës së gjallë, mjeteve të punës dhe

të objektit të punës të nevojshme për prodhimin e të mirave materiale. Nënkupton shpenzimet

si shprehje vlerore e harxhimit të të mirave ekonomike, respektivisht të faktorëve prodhues

me qëllim të prodhimit dhe shitjes së efekteve të ndërmarrjes dhe të realizimit të fitimit sipas

kësaj baze.

Kapital - është vlera materiale (mjete prodhimi, para etj.) në duar të kapitalistëve, nga të cilat

ata nxjerrin fitime, duke shfrytëzuar fuqinë punëtore me mëditje nëpërmjet përvetësimit të

mbivlerës.

Dividend - është norma e fitimit të kapitalit aksioner të investuar në një shoqëri. Në kuptimin

ligjor të një shoqërie termi përgjithësisht përdoret për të treguar shpërndarjen formale tek

aksionerët të të ardhurave të mbajtura (zakonisht me vendim të aksionerëve).

Aksione - aksionet janë letra me vlerë të shoqërive aksionare (koorporatave), të cilat japin

elementë pronësie për poseduesin. Këmbimi i aksioneve ndodh në tregun e letrave me vlerë, i
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cili njihet edhe si bursa e aksioneve, posedimi i fletaksionit pronarit mund t'i sjellë të ardhura,

të cilat i merr në formë të dividentës.

Interesi - është kostoja që huamarrësi i paguan huadhënësit gjatë një periudhe të caktuar

kohore, zakonisht e llogaritur në bazë vjetore. Kjo shumë e paguar ka si qëllim të kompensojë

huadhënësin për sakrificën që po ndërmerr në humbjen e përdorimit të menjëhershëm

të parasë së tij, për uljen e vlerës së parasë si pasojë e inflacionit gjatë kohëzgjatjes së

huadhënies, dhe e fundit, për rrezikun që paraqet procesi i huadhënies (p.sh. mospagimi nga

huamarrësi i shumës së dhënë hua).

Banka Qendrore - është një bankë përgjegjëse për stabilizimin e sistemit bankar dhe të

politikave monetare të një vendi. Kjo përgjegjësi zakonisht implikon se Banka Qëndrore ka

kontroll mbi bankat tregtare (të nivelit të dytë), ka një monopol mbi emetimin e

monedhës/monedhave dhe privilegje të tjera monopolistike. Funksioni më i rëndësishëm i

Bankës qendrore është rregullimi i qarkullimit monetar e kreditor dhe ruajtja e stabilitetit

monetar të vendit dhe këtë funksion e realizon përmes instrumenteve të politikës monetare-

kreditore.

Banka - banka është krijuar në bazë të një sistemi që ka për qëllim të merret me depozitat

monetare, ruajtjen e kursimeve të klientëve dhe huadhënien për qëllime financiare. Shërbimet

e saj ofrohen nëpërmjet një rrjeti agjencish.

Hua - para që merren për një kohë të caktuar nga dikush dhe që duhet të kthehen përsëri sipas

kushteve te caktuara.

Borxh - paraqet vlerën të cilën një subjekt ekonomik ia huazon një subjekti tjetër, si borxh

njihet dhe vlera, e cila mbetet tek subjekti blerës në periudhën, të cilën akoma nuk ia ka

shpaguar subjektit shitës.

Hipotekë - do të thotë krijimi i interesit në pasurinë e paluajtshme me anë të marrëveshjes

apo ligjit, që kreditorit të hipotekës i jep të drejtën të iniciojë procedurën për heqjen e të

drejtës mbi pronën e vënë në hipotekë për pasurinë e tillë të paluajtshme, me qëllim të

përmbushjes së një detyrimi që është siguruar me hipotekë dhe që duhet të paguhet.

Debitor - ai person ose subjekt, i cili është në detyrim ndaj një personi apo subjekti tjetër.

Letra me vlerë - janë letra, të cilat kanë një vlerë nominale, të cilat do të përdoren për t’u

shndërruar, për t’u konvertuar në vlerë aksionesh me këtë vlerë.

Licencë - i referohet rregullimit ligjor sipas së cilës punimi është i disponueshëm.

Markë tregtare – është një shenjë dalluese, e cila identifikon mallra apo shërbime të ofruara

nga një individ apo ndërmarrje e caktuar. Origjina e saj e ka zanafillën nga kohët e lashta, kur

artizanët riprodhuan nënshkrimet e tyre ose “markat” në produktet e tyre artistike apo të

përdorimit të përditshëm. Gjatë viteve këto marka u zhvilluan për të arritur në sistemin e

sotëm të regjistrimit e mbrojtjes.
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Kontabilitet - është disiplinë që merret me mbledhjen, përshkrimin, klasifikimin, dhe

komunikimin e rezultateve financiare. Kontabiliteti si disiplinë është një fushë shumë e gjerë

dhe në kohën e sotme më vete ngërthen disa degë. Në përgjithësi roli i kontabilitetit është që

t’ju vijë në ndihmë menaxherëve, investitorëve, autoriteteve shtetërore të taksave dhe

njerëzve apo grupeve të njerëzve vendimmarrës, të marrin vendime më të sigurta, duke u

bazuar në të dhënat kontabël.

Rrogat - është sasia e të hollave e dhënë si kundërvlerë për orë pune. Varësisht nga

marrëveshja në mes të punëmarrësit dhe punëdhënësit rroga jepet për disa orë brenda ditës ose

muajit. Zakonisht për marrëveshjet afatgjata rrogat jepen për orët dhëna të punës brenda një

muaji dhe thirren rroga mujore, mirëpo në feudalizëm, kapitalizëm dhe sistemet tjera ku

sindikata nuk janë të plotfuqishme rrogat jepen edhe për disa orë të dhëna pune brenda ditës

apo javës.

Punësim - është një marrëveshje në pajtim me ligjin, mes: punëdhënësit dhe punëmarrësit.

Shkalla e punësimit, përfaqëson të gjithë personat e punësuar gjatë kohës së matjeve

statistikore. Në statistika përfshihen disa kategori të punonjësve në: sektorin bujqësor; industri

jobujqësore; punonjësit me kohë të pjesshme; punonjësit me kohë të plotë; personeli qeveritar

dhe nëpunësit civil; personat e vetëpunësuar; punonjësit e papaguar në ndërmarrjet familjare;

ndihmësit shtëpiakë.

Punëdhënësi - nënkupton çdo person, i cili paguan paga dhe përfshin: një autoritet publik; një

organizatë biznesi; një ndërmarrje të përhershme të një jorezidenti; një organizatë

joqeveritare; një organizatë ndërkombëtare; një qeveri të një fushe të jashtme; dhe një person

fizik, i cili paguan paga në kuadrin e kryerjes së biznesit në shtetin përkatës.

Fonde publike - nënkupton para ose mjete financiare që administrohen ose kontrollohen nga

autoriteti publik, duke përfshirë të hollat që mbahen nga autoriteti publik në dobi të një

personi organizate ose ndërmarrje, përveç autoritetit publik.

Pensione - pensioni mund të përshkruhet përgjithësisht si një skemë e hartuar për t’u dhënë

individëve siguri financiare, zakonisht në kontekstin e një marrëdhënieje punësimi ose

vetëpunësimi, me daljen e tyre në pension, në raste vdekjeje ose invaliditeti. Përfitimet nga

pensioni i jepen ose përfituesit parësor (p.sh. punonjësit) ose familjes së tij të drejtpërdrejtë

(p.sh. bashkëshortit pasjetues dhe/ose fëmijëve në ngarkim). Megjithëse pensionet zakonisht

janë të pagueshëm, kur arrihet mosha e caktuar e pensionit, termi pension mund gjithashtu të

përdoret për t’iu referuar skemave të ngjashme për personat që largohen nga tregu i punës në

një moshë më të hershme (për shkaqe të ndryshme nga ai i invaliditetit).

Asistencë - e destinuar për të gjithë individët, të cilët nuk kanë mundësi të plotësojnë nevojat

bazë për jetesë, duke marrë si pikë reference minimumin jetik. Asistenca e përgjithshme

sociale zakonisht përfshin ndihmën për të plotësuar shpenzimet për ushqime, veshje, higjienë,
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strehim, ngrohje etj. Asistenca e përgjithshme sociale shërben si një “rrjet sigurie” për njerëzit

me të ardhura të ulëta, ose pa të ardhura.

Transport ndërkombëtar - transporti i mallrave për të tretë me qira ose për llogari të vet

(pjesërisht) jashtë territorit tokësor të Republikës së Shqipërisë.

Trafik ndërkombëtar - përfshin aktivitetet e transportit me anije, avionë, apo mjete të

transportit rrugor që operohen në transportin ndërkombëtar të mallrave apo pasagjerëve

(midis shteteve kontraktuese) nga një kompani që është rezidente e njërit shtet kontraktues.

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (Nr. 82 6 korrik 2010)

Doganë (4289)196

1. Institucion shtetëror, i cili merret me kontrollin e mallrave që hyjnë ose që dalin nga një

shtet në një shtet tjetër, si edhe me caktimin e me arkëtimin e taksave të parashikuara për to;

pika ose vendi në kufirin shtetëror a në një aeroport, ku bëhen këto veprime; ndërtesa e këtij

institucioni.

2. bised. Taksë shtetërore në të holla, e cila merret sipas ligjeve në fuqi për mallra që hyjnë

ose dalin nga një shtet në një shtet tjetër.

Administratë (4298)

- 1. Formë e veprimtarisë shtetërore, krahas asaj ligjvënëse e gjyqësore, për të ushtruar

pushtetin shtetëror nëpërmjet organizimit të drejtpërdrejtë të funksioneve të shtetit e të

veprimtarisë ekzekutive, urdhërdhënëse; sistemi i organeve shtetërore ose organet ekzekutive-

urdhërdhënëse, që ushtrojnë pushtetin shtetëror në formën e kësaj veprimtarie. Administrata

shtetërore. Administrata e re (e vjetër). Administrata qëndrore. Organet e administratës së

shtetit.

Menaxhon (4289) -(4290)

- menaxhon marrëdhëniet, menaxhon projektet, (folje), menaxhimin e projekteve (emër)

Teknologjisë së informacionit (4289) - (4294)

1. Tërësia e njohurive a e dijeve për mënyrat e përpunimit fizik, kimik, pjesërisht edhe

mekanik të lëndëve të para, të materialeve të ndryshme.

2. Tërësia e proceseve që kryhen sipas disa mënyrave dhe metodave e sipas një radhe të

caktuar për përpunimin e lëndëve të para, të materialeve të ndryshme.

Origjina e mallrave: (4289)

Mall

196 Shifrat në kllapa janë numrat e faqeve të fletoreve zyrtare nga ku është vjelë materiali.
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1. ek. Produkt i punës, që plotëson një nevojë të njeriut dhe që prodhohet për t'u këmbyer ose

për t'u shitur; send i prodhuar për t'u shitur. Mall i mirë (i lirë, i shtrenjtë). Mallra ushqimore

(industriale). Mall shqiptar (i huaj). Mallra të përdorimit të gjerë. Depo mallrash. Tren

(vagon) mallrash. Agjencia e mallrave.

Shitja (blerja) e mallrave. Prodhimi i mallrave. Sasia (cilësia) e mallrave.

2. bised. Pasuri, kryesisht e patundshme, që mund të shitet ose të blihet; pasuri private,

shoqërore a shtetërore. Mall belik (i vjetër). Pasuri shtetërore. Mall i trashëguar.

Financë (4289) - (4300/1/2/3/4/5) (10)

1. Fushë e veprimtarisë ekonomike shtetërore që përfshin mjetet monetare dhe veprimet që

kryhen me to; degë e administratës shtetërore që merret me këto mjete e veprime; zyra që bën

këto veprime. Puna (detyrat) e financës.

2. bised. Tërësia e parave që ka dikush. Si është nga financa? Të financuara plotësisht

(mbiemër), punonjës të financës (emër), auditit financiar (emër), drejtori finance (emër),

sektori financë (emër), financier (emër).

Shënim: Në këto faqe emri financier është përdorur pesë herë.

Llogaritar (4294/5) - (4304)

Nëpunës që merret me veprimet financiare, me punët e llogarisë.

Llogaritar i parë, llogaritar (emër).

Shënim: Në këto faqe emri llogaritar është përdorur pesëmbëdhjetë herë.

Auditim (4290)

Drejtoria Auditimit të Brendshëm (emër), Sektori i Auditimit (emër), Sektori i Auditimit

Financiar, (emër), Sektori i Auditimit Operacional (emër), Drejtor Auditi të Brendshëm

(emër), Përgjegjës i Auditit Financiar (emër), Audituesit financiarë (emër), Përgjegjës Sektori

i Auditit Operacional (emër), Auditues operacionalë (emër).

Garanci (4290)

1. Drejt. Siguri e cila i jepet dikujt për një të drejtë që i takon në bazë të ligjeve a urdhëresave

shtetërore. Garanci juridike. Garanci ligjore.

2. Siguri që prodhuesi e shitësi i jep blerësit për cilësinë e një malli për një kohë të caktuar;

përgjegjësia e prodhuesit dhe e shitësit që lind nga kjo siguri; koha e caktuar sa zgjat kjo

siguri. Garanci gjashtëmujore (njëvjeçare). Afati i garancisë. Fleta e garancisë. Shitje (blerje)

me garanci. Televizor (radio, orë) me garanci. Mbaron garancia. Me (pa) garanci.
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3. Send me vlerë (mall, para etj.), që depozitohet ose që i jepet dikujt për të siguruar diçka.

Garanci bankare. Garanci në mall (në para). Jep garanci. Derdh (tërheq) garancinë. Garancisë

Doganore (emër), Garancive Doganore (emër).

Përfitim (4289)

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve përfitoj, përfitohet. Mënyrë përfitimi.

2. Diçka e vlefshme që nxjerrim nga një veprimtari, nga një punë, nga marrëdhëniet me dikë

etj., fitimi material a shpirtëror që kemi nga diçka, dobi. Përfitime materiale. Përfitim moral.

Për të përfituar nga programet përfitues.

Total (4290)

1. I përgjithshëm, tërësor, i plotë; që merret në tërësinë e tij. Shumë totale. Numër total.

Mobilizim total. Prodhim total. Luftë totale. Shkatërrim total.

2. Tërësia e diçkaje; shuma e përgjithshme. Totali i prodhimit. Totali i shpenzimeve. Detyra

në total. Nxjerr totalin.

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (Nr. 83 8 korrik 2010)

Administrim {amministrazione},197

Veprimtari të organeve të një ndërmarrjeje që zhvillohen për qëllime fitimi. Aktiviteti konkret

i shtetit që zhvillohet për të siguruar nevojat publike.

Administrimit dhe Shitjes së Pronave {l’Amministrazione e Vendita delle Proprietà}

Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë, të veprimtarive private të

pavarur dhe privatizimit u krijuan Agjensia Kombëtare e Administrimit (AKA) dhe Komiteti

Përgatitor i Përgatitjes së Administrimit (KPPA), si institucionet përgjegjës për ristrukturimin

dhe privatizimin e NSH-ve. Kështu, që në fillim privatizimi i NSH-ve u bë i hapur për të

gjithë ata që kishin punuar dhe kontribuar në to, meqenëse ata ishin të vetmit që zotëronin

aftësitë teknike dhe drejtuese për të menaxhuar biznesin. Më vonë, procesi filloi të orientohej

më tepër drejt arritjes së një vlere më të qartë dhe reale të tyre.

Aneksi i licencës bankare

Aplikacionet për licencë bankare ku banka e propozuar/institucion financiar ('aplikuesi")

mund të plotësojnë kriteret e BQK-së, siç është përcaktuar në aplikacionin për licencë bankare

për bankat vendore nga Departamenti për Licencim dhe Standardizim.

Ankand {l’asta}

197 Dizionario fondamentale della lingua italiana “De Agostini”, Novara 2012, f.56.
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Procedurë shitjeje ofruesit më të mirë që bëhen duke ndjekur disa formalitete.

Aktdorëzim i pasurisë {Documento di consegna}

Arkëtim {l’incassamento}

Derdhja e një shume parash në një arkë bankare.

Asete {asseti societari}

Janë burime në pronësi nga biznesi.

Banka {la banca}

Banka është krijuar në bazë të një sistemi që ka për qëllim të merret me depozitat monetare,

ruajtjen e kursimeve të klientëve dhe huadhënien për qëllime financiare. Shërbimet e saj

ofrohen nëpërmjet një rrjet agjencish.

Bashkëpronarë {socio in affari}

Individë të cilët kanë vënë pasurinë së bashku për të ushtruar një aktivitet ekonomik prej të

cilit do të ndajnë përfitimet.

Biznesmen {l’uomo d’affari}

Janë ata individë që janë në zotërim të një pasurie dhe që bëjnë pjesë në një rrjet biznesi.

Blerësi {compratore, clienta,avventore}

Individi që arrin të zotërojë diçka kundrejt një pagese.

Blerja e pronës {l’acquisto della proprietà}

Kemi të bëjmë me kalimin e një prone nga një pronar në një pronar tjetër nëpërmjet mjeteve

monetare. Procesi i blerjes së një prone të paluajteshme jo gjithmonë është i lehtë për këdo,

pasi është një veprim që ndodh rrallë në jetën tonë, ku mendimi për të mos gabuar në këtë

investim të shoqëron për një kohë të gjatë deri në momentin kur ju vendosni për ta bërë tuajën

pronën, për të cilën ju keni ëndërruar.

Bonusit {bonus}

Janë shpërblimet e dhënë herë pas here për raste të veçanta ose për të shpërblyer punën e

jashtëzakonshme.

Bono privatizimi {boni di privatizzazione}

Dokument, i cili të jep të drejtën e mbledhjeve të shumave, të tërheqjes së një malli, apo

paraqitjen e një shërbimi.

Buxheti {il budget}

Bilanc i parashikimit të një ndërmarrjeje. Shumë e rezervuar për një qëllim të caktuar.

Çmimi {prezzo}

Një sasi monedhash të nevojshme për blerjen e një pasurie apo për përdorim shërbimi. Vlera e

një malli e shprehur në para; shuma e parave që duhet paguar për të blerë një mall.198

198 “Fjalor i shqipes së sotme”, TOENA, Tiranë, 2002, f. 198.
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Detyrimet debitore dhe kreditore {tributi debitori e creditori}

Detyrim shtetëror të cilit i nënshtrohen personat dhe mallrat sipas përkufizimeve në ligjet

administrative të shtetit. Këto detyrime përdoren nga shteti më qëllim të institucionalizimit të

administratës. Për të arritur mbledhjen e këtyre detyrimeve parashihen procedurat tatimore

sipas akteve administrative të shtetit, ndër të cilat zakonisht janë: detyrimin e tatimpaguesve

për mbajtjen e librave dhe shënimeve që kanë të bëjnë me detyrimet e tyre tatimore; detyrimin

e tatimpaguesve për paraqitjen e fakteve të nevojshme për llogaritjen e detyrimeve të tyre

tatimore; procedurën për dorëzimin e deklaratës tatimore dhe deklaratave tatimore të

korrigjuara ; afatet kohore dhe procedurat për pagimin e tatimit dhe të drejtat e tatimpaguesve

për përfaqësim.

Debi-kredive {il debito-credito}

Detyrim i individit për kthim të një shume parash një individi tjetër dhe e drejta e këtij

individi për rivendosje të kësaj shume.

Dërgimi { il destinare}

Kemi të bëjmë me transferimin nga një vend në një vend tjetër ose me saktë nga një depozitë

në një depozitë tjetër të mjeteve monetare.

Dispozitat {dispozito}

Ligje të cilat mbikëqyrin ekonominë e një vendi.

Draftudhëzues (Nuk ekziston në italisht)

Aplikim për ata që duan të aplikojnë në ekonominë e një vendi.

Drejtimi {la gestione}

Veprimtaria e administrimit të një ndërmarrjeje ekonomike. Drejtimi i organizimit të një

aktiviteti apo realizimi i një iniciative.

Kontabiliteti financiar {contabilità finanziaria199}

Ka të bëjë me informacionin kontabël, që, përveç se përdoret nga drejtimi i njësisë

ekonomike, kryesisht u komunikohet edhe përdoruesve të jashtëm të informacionit.

Dhënie me koncesion {il dare in concessione}

Autoriteti kontraktues është përgjegjës për vlerësimin e kushteve, kritereve, mënyrave dhe

procedurave për dhënien me koncesion të projekteve të kërkuara dhe të pakërkuara në

përputhje me dispozitat e ligjit nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet” dhe të këtyre

rregullave. Autoriteti kontraktues mban regjistrin e koncesionit. Ky regjistër ruhet dhe

administrohet nga autoriteti kontraktues për një periudhë kohe sipas kërkesave të ligjit për

arkivat.

Ekonomik (tridhjetë herë) (mbiemër) {economico}

199 http://ëëë.simone.it/cgi-local/Dizionari/neëdiz.cgi?index,6,A data 08/01/2015.
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Ekonomi {economia}

Është një shkencë shoqërore që merret me studimin e prodhimit, shpërndarjes dhe konsumit të

të mirave dhe shërbimeve. Ndryshe, ekonomia njihet si shkencë e cila studion të gjitha

marrëdhëniet që zhvillohen gjatë një procesi ekonomik, qofshin ato mes qenieve njerëzore,

qenieve njerëzore dhe mjeteve të prodhimit apo qenieve njerëzore dhe politikave të prodhimit.

Eksperti kontabël {esperto di contabilità}

Individi i cili ka përvojë në bërjen e llogarive.

Ekspertët vlerësues {esperti di valutazione}

Individi i cili ka përvojë në bërjen e vlerësimeve në një aktivitet ekonomik. Ekspertët e

vlerësimit duhet të kenë kualifikimet e duhura për llojin e vlerësimit që do të kryejnë, si dhe

duhet të jenë të pavarur për të dhënë një gjykim të drejtë dhe pa ndikime, duke shmangur çdo

konflikt të mundshëm interesi. Çdo ekspert vlerësimi duhet të nënshkruajë një deklaratë ku

garanton për pavarësinë në veprimtarinë e tij dhe mungesën e konfliktit të interesit.

Institucionit që vlerësohet duhet t’i jepet mundësia të komentojë në mënyrë të argumentuar

mbi ekspertët e vlerësimit, para miratimit të tyre në Këshillin e Akreditimit.

Evidencë statistikore {evidenza statistica}

Paraqet statistikën vjetore, raportet vjetore të një njësie apo veprimtarie të njësisë ekonomike.

Falimentim {il falimento}

Mbyllja e veprimtarisë së një njësie ekonomike për shkak të mungesës së fondeve.

Financim {finanziamento}

Është një aktivitet financues i cili mund të bëhet nga pronarët, por edhe nga jopronarët.

Financave {delle finanze}

shprehja e të dhënave përmes raporteve financiare.

Fondin e kompensimit {il fondo del rimborso}

Bën trajtimin dhe pagesën e dëmeve të shkaktuara nga përdorimi i mjetit motorik të

pasiguruar, nga përdorimi i mjetit motorik.

Garanci bankare {garancia bancaria}

Eshtë një nga shërbimet e financës tregtare dhe shërben si një instrument sigurie në

marrëveshjet tregtare brenda dhe jashtë vendit.

Genplanin

Genplani dhe vendndodhja në hartë me koordinatat gjeografike përkatëse të zonës, ku

parashikohet ndërtimi i hidrocentralit, si dhe zonat ku do të realizohen punimet.

Guvernatori i Bankës {il Guvernatore di Banco}

Guvernatori vepron si Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv i Bankës së çdo shteti.

Gjobë {multa}

Dënimi kundrejt një shume në para e parashikuar për shlyerjen e një krimi të caktuar.
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Interesi {l’interesse}

Diferenca midis një shume të marrë me hua dhe shumës që do të kthehet në fund të afatit.

Importim {importazione}

Hyrja në shtetin tënd të të ardhurave dhe shërbimeve nga shtete të tjera.

Inventari ekonomik { l’inventario economico}

Një listë e hollësishme dhe e plotë e një serie të të ardhurave ose e një serie objektesh.

Investime {investimenti}

Përdorimi i fondeve në aktivitet prodhues ose në pasuri (aksione, tituj, të patundshme etj.), të

cilat sigurojnë një rendiment të lartë.

Kapital {kapitale}

Është vlera materiale (mjete prodhimi, para etj.) në duar të kapitalistëve, nga të cilat ata

nxjerrin fitime, duke shfrytëzuar fuqinë punëtore me mëditje nëpërmjet përvetësimit të

mbivlerës.

Kërkesë {domanda}

Sasia e një malli të kërkuar nga tregu.

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave {restituzione e rimborso proprietà}

Kompensimi në mjete monetare ndaj pronarit, të cilit i është marrë një pronë pa të drejtë.

Kompensim financiar {rimborso finanziario}

I përket ish pronarëve të një prone, i cili bëhet sipas ligjit nga qeveria e një vendi.

Konfiskim {confisca}

Është bllokimi i pasurisë së një individi nga ana e shtetit në mënyrë që ai të mos mund ta

përdorë më.

Kontratë {contratto}

Tërësi marrëveshjeje, të natyrave të ndryshme që krijohen ndërmjet vepruesve ekonomikë.

Këto marrëveshje mund të kenë si objekt të mirat materiale, ose jomateriale si për shembull

huatë e shërbimeve.

Lekë {soldi, denaro}

Monedha e përdorur brenda kufirit të Shqipërisë.
Letra me vlerë {valori}

(a)Aksione si pjesë të kapitalit të një shoqërie tregtare ; (b) "letra borxhi" si instrument që

krijon ose konfirmon borxhin që është emetuar ose propozohet për t’u emetuar nga një

shoqëri që përfshin, në veçanti, letra borxhi me maturim mbi një vit; (c) "letrat me vlerë të

qeverisë dhe të borxhit publik" si hua, obligacione dhe instrumente të tjera që krijojnë ose

vërtetojnë borxhin e emetuar nga Qeveria shqiptare ose për të, ose nga një shoqëri publike, si

dhe letrat me vlerë të emetuara nga Banka e Shqipërisë; (ç) "garanci" si e drejta për të

nënshkruar aksionet ose letrat me vlerë të borxhit, të paraqitura nga garantues, ose të tjera të
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ngjashme; (d) "kontratë mundësie" si çdo kontratë që krijon mundësinë për të zotëruar ose për

të vënë në përdorim çdo letër tjetër me vlerë (opsion).

Licencimi {il linceciamento}

E drejta për të ofruar një shërbim të caktuar.

Likuidim {liquidazione}

Të llogariturit e dhënies dhe e marrjes së një raporti ekonomik, duke shlyer atë që duhet.

Mandatpagesën {mandato di paga}

Pagesa e cila të jep mundësin për aplikime. Për çdo aplikim kemi mandate të pagave të

ndryshme.

Marrëveshje {trattato}

Marrëveshje midis dy a me shumë shtetesh, shoqërish, personash për të marrë përsipër

detyrime të caktuara dhe për të njohur të drejta të përcaktuara.

Mjeteve të xhiro {mezzi di lavoro}

Ndërmarrjeve {aziende, le dite }

Është organizatë, e cila harmonizon fuqinë punëtore, kapitalin real, teknikën, informacionin

dhe diturinë për të prodhuar një produkt.

Objekti {oggetto}

Objekt i sekuestros preventive {oggetto di sequestro preventivo}

Parandalimi i objektit nga konfiskimi (bllokimi).

Oferta { l’offerta}

Sasia e një pasurie, të cilën prodhuesit e shesin kundrejt një çmimi. Dhënia e një çmimi nga

ana e blerësit.

Organizimi {l’organazzazione}

Koordinimi i punëve në mënyrë që të arrihet një qëllim.

Pagesa {il pagamento}

Është veprimi, i cili kryhet për blerje e një produkti.

Parablerje {prevendita}

Është blerja e diçkaje në mënyrë të parakohshme.

Pasuria {il bene economico}

Pasuria është në dy forma e luajtshme dhe e paluajtshme. Ajo çka njeriu zotëron. Pasuria

është e barabartë me interesin financiar.

Pasurisë së luajtshme {i beni mobili}

Janë veturat e çdo gjë tjetër e luajtshme që individi zotëron.

Pasuri të paluajtshme {i beni immobili}

Janë ndërtesat, tokat dhe çdo gjë e paluajtshme që individi zotëron.

Përfitim {benefici}
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Ajo çka që një individ fiton kur investon në çdo gjë.

Pranimin {acconsentimento}

Pranimi bazohet në përgatitjen dhe potencialin që mund të ofrojë çdo individ.

Privatizimi {privatizzazione}

Privatizimi është përkufizuar si transferimi i tre lloj të drejtash nga shteti te sektori privat:

a. të drejtës së pronësisë,

b. të drejtës së përdorimit,

c. i të drejtës së zhvillimit”.

Prodhimin {produzione}

Prodhimi është përdorimi i makinës, mjeteve dhe punës për të prodhuar mallra për përdorim

ose shitje.

Pronar

Individi që zotëron të gjitha të drejtat mbi një pronë, i pajisur me dokumentin përkatës.

Pronari paraqitet në rolin edhe të menaxherit.

Pronë {proprietà, bene}

Mbi të cilin një pronar investon dhe mund të quhet ndryshe si pasuria e një individi.

Pronësi {proprietà, bene}

Mund t’i përkasë një individi të vetëm ose më shumë, është një titull që e mbajnë ata individë

që zotërojnë një pronë.

Punës {lavoro}

Është një veprim, i cili i mundëson punëmarrësit të marrë të ardhura nëpërmjet kryerjes së

punës.

Punëdhënësve {datore di lavoro}

Një individ i cili ofron punë kundrejt një page.

Punëmarrësve {imprenditore}

Një individ i cili kryen punë kundrejt një page.

Punëkërkuesve {persona in cerca di lavoro}

Një individ, i cili kërkon një punë kundrejt një page.

Punë të detyruar {impiego d’obbligo}

Momenti kur kemi të bëjmë me një individ, i cili bën një punë të detyruar, duke mos marrë

pagën që meriton ose duke mos marrë pagë, dhe kur kontrata e punës nuk respektohet.

Reklamim {reclamizzazione}

Është nxjerrja ose përshkrimi i një subjekti ekonomik për arsye fitimi.

Subjekteve të shpronësuara {soggetti espropi}
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Është shpronësimi i një individi nga një subjekt ekonomik për arsye ligjore.

Subvencionit {sussidi- italisht, huazuar nga gjuha spanjolle, katalanase: subvencione}

Shërbime {servizi}

Shërbimi që merr çdo konsumator nga përdorimi i një produkti.

Shërbimet depozituese {servizi di deposizione}

Këtu do të mund të njiheni me llogaritë dhe shërbimet bazë që një bankë ofron për ju si

individë.

Shpërblimi {ricompensa}

Ajo çka i jepet një individi në këmbim të një favori, një pune ose si mirënjohje për një vepër

të merituar.

Shpërndarjen {distribuzione}

Është shpërndarja e një produkti të gatshëm nga prodhuesi tek konsumatorët.

Shitje {vendite}

Të pasurit e një kontrate për transferimin e të pasurit të diçkaje apo të një tjetër të drejte

kundrejt një çmimi përkatës.

Shpenzimet {le spese}

Tërësia e shpenzave për të kënaqur interesat.

Shoqëri tregtare {le società mercantile}

Shoqëritë tregtare themelohen nga dy ose më shumë persona fizikë dhe/ose juridikë, që bien

dakord për arritjen e objektivave ekonomikë të përbashkët.

Shuma { somma}

Është mbledhja e të ardhurave në fund të një periudhe të caktuar.

Taksave {tasse}

Detyrim i vënë për qytetarët për përdorim të një shërbimi publik.

Të ardhura {il reddito}

E ardhura shpreh rrjedhjen e aseteve nga shpërndarja apo prodhimi i mallrave, kryerja e

shërbimeve apo veprimtarive të tjera që një kompani e caktuar është në gjendje të bëjë brenda

një periudhe të caktuar kohore fiskale.

Të papunë {disoccupati}

Janë ata individë të aftë për punë, por që nuk kanë mundur të ofrojnë shërbimet e tyre

kundrejt një page.

Transferimi {il trasferimento}

Veprime që konsistojnë në pagesë, pa asnjë kundrandeshje, nga ana e një subjekti ekonomik

dhe me përfitim të një subjekti tjetër.

Transaksionet monetare {Trasnazioni monetari}
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Transaksionet e shitblerjeve me të drejta të plota janë shitjet ose blerjet me të drejta të plota të

letrave me vlerë. Këto operacione kanë efekt të përhershëm në tregun e parasë dhe nuk janë

transaksione të kthyeshme. Përdoren vetëm si operacione me qëllim rregullimin e strukturës

së tregut..Politika monetare është tërësia e mjeteve, e objektivave dhe e ndërhyrjeve të

ndërmarra për të rregulluar furnizimin e ekonomisë me mjete monetare në përpjekje te

vazhdueshme për të ruajtur ekuilibrat makroekonomike.

Tregut të punës {il mercato del lavoro}

Tregu është vend ekonomik ku bëhet shkëmbimi i ofertës dhe kërkesës në bazë te kërkesave.

Njerëzit me vendin e punës së tyre sillen në mënyrë sociale.

Turizëm {il turismo}

Tërësia e strukturave të shërbimeve të lidhura me aktivitete si: ekskursione, udhëtime, xhiro

për qëllime argëtimi, zbavitjeje ose për qëllime mësimore.

Vlerë monetare {valore monetare}

Është vlera monetare e një pasurie të paluajtshme ose të luajtshme. Vlerësimi i këtyre

pasurive ose të një shërbimi në lek ose monedhë tjetër.

Vlerën reale {il valore reale del mercato}

Vlera reale e tregut është çmimi me të cilin një pasuri mund të shitet në tregun e një vendi.

Veprimtari financiare {attività finanziaria}

Objekti i financës publike është veprimtaria financiare e shtetit në marrëdhënie me shtetasit.

Zhdëmtim {compensazione}

Mbulimi i një gabimi të bërë duke e paguar atë (zhdëmtuar atë gabim).



Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave

170

TERMINOLOGJIA E FLETORES ZYRTARE (Nr.79 ,2 korrik 2010)

Termi ekonomik Sa herë është
përdorur

Patenta 16
Tatim i dyfishtë 7
Evasion fiskal 5

Tatim mbi te ardhurat 15
Akcize 14

Shpronësim 17
Pasuri e paluajtshme 18

Prone private 5
Prodhim 4
Pronar 21

Dëmshpërblim 5
Shuma 10

Personel 4
Shuma bruto 4
Privilegjet 1

Bashkëpunim ekonomik 1
Marrëdhënie ekonomike 2

Tatime 82
Tatimet mbi fitimet 3

Te ardhura 59
Pasuri e luajtshme 5

Person juridik 3
Biznes i vogël 3

Person 1
Shoqeri 13

Ndermarrje 58
Transport 3
Ortakeri 3

Hua 1
Burim 5

Seli e perhershme 38
Biznes 27

Menaxhim 3
Dege 1
Zyre 1

Fabrike 1
Punishte 1

Burime natyrore 1
Vit fiskal 5
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Sherbime 9
Punonjes 1
Industri 7

Magazinim 5
Shperndarje mallrave 7

Rezerve mallrash 7
Mallra 14
Agjent 4
Pasuri 16
Toke 1

Uzufrukt 1
Pagese fikse 3
Shpërblim 14

Pune 23
Depozite minerare 1

Qera 1
Sherbime personale te pavarura 15

Fitimet 35
Shpenzime 2
Kapitalin 5
Divident 20
Aksione 3
Firme 4

Interesi 20
Pagesa 15
Banka 3
Borxh 8

Hipoteke 1
Debitor 1

Letra me vlere 2
Tarife 4

License 14
Marke tregtare 1

Audit 1
kontabilitet 1

Rroga 3
Punësim 5

Punedhenesi 3
Aktivitet personal 3

Fonde publike 1
Pensionet 3

Sekret tregtar 1
Asistence 4
Konfiskim 6

TVSH 2
Gjoba 5

Ekonomi 13
Çmimi 2
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Banka qendrore 1

Termi ekonomik
(Shqip)

Termi ekonomik
(Italisht)

Analiza gramatikore

Patenta patente Emër
Tatim i dyfishte Doppia imposta Togfjalësh
Evasion fiskal Evasion fiscale Togfjalësh

Tatim mbi te ardhurat Imposta su reddito Togfjalësh
Akcize Accisa Emër

Shpronesim Ricompensa Emër
Pasuri e paluajtshme I beni immobili Togfjalësh

Prone private Proprietà privato Togfjalësh
Prodhim Produzione Emër
Pronar Proprietario Emër

Demshperblim Indennita Emër
Shuma Somma Emër

Shuma bruto Somma bruto Togfjalësh
Privilegje Privilegio Emër

Bashkepunim ekonomik Collaborazione
economico

Togfjalësh

Marredhenie ekonomike Relazione economico Togfjalësh
Tatime Imposta Emër

Tatim mbi fitimet Imposta su profitto Togfjalësh
Te ardhura reditto Emër

Pasuri e luajtshme I beni mobili Togfjalësh
Person juridik Persone giuridico Togfjalësh
Biznes i vogel Piccolo affaro Togfjalësh

Person Persone Emër
Shoqeri Società Emër

Ndermarrje Impresa Emër
Transport Trasporto Emër

Hua Prestito Emër
Burim Sorgente Emër
Biznes Affaro Emër
Dege Filiale Emër
Zyre Ufficio Emër

Fabrike Fabbrica Emër
Vit fiskal Anno fiscale Togfjalësh
Sherbime Servizi Emër
Punonjes Lavoratore Emër
Industria Industria Emër
Mallra Merce Emër
Agjent Agente Emër
Pasuri Ricchezza Emër
Toke Terra Emër



Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave

173

Uzufrukt Emër
Shperblim Retribuzione Emër

Pune Lavoro Emër
Qera Affitto Emër

Fitimet Guadagno Emër
Kapital Capitale Emër
Aksione Gli azioni Emër
Firme Firma Emër
Interes L’interesse Emër
Paguaj Pago Folje
Banka La banca Emër
Borxh I debiti Emër

Debitor Debitore Emër
Letra me vlere Lettere valori Togfjalësh

Tarifa Tarifa Emër
License Licensiamento Emër

Marke tregtare Marca commerciale Togfjalësh
Auditi L’audito Emër

Kontabilisteve Contabilisti Emër
Rroga Stipendio Emër

Punesim Occupazione Emër
Punedhenesi Datore di lavoro Emër

Fonde publike Fondo pubblico Togfjalësh
Pensionet Pensione Emër

Sekret tregtar Commercio secreto Togfjalësh
Asistence Assistente Emër

Konfiskohen Confisca Folje
TVSH TVSH Emër
Gjoba Multa Emër

Ekonomi Economia Emër
Cmimi Prezzo Emër
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TERMINOLOGJIA E FLETORES ZYRTARE (Nr. 83 8 korrik 2010)

Termi ekonomik: Sa herë është përdorur:
Administrim 20

Administrimit dhe Shitjes së Pronave 46
Aneksi i licencës bankare 1

Ankand 58
Akt dorëzim i pasurisë 1

Arkëtim 2
Asete 1
Banka 9

Bashkëpronarë 8
Biznesmen 2

Blerësi 10
Blerja e pronës 13

Bonusit 3
Bono privatizimi 1

Buxheti 3
Çmimi 20

Detyrimet debitore dhe kreditore 4
Debi-kredive 1

Dërgimi 4
Dispozitat 15

Draftudhëzues 4
Drejtimi 5

Kontabiliteti financiar 3
Dhënie me koncesion 5

Ekonomik 30
Ekonomi 30

Eksperti kontabël 3
Ekspertët vlerësues 13

Evidencë statistikore 1
Falimentim 1
Financim 51
Financave 51

Fondin e kompensimit 4
Garanci bankare 3

Genplanin 15
Guvernatori i Bankës 1

Gjobë 13
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Interesi 4
Importim 2

Inventari ekonomik 5
Investime 5

Kapital 3
Kërkesë 23

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 17
Financiar 6
Konfiskim 1
Kontratë 15

Lekë 26
Letra me vlerë 1

Licencimi 3
Likuidim 1

Mandatpagesën 2
Marrëveshje 15

Mjeteve të xhiro 5
Ndërmarrjeve 3

Objekti 85
Objekt i sekuestros preventive 1

Oferta 10
Organizimi 7

Pagesa 21
Parablerje 13

Pasuria 15
Pasurisë së luajtshme 2
Pasuri të paluajtshme 3

Përfitim 11
Pranimin 3

Privatizimi 58
Prodhimin 7

Pronar 20
Pronë 42

Pronësi 15
Punës 65

Punëdhënësve 3
Punëmarrësve 2
Punëkërkuesve 3
Punë të detyruar 1

Reklamim 2
Subjekteve të shpronësuara 11

Subvencionit 2
Shërbimet depozituese 1

Shpërblimi 11
Shpërndarjen 10
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Shitje 107
Shpenzimet 3

Shoqëri tregtare 3
Shuma 3

Taksave 2
Të ardhura 3
Të papunë 3

Transferimi 7
Transaksionet monetare 1

Tregut të punës 9
Turizëm 13

Vlerë monetare 1
Vlerën reale 2

Veprimtari financiare 1
Zhdëmtim 1

Analiza gramatikore

Termi ekonomik Analiza Sa herë është
përdorur

Administrim Emër 20
Administrimit dhe Shitjes së

Pronave Grup emëror 46

Aneksi i licencës bankare Grup emëror 1
Ankand emër 58

Aktdorëzim i pasurisë Grup emëror 1
Arkëtim emër 2

Asete emër 1
Banka emër 9

Bashkëpronarë emër 8
Biznesmen emër 2

Blerësi emër 10
Blerja e pronës Grup emëror 13

Bonusit emër 3
Bono privatizimi Grup emëror 1

Buxheti emër 3
Çmimi emër 20

Detyrimet debitore dhe
Kreditore Grup emëror 4

Debi-kredive Grup emëror 1
Dërgimi emër 4
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Dispozitat emër 15
Draftudhëzues emër 4
Drejtimi emër 5
Kontabiliteti financiar Grup emëror 3
Dhënie me koncesion Grup emëror 5
Ekonomik mbiemër 30
Ekonomi emër 30
Eksperti kontabël Grup emëror 3
Ekspertët vlerësues Grup emëror 13
Evidencë statistikore Grup emëror 1
Falimentim emër 1
Financim emër 51
Financave emër 51
Fondin e kompensimit Grup emëror 4
Garanci bankare Grup emëror 3
Genplanin emër 15
Guvernatori i Bankës Grup emëror 1
Gjobë emër 13
Interesi emër 4
Importim emër 2
Inventari ekonomik Grup emëror 5
Investime emër 5
Kapital emër 3
Kërkesë emër 23

Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave

Grup emëror 17

Financiar mbiemër 6
Konfiskim emër 1
Kontratë emër 15
Lekë emër 26
Letra me vlerë Grup emëror 1
Licencimi emër 3
Likuidim emër 1
Mandatpagesën emër 2
Marrëveshje emër 15
Mjeteve të xhiro Grup emëror 5
Ndërmarrjeve emër 3
Objekti emër 85
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Objekt i sekuestros preventive Grup emëror 1
Oferta emër 10
Organizimi emër 7
Pagesa emër 21
Parablerje emër 13
Pasuria emër 15
Pasurisë së luajtshme Grup emëror 2
Pasuri të paluajtshme Grup emëror 3
Përfitim emër 11
Pranimin emër 3
Privatizimi emër 58
Prodhimin emër 7
Pronar emër 20
Pronë emër 42
Pronësi emër 15
Punës emër 65
Punëdhënësve emër 3
Punëmarrësve emër 2
Punëkërkuesve emër 3
Punë të detyruar Grup emëror 1
Reklamim emër 2
Subjekteve të shpronësuara Grup emëror 11
Subvencionit emër 2
Shërbimet depozituese Grup emëror 1
Shpërblimi emër 11
Shpërndarjen emër 10
Shitje emër 107
Shpenzimet emër 3
Shoqëri tregtare Grup emëror 3
Shuma emër 3
Taksave emër 2
Të ardhura emër 3
Të papunë emër 3
Transferimi emër 7
Transaksionet monetare Grup emëror 1
Tregut të punës Grup emëror 9
Turizëm emër 13
Vlerë monetare Grup emëror 1
Vlerën reale Grup emëror 2
Veprimtari financiare Grup emëror 1
Zhdëmtim Emër 1
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TERMINOLOGJIA E “GAZETËS SHQIPTARE” (23/02/2014 –28/02/2014)

Aksion - {gli azioni}

Aksionet janë letra me vlerë të shoqërive aksionare (koorporatave), të cilat japin elementë

pronësie për poseduesin. Këmbimi i aksioneve ndodh në tregun e letrave me vlerë, i cili njihet

edhe si bursa e aksioneve, posedimi i fletaksionit pronarit mund t'i sjellë të ardhurat të cilat i

merr në formë të dividentës.

Auditim

Është disiplinë e ndërlidhur, por e ndryshme nga kontabiliteti. Auditimi ka dy nën disiplina që

janë: auditimi internal dhe auditimi eksternal.

Akcize

Një taksë që aplikohet mbi produktet e energjitike, alkoolin dhe pijet alkoolike, duhanin dhe

nënproduktet e tij të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum në territorin e

Shqipërisë.

Agjent

Ata persona që i shesin produktet për llogari të shumë ndërmarrjeve në një territori te dhënë.

Te ardhura) {il reddito}

E ardhura shpreh rrjedhjen e aseteve nga shpërndarja apo prodhimi i mallrave, kryerja e

shërbimeve apo veprimtarive të tjera që një kompani e caktuar është në gjendje të bëjë brenda

një periudhe të caktuar kohore fiskale.

Biznes fason

Është një biznes, i cili e merr lëndën e parë të importuar dhe produktin përfundimtar e

eksporton.

Biznes

Kryerja e shërbimeve profesionale dhe aktiviteteve të tjera të një karakteri të pavarur. Biznesi

është një mënyrë organizimi e aktivitetit me qëllim të sigurimit të fitimit për të furnizuar

njerëzit me mallra dhe shërbime që ata kanë nevojë.

Biznes i vogël

Me biznes të vogël do të kuptojmë një njësi me sipërfaqe të vogël; vepron në zona lokale; me

një numër të caktuar punonjësish; operon për të siguruar fitim.

Biznesmen {l’uomo d’affari}

Janë ata individë që janë në zotërim të një pasurie dhe që bëjnë pjese në një rrjet biznesi.

Borxh
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Detyrim shtetëror të cilit i nënshtrohen personat dhe mallrat sipas përkufizimeve në ligjet

administrative të shtetit. Këto detyrime përdoren nga shteti më qëllim të institucionalizimit të

administratës.

Burime

Përfshihen të gjitha objektet fizike dhe njerëzit, të cilët janë së bashku të nevojshëm për

prodhimin e një produkti apo shërbimi të dëshiruar.

Buxhet

Bilanc i parashikimit të një ndërmarrjeje. Shumë e rezervuar për një qëllim të caktuar.

Çmimi

Një sasi monedhash e nevojshme për blerjen e një pasurie apo për përdorim të shërbimit.

Vlera e një malli e shprehur në para; shuma e parave qe duhet paguar për të blerë një mall.200

Deficit

Në kontabilitetin kombëtar, deficiti buxhetor rezulton kur të ardhurat e shtetit janë më të

vogla se shpenzimet e tij, pra, bilanci buxhetor është negativ. Gjithashtu, administratat

publike (tërësia e organizmave të tjera qëndrore, e qeverisjes vendore dhe e administratës së

sigurimeve shoqërore) njohin një deficit publik kur shpenzimet publike për një vit janë më të

larta se të ardhurat publike; pra bilanci i financave publike është negativ.

Dollar

Njësi matëse e parasë.

Debitor

Është ai individ, i cili ka detyrime shtetërore ose personale. Këto detyrime përdoren nga shteti

më qëllim të institucionalizimit të administratës.

Ekonomi

Ekonomia është një shkencë shoqërore që merret me studimin e prodhimit, shpërndarjes dhe

konsumit të mirave dhe shërbimeve. Ndryshe, ekonomia njihet si shkenca, e cila studion të

gjitha marrëdhëniet që zhvillohen gjatë një procesi ekonomik, qofshin ato mes qenieve

njerëzore, qenieve njerëzore dhe mjeteve të prodhimit apo qenieve njerëzore dhe politikave të

prodhimit.

Evasion fiskal

Kuptimi i shprehjes evazion fiskal, sipas shkencës së financave, lidhet me të gjitha ato

veprime që kanë për qëllim të zvogëlojnë ose të eliminojnë kontributin fiskal në arkën e

shtetit prej qytetarëve ose subjekteve, duke shkelur dispozita dhe norma fiskale

specifike. Evazioni fiskal është mospagim i detyrimeve tatimore që rrjedhin nga ligji.

200 “Fjalor i shqipes së sotme”, TOENA, Tiranë, 2002, f. 198.
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Evazioni fiskal ka një efekt shkatërrues ndaj politikës fiskale të qeverisë, duke i shkaktuar

Shtetit një humbje jo të vogël nga të ardhurat fiskale të tij,

Fature

Një vërtetim për shitjet dhe blerjet që kryen firma.

Fabrikë

Ështe vendi industrial në të cilën prodhohen objekte, makina,veshje,ushqime të llojeve të

ndryshme.

Fermer

Personi i cili shfrytëzon faktorët e prodhimit natyror për të nxjerrë produktin përfundimtar.

Firmë

Firma është organizatë, e cila harmonizon fuqinë punëtore, kapitalin real, teknikën,

informacionin dhe diturinë për të prodhuar një produkt.

Fiskal

E ardhura shpreh rrjedhjen e aseteve nga shpërndarja apo prodhimi i mallrave, kryerja e

shërbimeve apo veprimtarive të tjera që një kompani e caktuar është në gjendje të bëjë brenda

një periudhe të caktuar kohore fiskale.

Financa

Është një aktivitet financues, i cili mund të bëhet nga pronarët, por edhe nga jopronarët.

Fitim

Do të thotë të gjitha shumat ose sendet e fituara me anë të një investimi që përfshin, ndër të

tjera, të ardhura, kamata, fitimet kapitale, dividentet dhe rentat.

Fonde

Nënkupton para ose mjete financiare që administrohen ose kontrollohen nga autoriteti publik,

duke përfshirë të hollat që mbahen nga autoriteti publik në dobi të një personi organizate ose

ndërmarrje përveç autoritetit publik.

Gjobë

Dënimi kundrejt një shume në para e parashikuar për shlyerjen e një krimi të caktuar.

Investim

Përdorimi i fondeve në aktivitet prodhues ose në pasuri (aksione, tituj, të patundshme etj.), të

cilat sigurojnë një rendiment të lartë.

Import

Hyrja në shtetin tënd të ardhurave dhe shërbimeve nga shtete të tjera.

Inflacion

Rritja shume e madhe e çmimeve. Ndahen në 3 lloje: inflacioni galopant; i moderuar dhe

hiperinflacioni.

Kapital
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Është vlera materiale (mjete prodhimi, para etj.) në duar të kapitalistëve, nga të cilat ata

nxjerrin fitime, duke shfrytëzuar fuqinë punëtore me mëditje nëpërmjet përvetësimit të

mbivlerës.

Kredi

Shumë në të holla të cilën ke të drejtë përdorimi.

Konsum

Përdorimi i produkteve dhe shërbimeve.

Kompani

Një firmë e madhe, e cila ka si qëllim maksimizimin e fitimit dhe plotësimin e nevojave të

shoqërisë.

Konsumator

Personi, i cili konsumon produktet dhe shërbimet në mënyrë të vazhdueshme.

Koncesion

Është marrëveshja, pavarësisht nga emri që i jepet, ndërmjet autoritetit kontraktues dhe

koncesionarit, ku përcaktohen kërkesat dhe kushtet e saj dhe në kuptimin e së cilës

koncesionari:

a) realizon një veprimtari ekonomike që, në të kundërt, do të kryhej nga autoriteti

kontraktues për një projekt koncesioni, kontratë administrimi apo shërbime të tjera

publike;

b) merr përsipër të gjitha ose një pjesë thelbësore të rrezikut të lidhur me këtë veprimtari

ekonomike;

c) merr një përfitim nëpërmjet:

i) pagesave të drejtpërdrejta nga autoriteti kontraktues apo për llogari të këtij të fundit;

ii) tarifave ose pagesave, që mblidhen nga përdoruesit ose blerësit;

iii) një ndërthurjeje të këtyre tarifave dhe pagesave të drejtpërdrejta.

Kosto

Shpenzime që duhen mbajtur për të bërë blerje.

Klient

Personi i cili blen produkte dhe shërbime.

Licencë

Marrja e të drejtës për të ofruar një shërbim të caktuar.

Lekë

Monedha e përdorur brenda kufirit të Shqipërisë.

Mall
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Janë lëndë të para, produktet, makineritë dhe pajisjet, materialet në formë të ngurtë, të

lëngshme e të gaztë dhe energjia elektrike, si dhe shërbimet lidhur me furnizimin e mallrave,

veshje sporti, instalimi, mirëmbajtja dhe detyrimeve tjera të ngjashme, nëse vlera e tyre nuk

kalon te vetë mallrat.

Menaxher

Personi, i cili qëndron në krye të forcës punëtore, organizon dhe kontrollon punën e tyre në

formën e urdhrave.

Page

Shpërblimi bazë dhe shtesat që marrin punëtorët për kryerjen e veprimtarisë së tyre.

Para

Janë mjete monetare të përdorura në çdo vend. Secili vend ka kartëmonedhën e tij.

Pune

Është një veprim, i cili i mundëson punëmarrësit të marrë të ardhura nëpërmjet kryerjes së

punës.

Pagesë

Është veprimi, i cili kryhet për blerjen e një produkti.

Prodhim

Prodhimi është përdorimi i makinës, mjeteve dhe punës për të prodhuar mallra për përdorim

ose shitje.

Paketa fiskale

Kjo paketë fiskale parashikon një sërë masash, nëpërmjet të cilave do të sigurohet rritja e të

ardhurave nga tatimet dhe doganat.

Pasuri e paluajtshme

Janë ndërtesat, tokat dhe çdo gjë e paluajtshme që individi zotëron.

Pronar

Individi që zotëron të gjitha të drejtat mbi një pronë, i pajisur me dokumentin përkatës.

Pronari paraqitet në rolin edhe të menaxherit.

Pronë

Mbi të cilin një pronar investon dhe mund të quhet ndryshe si pasuria e një individi.

Produkt

Një e mirë e përdorur nga konsumatorët për plotësimin e nevojave të tyre.

Rroge

Është sasia e të hollave e dhënë si kundërvlerë për orë pune. Varësisht nga marrëveshja në

mes të punëmarrësit dhe punëdhënësit, rroga jepet për disa orë brenda ditës ose muajit.

Zakonisht për marrëveshjet afatgjata rrogat jepen për orët e dhëna të punës brenda një muaji
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dhe thirren rroga mujore, mirëpo në feudalizëm, kapitalizëm dhe sistemet tjera ku sindikata

nuk janë të plotfuqishme rrogat jepen edhe për disa orë të dhëna pune brenda ditës apo javës.

Shpërblim

Ajo çka i jepet një individi në këmbim të një favori, një pune ose si mirënjohje për një vepër

të merituar. Shpërblim monetar.

Shpenzime

Tërësia e shpenzave për të kënaqur interesat.

Shpronësim

Heqja e pronësisë mbi një prone me urdhër gjykate për realizimin e një te mire kombëtare ne

shërbim te popullit.

Shumë

Është mbledhja e të ardhurave në fund të një periudhe të caktuar emër.

Taksa

Detyrim i vënë për qytetarët për përdorim të një shërbimi publik.

Tatim

Janë pagesa të detyrueshme që paguhen nga individë ose subjekte ekonomike që realizohen

me mjete monetare. Nga tatimet përfitohen të mira publike si: arsimin, rrugë, shëndetësia,

mbrojtja kombëtare, energjia dhe uji.

TVSH

Është një tatim.

Tatim mbi fitimin

Fitimi i tatueshëm është fitimi vjetor, i cili llogaritet mbi bazën e fitimit që pasqyrohet në

bilancin kontabël. Fitimi i tatueshëm është fitimi vjetor që rezulton, sipas bilancit kontabël, të

cilit i shtohen shpenzimet e panjohura. Llogaritja e fitimit të tatueshëm bëhet sipas ligjit për

kontabilitetin dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave.

Tatim mbi të ardhurat

Të ardhurat e tatueshme për një periudhë të tatueshme do të thotë ndryshimi ndërmjet të

ardhurave bruto të pranuara ose të krijuara gjatë periudhës së tatimit dhe zbritjet e lejueshme

sipas këtij ligji lidhur me të ardhurat e tilla bruto.

Një tatim direkt mbi të ardhurat. Megjithëse termi përgjithësisht zbatohet për një tatim mbi

individët (ku ai mund të përcaktohet si tatim mbi të ardhurat personale ose tatim mbi të

ardhurat individuale), ai gjithashtu përdoret në disa vende për një tatim mbi personat juridikë,

si p.sh. shoqëritë. Tatimi përgjithësisht zbatohet në bazë vjetore, d.m.th. mbi të ardhura të

nxjerra në, ose lidhur me, një vit fiskal të caktuar.

Treg
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Është vend ekonomik ku bëhet shkëmbimi i ofertës dhe kërkesës në bazë të kërkesave.

Njerëzit me vendin e punës së tyre sillen në mënyrë sociale.

Tregtar

Shkëmbimi i ofertës dhe kërkesës në bazë të kërkesave. Lëvizje e kontratave.

Toka

Përfshin të gjitha burimet që ndodhen në natyrë, ku futet toka, burime të tilla si qymyrguri,

nafta, metalet dhe të tjera minerale, burime që gjenden në tokë, në dete dhe lumenj ose në

ajër, të tilla si sipërfaqet e mbjella, bagëtitë, peshku dhe zogjtë.

Tarife

Çmimi i paracaktuar për një shërbim.
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PJESË TË SHKËPUTURA NGA SEKTORI EKONOMIK, NË GAZETA

NË GJUHËN SHQIPE DHE NË ATË ITALIANE

Gazeta Shqiptare E diel 23 Shkurt 2014

Bien me 20% çmimet e apartamenteve.

Fratari:Problem ngrirja e kredive te buta për strehim.

Lorenc Rabeta

Viti qe sapo ka nisur i gjen çmimet e apartamenteve me një ulje qe shkon nga 15% ne 20%.

Rënia është me e ulet ne zonat qendrore, ku çmimet kane arritur te ruajnë njëfarë

qëndrueshmërie, ndërkohe qe behet me e theksuar ne zonat periferike. Agjencitë e shitjes së

pasurive të paluajtshme, si dhe vetë ndërtuesit ia atribuojnë rënien stokut të konsiderueshëm

të apartamenteve të pashitura, kërkesës së ulët për banesa të reja, si dhe frenimit te

kreditimit nga ana e bankave, të cilat tregohen shume te kujdesshme për shkak të kredive

me problem. “Kemi një rënie 15-20% e çmimeve të apartamenteve. Rënia vlerësohet rreth

10% ne zonat qendrore dhe shkon deri 25% ne zonat periferike. E thënë me ndryshe,

apartamentet e shtrenjta kane rene me rreth 10%, nderkohe qe apartamentet e lira deri

25%”.thotë Dritan Caka,drejtor i Agjencisë se shitjes së Pasurive të Paluajtshme “DEV

INF”.

Kolateralet

Dritan Caka sqaron për “Gazetën Shqiptare”se renia e tregut dhe e çmimeve është akoma me

e dukshme ne zonat bregdetare,ku duket se po arrin te ruajnë një fare gjallërie vetem

ndërtimet luksoze te përfshira ne komplekse. Ndërkohe qe sipas tij,ka qene ekzekutimi i

kolateraleve nga ana e bankave,ai qe ka kontribuar jo pak ne rënien e çmimeve. “Bankat se

fundmi kane hedhur ne treg një numër të konsiderueshëm apartamentesh të lëna si kolateral

nga kreditoret. Duke pare se niveli i kredive te këqija është rreth 25% mund te marrim me

mend lehte se numri i këtyre apartamenteve është i madh,madje me peshe ne treg”, thotë Caka

duke theksuar se volume i tyre është ndjere ne mesataren e çmimeve.

Kreditë e buta
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Sektori i ndërtimit vazhdon të vuajë gjendjen e stanjacionit të plotë, prej te cilës është prekur

tri katër vitet e fundit. Sipas ndërtuesve, niveli i shitjeve, pavarësisht uljes prej 20-25% të

çmimeve vazhdon të mbetet në kuota minimale në një kohë që stoku i apartamenteve të

pashitura është mjaft i madh. Kreu i kompanisë “Fratari Construction”, Hajredin Fratari,

sqaron se vitin e shkuar tregu (segmenti i ndërtimeve te lira ne periferi te Tiranes)kishte

ndjere një fare gjallërie falë kredive te buta te stimuluara nga shteti ne favor të shtresave ne

nevoje. “Vitin e shkuar tregu i ndërtimit ndjeu një fare gjallërie nga blerja e apartamenteve

fale kredive te buta. Ngrirja e tyre, sigurisht qe do përkthehet ne zhvillim negative ne

përgjithësi, pasi vërtetë nuk behej fjale për volum te konsiderueshëm por qe gjithsesi dhanë

efekt pozitiv ne treg”, thotë Fratari. Sa për pritshmëritë, Fratari thekson se kete vit prêt

shtimin e kreditimit nga ana e bankave,te cilët gëzojnë shëndet mjaft te mire financiar. Në

vazhdim presim qe bankat te rrisin kreditimin e apartamenteve. Sistemi bankar gëzon një

situate mjaft te mire likuiditeti dhe ka dhënë sinjale qe do te shtoje shtimin e apartamenteve

thekson Fratari.

BSH: Treguesi i besimit ne sektorin e ndërtimit shenoi renie me 1.2 pike%.

Rënia e tregut të ndërtimit theksohet edhe Vrojtimin e Besimit te Biznesit dhe Konsumatorit

për Tremujorin e katert 2013. Sipas tij, treguesi i besimit ne sektorin e ndërtimit (TBN) shënoi

rënie me rreth 1.2 pike% në tremujorin e katërt të vitit 2013. Përkeqësimi i treguesit te besimit

ne ndërtimin u përcaktua nga zhvillimet negative ne balancën e situatës së prodhimit. Nga

ana tjetër, kontribut pozitiv ne TBN dhane vleresimet per kerkesen (1.5 pike%)dhe per

situaten e punesimit ne kete sektor (0.4pike %).Niveli aktual I TBN-se qendron rreth 26.4%

nen mesataren e tij afatgjate dhe rreth 18.6%nen mesataren e perjudhes 2008-2013.Gjithsesi

situate e pergjithshme ekonomike ne vend dhe gjendja e pergjithshme e biznesit u vleresuan

pozitivisht gjate tremujorit te katert nga ndertuesit e investiture.Ne linje me zhvillimet e

mesiperme,bizneset ne sektorin e ndertimit raportuan per renie te lehte te stokut te

ndërtimeve. Megjithate,bizneset ne sektorin e ndertimit raportojne perkeqesim te gjendjes se

tyre financiare ne tremujorin ne analize. Çmimet e prodhimit në ndërtim janë vlerësuar në

rënie në tremujorin e katërt të vitit 2013. Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve prodhuese në

sektorin e ndërtimit rezultoi rreth 62.7%. Kjo normë qëndron rreth 1.3 pike % më e lartë,

krahasuar me tremujorin e mëparshëm dhe rreth 3.5 pikë % nën mesataren historike.

Gazeta Shqiptare E mërkurë, 5 shkurt 2014 (fq10)

Mosakordinimi mes dy ministrave mbi projektligjin e mosmarrëveshjeve financiare me Italinë

ku fondi do të adresohej në tri projekte në bujqësi.



Leksiku dhe gramatika e gjuhës ekonomike të gazetave

188

Mosmarrëveshjet financiare janë miratuar në kuvend.

Programe të detajuara që do të financohen nga mosmarrëveshja e miratuar në tetor të vitit të

kaluar.

Komisioni dhe Kuvendi kanë votuar tashmë për marrëveshjet e financimit të projektit pilot.

Në drejtim të ekonomisë dhe mijëra vendeve të punës.

Deputetja Tabaku ka akuzuar dje se fondi i AKKP u tërhoq me qëllime klienteliste.

Kompesimi, PD: Pronarët pa fond antikushtetues.

I menjëhershëm qe reagimi i ministrit të Bujqësisë Edmond Panariti,sipas të cilës veprimi i

qeverisë është me interes të pronarëve,pasi administrimi i mirë i fondit do të sjellë të ardhura

për publikun.

Me këtë vendim qeveria çoi në zero fondin e tokës bujqësore që ishte planifikuar t’iu

shpërndarë ish-pronarëve për kompensimin fizik.

Kjo vendimmarrje antiligjore anti kushtetuese e Edi Ramës, në dëm të ish-pronarëve do të

ketë impakt të drejtpërdrejtë në shqyrtimin e qindra ankesave të pezulluara nga Gjykata e

Strasburgut,duke rënduar në këtë mënyrë faturën financiare që do të duhet të përballoj buxheti

i shtetit”,tha Tabaku.

Gazeta Shqiptare E enjte, 6 shkurt 2014 (fq6)

Reformat territoriale administrative për të arritur suksesin e kësaj të fundit.

Ne duhet të menaxhojmë pritshmëritë e njerëzve të thjeshtë.

Pavarsisht vëndit të rëndësishëm që zë biznesi austriak në Shqipëri, sa u takon investimeve të

huaja, unë mendoj se ka ende potencial për një prani më të fortë të biznesit austriak.

A mund të veçoni ndonjë karakteristikë të komunitetit të biznesit austriak në Shqipëri?

Kjo vlen edhe për marrëdhëniet tona ekonomike.

Bankat dhe agjencitë e sigurimeve austriake.

Kështu,vendi ka nevoja të tjera në krahasim me ekonomitë e tjera,të cilat e kanë përfunduar

tashmë tranzicionin e tyre ekonomik.

Brenda Bashkimit Evropiane, Austria gjithmon ka pasur dhe do të ketë vendin e saj si një

komb kulturor,i cili shkon përtej madhësisë së tij dhe rëndësisë politike dhe ekonomike.

“Gazeta shqiptare” E mërkurë 10 dhjetor 2014, Fq.7

Çmimet e shkollimit rriten 11.2%, pijet e duhani 7.7%

Në harkun kohor të një viti tarifat e shkollimit janë rritur me 11.2%, ato të pijeve alkoolike e

duhanit me 7.7%, ndërkohë që të njëjtin fat kanë pasur edhe grupe të tjera produktesh e

shërbimesh.
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Të dhënat vijnë përmes Institutit të Statistikave, i cili ka publikuar dje, indekset e çmimeve të

konsumit për muajin nëntor dhe ndryshimet krahasuar me një vit më parë.

Krahasuar me nëntorin e vitit 2013, rritje me 10% ka shënuar çmimi i zarzavateve me 10%, ai

i frutave me 8.4% si dhe nëngrupi ‘qumësht, djathë e vezë’ me 3.2%.

Krahasuar me muajin nëntor 2013, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin ‘Shërbimi

arsimor’ me 11.2%, pasuar nga grupi ‘Pije alkoolike dhe duhani’ me 7.7%.

Çmimet e grupit ‘Mallra dhe shërbime të ndryshme’ dhe ‘Komunikimi’ u rrit me 3.6%.

Çmimet e grupit ‘Ushqime dhe pije joalkoolike’ u rrit me 2.1%.

Brenda këtij grupi, çmimet e nëngrupit ‘zarzavate përfshirë patatet’ janë rritur me 10.0%,

pasuar nga nëngrupi ‘fruta’ me 8.4%, nëngrupi ‘qumësht, djathë e vezë’ me 3.2%, nëngrupi

‘peshk’ me 2.3% etj.

Çmimet e nëngrupit ‘vajra dhe yndyrna’ u ulën me 7.4%, pasuar nga nëngrupi ‘kafe, çaj e

kakao’ me 3.3%, sheqer e ëmbëlsira’ me 1.9% etj.

Ndërsa ulja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin ‘Shëndeti’ me 5.3%, theksoj INSTAT

në publikimin e djeshëm.

Sipas INSTAT-it, në muajin nëntor 2014 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit

është 1.7%.

Çmimet e grupit “Pije alkoolike dhe duhan” kanë kontribuar me + 0.28 pikë përqindjeje në

ndryshimin vjetor.

Çmimet e grupit “Mallra dhe shërbime të ndryshme” kanë kontribuar me +0.18 pikë

përqindjeje.

Çmimet e grupit “Shërbimi arsimor” dhe “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” kanë

kontribuar respektivisht me +0.16 dhe +0.15 pikë përqindjeje.

Çmimet e grupit “Shëndeti” kanë kontribuar me -0.18 pikë përqindje në ndryshimin vjetor.

Krahasuar me muajin tetor 2014, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Pije

alkoolike dhe duhani” me 2.5% ku mund të veçojmë rritjen e çmimit të duhanit me 4.1%.

Gjatë muajt nëntor çmimet e grupit “Transport u ulën me 0.4%.

Brenda këtij grupi çmimet e benzinës dhe eurodizelit u ulën respektivisht me 2.1% dhe 1.5%.

Rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Shërbimi arsimor” me 11.2%;

Çmimet e grupit “Ushqime dhe pije joalkoolike” u rritën me 2.1%.

Brenda këtij grupi çmimet e nëngrupit “zarzavate përfshirë patatet” janë rritur me 10.0%,

pasuar nga nëngrupi “fruta” me 8.4%;

Çmimet e nëngrupit “vajra dhe yndyrna” u ulën me 7.4%, pasuar nga nëngrupi “kafe,çaj e

kakao” me 3.3%, sheqer e ëmbëlsira” me 1.9%;

Ulja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Shëndeti” me 5.3%.

“E-Filing”, administrata tatimore modernizon praktikat.
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Së shpejti në funksion, sistemi i deklarimit elektronik të tatimeve.

Administrata tatimore po përgatitet të vërë në funksionim sistemin e ri informatik të

deklarimit.

Ky është një sistem modern, bashkëkohor, i avancuar dhe praktik në përdorim, që do të

sigurojnë ofrimin e një shërbimi më të mirë për tatimpaguesit dhe qytetarët.

Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sistemi i deklarimit elektronik, si

pjesë e këtij sistemi, do të ofrojë risi në mënyrën dhe formën e deklarimit të detyrimeve

tatimore të trajtimit të deklaratave tatimore, përfshirjen e disa lloje të reja tatimesh që më parë

nuk deklaroheshin në mënyrë elektronike.

Gjithashtu ky sistem synon njohjen me situatën financiare të tatimpaguesve në sistemin

tatimor dhe mënyrën e re të administrimit të faqes së kësaj administrate.

Zëvendësimi i sistemit ekzistues me sistemin e ri është një zhvillim shumë i rëndësishëm për

administratën tatimore dhe marrëdhëniet e saj me tatimpaguesit.

Për të njohur dhe bizneset me mënyrën e re të këtij sistemi, administrata tatimore ka vënë në

dispozicion video informuese mbi mënyrën e përdorimit të sistemit të deklarimit elektronik

“E-Filing”.Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sistemi i deklarimit

elektronik, si pjesë e këtij sistemi, do të ofrojë risi në mënyrën dhe formën e deklarimit të

detyrimeve tatimore dhe të trajtimit të deklaratave tatimore.

Termi ekonomik Sa herë është përdorur

Aksion 17
Audit 1

Akcize 1
Agjent 1

Te ardhura 25
Biznes fason 6

Biznes 30
Biznes i mesem 2
Biznes i vogel 18

Biznesmen 20
Banka 7
Borxh 19
Burime 1
Buxhet 34
Çmim 15
Deficit 4
Dollar 8
Debitor 3

Ekonomi 48
Evasion fiskal 1

Fature 10
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Fabrike 1
Fermer 4
Firme 8

Financa 6
Fitim 4
Fonde 3
Gjobë 2

Investim 36
Import 1

Injeksion fiskal 1
Inflacion 3
Kapital 17
Kredi 14

Konsum 2
Kompani 16

Konsumator 7
Kosto 4

Koncesion 6
Kolateral 2

Klient 1
License 6

Leke 38
Mall 13

Menaxher 1
Page 17
Para 15
Pune 46

Pagesa 7
Prodhim 14

Paketa fiskale 5
Pasuri e paluajtshme 2

Pronar 22
Prodhim dysheme 1

Pension 1
Prone 7

Produkt 12
Recension 3

Rroge 7
Suficit buxhetor 3
Suficit tregtar 4

Shpërblim 30
Shpërblim monetar 3

Shpenzime 11
Shpronësim 2

Shumë 3
Shumë monetare 3

Task force 1
Taksa 43
Tatim 14
TVSH 1

Tatim mbi fitimin 5
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Tatim mbi te ardhurat 2
Treg 8

Tregtar 2
Toka 9

Thesar shteti 1
Tarife 3
USD 10

Termi ekonomik
(Shqip)

Termi ekonomik
(Italisht)

Analiza gramatikore

Aksion Gli azioni Emër
Audit L’audito Emër

Akcize Accisa Emër
Agjent Agente Emër

Të ardhura Il reditto Emër
Biznes fason Togfjalësh

Biznes Affaro Emër
Biznes i mesëm Medie Imprese Togfjalësh
Biznes i vogël Piccolo affaro Togfjalësh

Biznesmen L’uomo d’affari Emër
Banka La banca Emër
Borxh I debiti Emër
Burime Sorgente Emër
Buxhet Il budget Emër
Cmim Prezzo Emër
Deficit Deficit Emër
Dollar Dollar Emër
Debitor Debitore Emër

Ekonomi Economia Emër
Evasion fiskal Evazione fiscal Togfjalësh

Fature Bolletta Emër
Fabrike Fabbrica Emër
Fermer Fattoria Emër
Firme Firma Emër

Financohet Finanzia Emër
Fitim Profitto Emër
Fonde Fondo Emër
Gjobe Multa Emër

Investim Investimento Emër
Import Importazione Emër

Injeksion fiskal Iniezione fiscal Togfjalësh
Inflacion Inflazione Emër
Kapital Capital Emër
Kredi Credito Emër

Konsumoj Consumo Emër
Kompani Compania Emër

Konsumator Consumatore Emër
Kosto Costo Emër

Koncesion Concessione Emër
Kolateral Collateral Emër

Klient Cliente Emër
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License Licenza Emër
Leke Denaro Emër
Mall Merce Emër

Menaxher Direttore Emër
Page Paga Emër
Para Soldi Emër
Pune Lavoro Emër

Paguaj Pago Folje
Prodhim Produzione Emër

Paketa fiskale Paccheta fiscal Togfjalësh
Pasuri e

paluajtshme
I beni immobili Togfjalësh

Pronar Proprietario Emër
Pension Pensione Emër
Prone Proprieta Emër

Produkt prodotto Emër
Recension Reccezione Emër

Rrogë Stipendio Emër
Suficit buxhetor Avanzo di bilancio Togfjalësh
Suficit tregtar Surplus commerciale Togfjalësh

Shpërblim Retribuzione Emër
Shpërblim monetar Retribuzione

monetaria
Togfjalësh

Shpenzime Spesa Emër
Shpronësim Ricompensa Emër

Shume Somma Emër
Shume monetare Somma monetaria Togfjalësh

Task force Tasc-forca Togfjalësh
Taksa Tasse Emër
Tatim Imposta Emër
TVSH TVSH Emër

Tatim mbi fitimin Imposta su profitto Togfjalësh
Tatim mbi te

ardhurat
Imposta su reditto Togfjalësh

Treg Mercato Emër
Tregtar Mercatario Emër
Toka Terra Emër

Thesar shteti Tesoro di stato Togfjalësh
Tarife Tariff Emër
USD dollaro Emër
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Fjala:
Përdorimi në

“Gazetën
shqiptare”

Përdorimi në gazetën
“La republica”

Euro − 2
Debit − 3

Pension − 1
Taksa − 1

Zgjedhje − 1
Ekonomist − 1

Bank − 1
Ekonomik − 5
Stipendi − 1
Çmimet 14 −

Çmimeve 7 −
Çmimi 1 −
Çmimit 1 −

Tatimore 9 −
Tatimeve 3 −

Tatimpaguesit 3 −
Tatimesh 1 −
Financiar 1 −
Bizneset 1 −

TERMINOLOGJIA E “GAZETËS SHQIPTARE” 15/02/2014 –22/02/2014.

Administrator 3
Arka e shtetit 3
Arkëtimet 6
Aksione 15
Arka e thesarit 2
Asete 7
Balancë buxhetore 1
Bankë 5
Blihet 2
Blerje 5
Biznesit 9
Biznesmenit 1
Borxhet 3
Buxheti i shtetit 4
Çmimi 19
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Derdhje fitimesh 1
Debitor 2
Derdhje monetare 2
Detyrime bankare 1
Dificit buxhetor 1
Donatorë 1
Draft 1
Dispozita 1
Ekonomi 3
Ekonomik 3
Eksporte 1
Euro 10
Firmë 1
Fiskal 3
Grup pune 3
Grup interesi 1
Huamarrja e brendshme afatshkurtër 1
Huamarrja në monedhë të huaj 1
Investim 4
Interes 1
Kapital 2
Kompania 11
Kompensim 8
Kompensim dhe kthim pronash 8
Konkurrencë 12
Konkurojnë 1
Konkurruese 7
Kontrata 7
Kosto 8
Kredi 5
Kreditimi 4
Kërkesë 7
Licencim 1
Licenca 4
Lekë 46
Llogarinë bankare 1
Maturim i eurobondit 1
Norma interesi 3
Pagesa 22
Paketën e re fiskale 2
Paketë sigurie 1
Para 4
Partneritet 1
Pasuri 2
Portofoli i kredisë 2
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Privatizim 18
Prodhim 2
Programit ekonomik fiskal 3
Portofoli i borxhit 3
Pronarë 22
Pronësi 11
Puna në grup 2
Punë 22
Punësim 4
Rifinancim 2
Ripagesat e borxhit 3
Risku 3
Risku i kursit të këmbimit 1
Risku i rifinancimit 1
Rrogën 1
Stoku i borxhit 1
Subjekte të shpronësuar 2
Subvencionuar 1
Shërbimi 8
Shërbimi i huasë 1
Shifra 1
Shitje 13
Shlyerje borxhi 2
Shtyrje e borxhit 1
Shuma 7
Tregu 7
Taksat 18
Tarifa 1
Të ardhura 1
Tregti 5
Tregtim produkti 1
Të shpronësuar 1
Transaksionet 2
Vlerë 15

Termi ekonomik Analiza
Gramatikore

Sa herë është
përdorur

Administrator emër 3
Arka e shtetit Grup emëror 3

Arkëtimet emër 6
Aksione emër 15

Arka e thesarit Grup emëror 2
Asete emër 7

Balancë buxhetore Grup emëror 1
Bankë emër 5
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Blihet folje 2
Blerje emër 5

Biznesit emër 9
Biznesmenit emër 1

Borxhet emër 3
Buxheti i shtetit Grup emëror 4

Çmimi emër 19
Derdhje fitimesh Grup emëror 1

Debitor mbiemër 2
Derdhje monetare Grup emëror 2
Detyrime bankare Grup emëror 1
Dificit buxhetor Grup emëror 1

Donatorë emër 1
Draft emër 1

Dispozita emër 1
Ekonomi emër 3
Ekonomik mbiemër 3
Eksporte emër 1

Euro emër 10
Firmë emër 1
Fiskal emër 3

Grup pune Grup emëror 3
Grup interesi Grup emëror 1

Huamarrja e brendshme
afatshkurtër

Grup emëror 1

Huamarrja në monedhë të huaj Grup emëror 1
Investim emër 4
Interes emër 1
Kapital emër 2

Kompania emër 11
Kompensim emër 8

Kompensim dhe kthim pronash Grup emëror 8
Konkurrencë emër 12
Konkurrojnë folje 1
konkurruese mbiemër 7

Kontrata emër 7
Kosto emër 8
Kredi emër 5

Kreditimi emër 4
Kërkesë emër 7
Licencim emër 1
Licenca emër 4

Lekë emër 46
Llogarinë bankare Grup emëror 1

Maturim i eurobondit Grup emëror 1
Norma interesi Grup emëror 3

Pagesa emër 22
Paketën e re fiskale Grup emëror 2

Paketë sigurie Grup emëror 1
Para emër 4

Partneritet emër 1
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Pasuri emër 2
Portofoli i kredisë Grup emëror 2

Privatizim emër 18
Prodhim emër 2

Programit ekonomik fiskal Grup emëror 3
Portofoli i borxhit Grup emëror 3

Pronarë emër 22

Pronësi emër 11
Puna në grup Grup emëror 2
Punë emër 22
Punësim emër 4
Rifinancim emër 2
Ripagesat e borxhit Grup emëror 3
Risku emër 3
Risku i kursit të këmbimit Grup emëror 1
Risku i rifinancimit Grup emëror 1
Rrogën Emër 1
Stoku i borxhit Grup emëror 1
Subjekte të shpronësuar Grup emëror 2
Subvencionuar emër 1
Shërbimi emër 8
Shërbimi i huasë Grup emëror 1
Shifra emër 1
Shitje emër 13
Shlyerje borxhi Grup emëror 2
Shtyrje e borxhit Grup emëror 1
Shuma emër 7
Tregu emër 7
Taksat emër 18
Tarifa emër 1
Të ardhura emër 1
Tregti emër 5
Tregëtim produkti Grup emëror 1
Të shpronësuar mbiemër 1
Transaksionet emër 2
Vlerë emër 15
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CORRIERE DELLA SERA 22 gennaio 2015

La sede della Bce a Francforte

Che la misura <<non convenzionale>>fosse in arrive –dopo le indicazioni arrivate nelle

ultime settimane dagli stessi membri del board della Banca centrale europea-era stata in

qualche modo anticipate dalla nota della Bce che informava che sarebbero arrivate <<ulterior

misure di politica monetaria>>dopo l’annuncio dei tassi rimasti invariati allo 0.05%,e che

sarebbero state communicate nel corso della tradizionale conferenza stampa alle 14.30,in

realtà cominciata con qualche minute di ritardo:<<Scusate molto,erano gli escensori che non

funzionavano>>,ha scherzato Draghi arrivando nella sala affollata di giornalisti.

Pier Carlo Padoan,ministro dell’Economia (Ap)

<<Il Qe è una cosa buona per l’Europa e l’italia>>,ha commentato alla Cnn il ministro

dell’Economia,Pier Carlo Padoan,prima dell’annuncio da parte della Banca central.In

particolare,l’italia << ha bisogno del Qe per allontanare il rischio di deflazione>>,ma allo

stesso modo << ha bisogno di consolidamento di bilancio e di riforme strutturali.Tutt’e tre

queste cose sono necessarie>>.Alla domanda,se il Qe,possa rappresentare un disincentive per

l’italia a continuare sulla strada delle riforme,il ministro ha risposto che:<<Tre anni di

recessione sono un incentive abbastanza forte>>per andare avanti.<<Noi stiamo facendo una

serie di riforme strutturali il più rapidamente possible,ma quello che penso io è che le riforme

strutturali funzionano meglio,quando funziona meglio l’economia>>.La Cancelliera Angela

Merkel,poco prima dell’annuncio di Draghi,era tornata ad avvertire I partner

europei:<<Qualunque sia la decisione della Bce I politici non devono distrarsi dal prendere I

passi necessari per assicurare la ripresa>>,ha detto da Davos,precisando comunque di

<<rispettare l’autonomia>> della Bce.Anche Draghi ha chiesto che le riforme strutturali siano

implementate in maniera rapida ed efficient.La politica monetaria<<contribuisce a sostenere

l’attività economica>>,ma <<è cruciale che le riforme strutturali siano attuate rapidamente,in

modo credibile ed efficace:questo non solo aumenterà il fututo una crescita sostenibile>>
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della zona euro,<<servirà anche ad aumentare gli investimenti>>,ha detto.<<La velocità è

essenziale>>

TERMINOLOGJIA

Quantitative—1)che concerne la quantità;dati,valori quantitative;valutazione

quantitative.2)Relativo alla quantità che e fondato sulla quantita delle sillabe:ritmo,verso

quantitative

Euro—Unità monetaria di parte dei Paesi,membri dell’unione europea,di corso legale dal

2002.

Moneta—1)bene economico intermediario negli scambi quale misura di valore e mezzo di

pagamento.2)complesso dei crediti,beni,depositi bancari,titoli di credito.

Economia—Tendenza dell’uomo a realizzare il Massimo risultato col minimo di

mezzi,motivate dalla limitatezza dei mezzi rispetto ai fini e dalla scarsita dei beni rispetto ai

bisogni.Utilizzazione razionale delle fonti di utilità di cui si dispone.2)complesso della attività

e dei rapport fra uomini connessi alla produzione,alla distribuzione e al consume di beni e

servizi.3)sistema di produzione,distribuzione e consume,di un dato Paese in un dato period

Comprare—1)acquistare qualcosa,paganando il prezzo.2)acquistare con denaro qualcosa,che

,per suo natura,non sarebbe suscettibile di acquisto.3)cercare,procurarsi specificamente

qualcosa,che è considerate negative.

Quota—1)parte di una somma globale dovuta o che spetta second una ripartizione.2)ciascuna

delle parti o frazioni di un bene,reale o ideale,spettante a ciascuno degli aventi

diritto.3)l’insieme delle quotazioni di Borsa.4)in geometria,distanza di un punto da un piano

orizzontale prefissato a cui si attribuisce un segno

Rischio—1)possibilità di conseguenze dannose o negative a seguito di circostanze non

sempre prevedibili.Sin alea,pericolo.2)primo rischio-clausola di contratto di assicurazione per

cui si assicurano beni per un valore inferior a quello di mercato e l’assicuratore,in caso di

sinistro,risarcisce,in caso di sinistro risarcisce il danno per intero fine alla concorrenza del

valore assicurato.3)ammontare delle esposizioni di un cliente verso una banca.
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Banche—1)impresa con funzione intermediaria tra risparmiatori e produttori,attuata con la

raccolta e l’impiego di capitali forniti dai primi e richiesti dai secondi.2)deposito di organi o

liquidi organic a funzione integrative o sostituiva.3)banche dati-insieme di informazioni

raccolte e conservate per mezzo di sistemi elettronici. 4)rinforzo a un argine di terra 5)tavola e

registro per l’aurrolamento dei soldati

Mercato—è il luogo destinato alla vendita di merci,per lo più generi alimentary o altri

prodotti di consume.In accezione astratta,il termine identifica l’insieme delle contrattazioni e

degli scambi,anche di beni finanziari

Prezzi—valore di scambio delle merci; somma di denaro necessaria per acquistare un

bene;Nella vendita,corrispettivo in denaro dovuto dal compratore al venditore.2)cio che si da

o si deve in cambio di qualcosa.

Inflazione—1)processo di costante aumento dei prezzi che determina un persistente decline

del potere d’acquisto di una unità monetaria.2)rapida ed eccessiva diffusion di qualcosa.

Tassi—è la somma di denaro che il cittadino deve corrispondere allo stato o a un altro ente

pubblico come corrispettivo di un servizio di cui gode.p.es la raccolta dei rifiuti,la frequenza

scolastica.

Deflazione—condizione di un sistema economic caratterizzato da diminuzione del livello dei

prezzi per riduzione della domanda.

Bilancio—1)conteggio delle entrate e delle uscite relative a un dato periodi della gestione

amministrativa di un’azienda o di un ente,o dei guadagni e delle spese di una famiglia o di

una persona.2)valutazione riassuntiva di una situazione in tutti I suoi aspetti,anche

contrastanti.

Recessione—1)temporaneo ristagno,rallentamento degli affair e dell’attività economica in

genere,con effetti meno gravi e profondi di quelli derivanti da una vera e propria crisi

Investimenti—1)incidente stradale in qui qualcosa viene investito da un veicolo.2)impiego di

denaro in attività produttive.

Il Termine
Quante volte si e
ripetuta la parola? L’analisi

Quantitative 2 Soggetto
Bce 10 determinante
Euro 2 Avverbio di quantita

Moneta 1 Complement indiretto
Economia 5 Complement diretto
Comprare 3 Verbo

Quota 1 Complement indiretto
Rischio 5 Complement indiretto
Banche 3 soggetto
Resto 1 soggetto

Mercato 1 Complemento di luogo
Debito 1 Complement diretto
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Prezzi 3 Complemento indiretto
Inflazione 4 soggetto

Bilanci 2 Complemento indiretto
Credito 1 Complemento diretto

Monetaria 4 Complement indiretto
Tassi 1 Avverbio di quantita

Deflazione 1 Complemento indiretto
Recessione 1 Complement di luogo
Investimenti 1 Complemento diretto
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Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli 2012

“LA REPUBLICA” Domenica 25 gennaio 2015

Se i risultati confermassero le percentuali rilevate prima del voto, in Grecia

nascerebbe il primo governo della zona euro apertamente impegnato a

cancellare le condizioni di austerità su cui si basa il programma di salvataggio del Paese,

sostenuto dalla cosiddetta Troika (Ue, Bce e Fmi).

Nel programma elettorale di Tsipras ci sono il taglio del debito da trattare con l'Ue, l'aumento

delle pensioni e degli stipendi, il taglio delle tasse: tutte misure che Syriza ritiene "emergenze

umanitarie", ma che sono l'opposto di quanto richiesto dalla Troika e per questo preoccupano

le istituzioni europee e i guardiani del rigore.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 18 italiane (le 19 in Grecia). Repubblica.it seguirà le

elezioni con il Liveblog, direttamente sotto questo articolo, e con la diretta dello spoglio

subito dopo la chiusura delle urne.

Il numero uno dell'organizzazione internazionale commenta positivamente la manovra della

Bce, ma ha ribadito il bisogno di riforme strutturali per le quali servono "leader ispirati". Sulla

Grecia: "Non uscirà dall'euro"
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24 gennaio 2015

Quanto alla Grecia, l'economista ha spiegato di non condividere "l'ipotesi di uscita della

Grecia dall'Ue e non penso che sia una buona ipotesi.

Il numero uno della Banca centrale europea scrive a un periodico tedesco: "Chiedendo ai

governi, nel contesto di un'unione economica, di adottare riforme strutturali, si dà credibilità

alla loro concreta capacità di ridurre il debito attraverso la crescita"

24 gennaio 2015

MILANO - I governi dei paesi dell'Eurozona devono raddoppiare gli sforzi di riforma per

creare una "genuina" unione economica.

Reuters anticipa alcuni passaggi. "Chiedendo ai governi, nel contesto di un'unione economica,

di adottare riforme strutturali, si dà credibilità alla loro concreta capacità di ridurre il debito

attraverso la crescita", scrive Draghi a due giorni dal lancio del programma.

Nondimeno, sottolinea il numero uno dell'Eurotoëer, un'unione economica si basa su un

interesse comune:

"Per questo ci sono argomenti di peso in favore dell'esercizio congiunto della sovranità in

quest'area, nel quadro di una genuina unione economica.

IL GIORNALE “IL MESSAGGERO”

La garanzia dell’entrata in vigore della legge nel 2006.

D’altra parte ,il sospetto e che I franchi tiratori abbiano provato a impallinare anche Marcello

Fiori,dues ex machine della manifestazione al Divino Amore di mercoledi

prossimo,diffondendo la notizia che a meterci I soldi fosse il partito che ha appena

cassintegrato I dipendenti.

Proprio in quell momento viene fermata la bambina e in pochi secondi mercato passa dalla

vita alla morte.

Ha dunque moltissimi motive di interesse per Papa Francesco e la sua chiessa201.

Avrebbe la certezza di riuscire a in cassare prima il si del senato alla legge elettorale e quello

della camera alla riforma costituzionale.

Almeno a se stesso in quando diverso dai soliti politici incanutiti nella gestione spesso

infruttuosa del potere.202

Con maggiore determinazione I furbi che asentandosi ingiustificamente recano un danno

all’azienda per cui lavorano.

201 Presa nella paggina nr 4.
202 Presa nella paggina nr 5.
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La domenica della cofindustria riportano l’assentisima a livelli piu bassi farebbe risparmiare

oltre 3,7 miliardi.203

Si potrebbe risparmiare calcolano ancora gli economisti di viale dell’Astronomia,’oltre 3,7

miliardi di speso,attraverso un minor fabbisogno di personale.

Tre anni doppo il nuovo indicatore di situazione economica equivalente e finalmente entrato

in vigore.

Vengono automaticamente confrontati con quelli prezenti nell’anagrafe tribuitoria gestita

dall’Agensia delle entrate.204

L’importo dell’intenzzio menssile potra arrivare fino a 1.300 euro.

I nuovi sgravi contribuitivi previsti dalla legge di stabilita sono inferiori a quelli gia

operanti,cosi che paradossalmente la maggior parte delle aziende del Mezzoggiorno

pottrebbero trovarsi maggiori costi pari a ottomola euro in piu.

Avevano un sgrafio complessivo di circa 27 mila euro in tre anni.

Con le nuove norme introdotte dalla legge di stabbilita.

Per cui non ce bisogno di prevedere come insiste la Ragionanzia “clausole di garanzia “ che

riducono la prezentazione.Una sua Vitoria fa paura,tanto che l’economista amerciano,Barry

Echengreen definisce un uscita di Atene dal’euro.

La Bce e poi ipegniata nel monitorare attentamente I requisiti patrimoniali delle banche.

Milano il bilancio 2013 di banca corige finisce davanti al giudice perche giudicato falso.

Si legge nella nota diffusa nella tarda serenata di venerdi dalla banca stessa.

Avrebe coseguentemente comportato anche una violazione del principio generale di

competenza economica.

Circa 600 milioni imputabili,per l’apunta alla voce ovviamenti.

La banca rileva poi che l’asserita violazione del principio generale di competenza economica.

Le perdite riferenti alla gestione 2012,gestione per la quail,si ricorda,sono sotto in chiesta

penale gli ex vertici del instituto medessimo.

Non avrebe comuncue alcun rifflessa sul conto economic sul emminente aumento di capital e

sopprattuto alcuni impato sul patrimonio ne sull’aspeto economic-financiario dell instituto.

Parte del instituto che alla fine costera parechi denari del tutto inutilmente.

Nei confronti del sistema bancario e di quello Italiano in particolare.

Personalizato di banche e banchieri Bce ,Eba,Financia stability board lativita creditizia e si

giustamente sotoposta a vincoli particolari ma rimane sempre un bussines,pretendere di

203 Presa nella paggina nr 6.
204 Presa nella paggina nr 7.
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evitare che possa follire impremabilizzandolo con regole stringent finisce per inibire di

credito.205

Annunciato due acquzicioni e ilprimo miliardo di fatunato.

Parmiggiano reggiano ,grana padano e prosciutto di Parma che apportera un futturato

aggiunsivo di circa 42 miglioni.

Un operazione che portera 4-5 anni, 27 mila di euro di fatturature206.

Gestione - L’attivita del gestire con duzione di un azienda,un attivita comercialeecc.

Euro - Moneta unica adottata dal 1 gennaio 2002 dalla maggior parte dei paesi dell’Unione

Europea.

Denaro - ogni tipo di moneta metalica o cartacea ;soldi:gudagniare perdere molto denaro.

Credito - 1 trasferimento da un soggetto a un altro di somme di denaro in cambio di un

interesse.

2 condizione di chi ha diritto alla reestituazione di una somma di denaro:essere in credito.

3 buon nome ,fiducia ,considerazione:godere il molto credito.

Creditore - chi ha un credito,ha diritto alla restituazione di una somma di denaro.

Banca - 1 azienda la cui attivita principale consiste nel ricevere denaro in depozito e nel

prestarlo.

2 istituzione che cura la raccolta di organi e material biologic per trapianti e interventi

Vari:banca del sangue.

Banchiere - Chi e responsabile della gestione di una banca:proprietario o grande azionista di

una Banca.

Business - Ativitta economica o operazione commercial ,specialmente molto reditizia.

Legge - 1 norma o insieme di norme che regolano il vivere sociale ;in particolare ,norma

emanate

Dallo stato o da altro ete publicoe valida per tutti I cittadini

2 la scienza del diritto:laurea in legge.

3 norma costante che regola fatti o fenomeni:le leggi della natura.

Azienda - complesso di beni e persone organizzati da un impreditore per svolgere una

determinate

Attivita con fini economici.207

Costo - spesa neccesaria per aqustare un bene o sufruire di un sevizio:il costo del pane ,dell

viaggio

205 Preso nella paggina nr 8.

206 Preso nella paggina nr 9.
207 Preso nell dizionario Granzanti Lingustica.
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Ha pagatto un costo alto per raggiungere il suo scopo.

Economico - 1chi e fatto contenendo al minimo le spese;che comporta poca spesa chef a

risparmiare.

2 chi si riferisce all’economia:le condizioni economiche di una famiglia,

Garanzia - il garantire ,l’assicurare:un depozito a garanzia di un prestito ;non ci sono

garanzie di riuscita.

Limpegno del venditore o del produttore ad assicurare il funsionamento di un oggetto.

Azienda - complesso di beni e persone organnizatti da un impenditore per svolgere una

determinatta

Attivita con fini economici.

Miliardo - quantita composta da mille milioni di unita.

Mercato - 1 luogo dove si incontrano I venditori e I compratori di beni

2 il procceso ,il meccanizmo attraverso il quale comparatori e venditori di un bene

Interagiscono ;l’insieme delle contratazioni che riguardano un bene.

Interesse - 1 curiosita,partecipazione ,desideriodi conoscere;mostrare interese

2 cosa che interessa ,a cui ci sidedica:essere pieno di interese

3 tornaconto ,vantaggio

4 somma dovuta da un debitore per la concessione di un credito.

Finanza - 1 l’insieme delle attivita che riguardano gli investimenti di capital e degli

imprenditori

Che operano in questo setore.

2 il comlesso delle entrate e delle uscitte dello stato disponibilita economiche individuali.

Finanziario - 1 che riguarda l’aministrazione delle finanze.

2 che riguarda le conttratazzioni di capitali ,itoli o azioni.

Che siriferisce alla disponibilita di denaro liquid.208

Legge - nome

Azienda - nome

Costo - nome

Economic - aggettivo

Interesse - nome

Garanzia - nome

Azienda - nome

Miliardi - nome

208 Preso nell dizionario Garnzanti Lingustica
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Mercato - nome

Banca - nome

Bussines - nome

Credito - nome

Euro - nome

Denari - nome

Gestione - nome

Credittore - aggettivo

Financa - nome

Finanziario - aggettivo

Il termine Sa herë është
përdorur

intersesse 1

legge 5

azienda 3

costo 1

economico 4

Garanzia 2

miliardo 5

mercato 1

bussines 1

credito 1

gestione 4

Euro 7

denari 3

creditore 2

financia 2

Financiario 1

Nome Aggettivo

27 6

Una serie di documenti accatastati che riportano sempre lo stesso oggetto: Bilancio 2014.

“Siamo in pieno fermento per i conti.... ma mercoledi approviamo la manovra.” Dopo le

dimissioni dell’assessore economico Daniela Morgante, la stesura del consecutivo è passata al
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primo cittadino.

Roma ha superato la prova dell’invasione di fedeli. “ Un ottimo lavoro di squadra e una

pianificazione partita dalla Via Crucis del 18.

Uno sforzo anche economico. “ Assolutamente. Al momento il conto, e parliamo di sette

milioni di euro, lo hanno pagato i cittadini di Roma.

Dico rivolto agli italinai tutti: a Roma, nel solo 2013, ci sono state 1437 manifestazioni che

hanno avuto un costo altissimo che non può gravare sulla testa dei romani. Altro che

SalvaRoma: noi abbiamo pagato per l’Italia.

“Il Governo deve tenere conto di questo, Roma non può essere una città come le altre. Io non

sono contrario a ospitare eventi o proteste ma i costi non possono gravare sui miei cittadini. E

con Alfano stiamo lavorando al contrasto della violenza che a volte si scatena, che va

condannata e prevenuta. Un costo altissimo.” Anche perché i conti di Roma sono un vero

disastro... “Abbiamo ereditato una situazione drammatica. Non mi dispiace che i tecnici del

Mef lavorino sui conti con noi. Ad esempio si dovrà capire come mai, nonostante i

finanziamenti del Governo, dal 2008 al 2013, il deficit sia aumentato di un miliardo”.

Il Bilancio che state discutendo in Giunta cosa porterà? “Una maggiore, equità fiscale.

E poi c’è la tassa di soggiorno, da riportare alle altre città turistiche europee.

Certo al primo bilancio, lei perde l’assessore al Bilancio. “Senza Daniela Morgante non

avremmo chiuso il bilancio preventivo ereditato da Alemanno e non avremmo cambiato

verso, per dirla come Renzi, su questo...........E infatti sarà il primo bilancio con riduzione

della spesa corrente”.

Alemanno “ Ereditiamo una situazione drammatica: dal 2008 al 2013 deficit su di 1 mld”

Salario accessorio, una bella grana.

“Non vogliamo abolirlo, ma la legge mi impone di chiedere prestazioni extra per avere quei

soldi in busta. I sindacati sappiano che un sindaco non può fare cose fuori dalla legge: per

avere più soldi si devono accettare orari diversi, turni più larghi”.

Fronte trasporti: a che punto è la Metro C?

L’emergenza abitativa sta sfociando in violenza. Inoltre il suo vicesindaco Nieri è nell’occhio

del ciclone per la vicenda giudiziaria legata alle occupazioni. Il rischio è che qualcuno pensi

di trovare a porte aperte all’illegalità sul Colle, non le pare?

Sugli scontri dei giorni scorsi sono pienamente d’accordo con il ministro Alfano. Attualmente

abbiamo 100 stabili occupati e per evitare ciò che in bilancio si tornerà a dare impulso

all’edilizia sociale”.
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“Sembrerà poca cosa, ma non avere l’entrata nei bus dalla porta anteriore per frenare

l’evasione dei passeggeri sui mezzi pubblici.........”

Cerchiamo una famiglia che sappia amarla e conquistare la sua fiducia!209

Care Micaela e Federica sono contento di rispondere alla vostra lettera perchè mi permette di

introdurre uno degli argomenti più cari nella vita professionale.

È molto importante che organizzate al vostro gatto una dieta ben bilanciata, con una giusta

quota di proteine.

Il libro spazia dal comportamento all’interazione con l’uomo, e dà preziosi consigli per offrire

al proprio micio le migliori opportunità per crescere in modo equilibrato.

Per imparare un mestiere che non conosce disoccupazione. Sconto del 20% per il corso di

estetica per chi si iscrive lo stesso giorno. Tante offerte sul nostro sito.

Non è con questo che non guadagni Giovanni Paolo II.210

Con protagonista Blythe, una ragazzina che ha scelto di lavorare come aiutante in un negozio

di anlmali per passare il suo tempo con i ciccioli.

Il programma su progetti architettonici e investimenti immobiliari nei mercati emergenti fa

tappa a Roma: il giornalista Jhon Defterios incontra il sindaco Marino e l’imprenditore Diego

Della Valle che ha sponsorizzato il restauro del Colosseo.

Occhiali da vicino su misura a partire da Euro 49. Fino a fine Maggio portando questo

tagliando in negozio avrai: Promo Vista/ sconto 20 %.

E il mercato cambia le regole. 211

Song e Napule ha ottenuto una risposta del pubblico talmente entusiastica da vedersi

raddoppiare le copie e superare i 3mila euro di media copia, battendo concorrenti come Noah,

Rio 2 e Gigolò per caso. Distribuito con intelligenza da Microcinema, il film ha registrato un

aumento di incassi del73 %.

Il produttore Procacci. È la ricetta di Domenico Procacci, produttore con Fandango, tra gli

altri, di Smetto quando voglio.

Quanto contano il ëeb e i social netëork?

BRICOMAN Italia è una giovane società nata nel 2008, specializzata nella vendita di prodotti

tecnici per la costruzione. Essa fa parte del Gruppo Adeo, terzo al mondo e primo in Europa

209 Ibidem fq. 7.
210 Ibidem fq. 8.
211 Ibidem fq. 9.
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nella grande distribuzione di bricolage.212

Più professionale, meno caro.

CERCHIAMO: VENDITORI

REQUISITI RICHIESTI: Esperienze anche brevi in ruoli di vendita.

Il primo Maggio siamo aperti tante offerte a prezzi imperdibili.213

Offerte valide dal primo 1 al 4 Maggio. Spendibile a fronte di una spesa di 5 euro

Gruppo Nelchi: Finanziamenti, Mutui e Cessioni del quinto in 10 anni a Dipendenti,

Pensionati autonomi e Casalinghe per liquidità a firma singola fino a 60.000,00 euro con

rientro rid bancario,bollettini postali o cambiali. Richiedi il tuo finanziamento anche on-line214

Per acquistare i Capperi di Salina, scegliete la rivendita Sapori Eoliani. Altro importante

appuntamento è quello con Salina Isola Sloë, dal 31 maggio al 2 giungno, per un viaggio tra i

profumi e i sapori eoliani e per un turismo sostenibile.

L’Hotel sorge su un’isola sacra a nord ovest di Nosy Be in Madagascar ed è il luogo ideale

per trascorrere una vacanza a piedi nudi, nella libertà più totale. Prezzo da 2.490 euro a

persona.215

Un nuovissimo servizio Astroroom all’hotel Plaza........... Shopping e ristoranti chic nella

bellissima Toronto. Trentasei ore a Toronto per lasciarsi affascinare dalla metropoli

finanziaria del Canada.

Tra storia e leggenda, viaggio nel cuore del Mediterraneo.

........mentre nella campagna si trovano le più antiche costruzioni sorte a opera dell’uomo nel

corso dei millenni, Malta conquista, tra templi dell’età del rame e memorie di cavalieri

Crociati...........

........l’incontro tra chiese ortodosse e catoliche, come quella serbo ortodossa della Nativatà di

Gesu, sovrastata da cinque cupole, e templi musulmani ed ebraici, come le cinquecentesche

Moschea di Ali Pasha e Vecchia Sinagoga; si susseguono il quartiere di Bascarsija, a est del

centro, cantato anche da Enrico Ruggeri, in un labirinto di botteghe artigiane e caffetterie. Poi

il pittore lungofiume del Miljacka, i mercati e l’antico bazar turco.........

Il “Peace Event Sarajevo 2014” prevede conferenze, ëorkshop mestre..........

212 Ibidem fq.10.
213 Ibidem fq.14.
214 Ibidem fq.15.
215 Ibidem fq.16.
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Onorazione Funebri: i nostri prezzi sono sempre stati trasparenti e lo saranno sempre. Nostro

servizio calmierato216

Totale servizio escluse spese comunali.

Vieni,vedi e fai il tuo buon affare217

È il momento giusto di fare buoni affari con gli appartamenti in pronta consegna a Bicocca,

nella zona più hi-tech della città ora servita dalla nuova linea metropolitana...

Farti diventare proprietario è il nostro mestiere.

ll termine “bacari” (potrebbe essere considerato un sinonimo di osteria, ma è anche un luogo

dell’anima, un profumo e un modo di servire, cioè chiacchierando) viene dall’espressione

usata per indicare un buon vino: “Un vino di bacche”.218

C’è chi però ha resistito, come Leonildo Pieropan, nella sua azienda di Soave, con 40 ettari di

vigneto e 400 mila bottiglie prodotte. Prezzo 10 euro.

Licenza media, ripetizioni private, preparazioni esami.

Corsi di formazione per: contabilità, paghe e contr.ecc.

Acquistiamo orologi: Grandi marche e d’epoca, massime quotazioni di mercato.219

Banco Metalli Preziosi. Per il commercio di metalli preziosi. Alla camera di commercio di

Milano.

La nostra politica è di offrire ai clienti le condizioni più convenienti, verificabili in tempo

reale con le quotazioni di mercato ufficiali. Perchè pagare i massimi ci consente di acquisire

maggiori quote di mercato.

Noi chiediamo nuovi diritti per tutte e tutti,nativi e migranti – spiegano gli organizzatori -;

reddito di220base incondizionato, salario minimo, accesso a servizi pubblici di qualità, casa,

sanità, scuola, accesso ai saperi liberi e condivisi, gestione comune del territorio, diritto alla

città. L’appuntamento, quest’anno, oltre che con il corteo in partenza da piazza XXIV Maggio

( anche questa legata a Expo per i lavori di riqualificazione della piazza stessa e della

Darsena), è quindi con “The Ned-No Expo Days”, “ tre giorni di dibattiti, proposte e azioni” il

cui programma dettagliato e le location dei lavori verrà rivelato solo il Primo Maggio. Invece,

il corteo tradizionale dei sindacati per la festa del lavoro, promosso da Cgil, Cisi e Uil,

giovedi partirà da corso Venezia alle 9.30.

Silvio Berlusconi inizierà tra pochi giorni, probabilmente già venerdi, il suo lavoro alla

216 Ibidem fq.17.
217 Ibidem fq.18.
218 Ibidem fq.19.
219 Ibidem fq.20.
220 Ibidem fq.21.
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fondazione221 Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Il cavaliere in una intervista rilasciata alla

trasmissione “Piazzapulita”, ha fatto sapere che l’affidamento ai servizi sociali sarà “un

boomerang per chi l’ha voluto”............

Maltempo e lavori Orio al Serio ko

Centinaia di passeggeri ieri sono rimasti bloccati per ore all’aeroporto bergamasco di Orio al

Serio a causa del maltempo e della pista ridotta per lavori.

Oggi e domani ospiti in altre scuole d’infanzia vicine, poi si torna nella scuola “aggiustata”,

con in tasca le scuse dell’amministrazione per il disagio.222

Intanto, i lavori da 100mila euro per istituire la pedonalizzazione........

Il bilancio del primo ëeekend- a cavallo del 25 aprile............

Hanno dimostrato d’apprezzare il progetto del Comune..........

Dedicata soppratutto agli studenti, la pagina di facebook Polimi offre informazioni e

aggiornamenti su vita e servizi dell’Ateneo........

“Stiamo stringendo una serie di accordi coi tour operator per il turismo – ha spiegato il

commissario unico Giuseppe Sala. E prima delle vacanze credo che annunceremo i 4milioni

di biglietti venduti e a maggio cominceremo la distibuzione ai cittadini che verranno

acquistarli.Il commissario ha detto che i lavori per l’Expo saranno in una fase “ ancora

delicata”, nei prossimi due o tre mesi, quindi nei cantieri si lavorerà soltanto per realizzare i

padiglioni dei Paesi. Fra l’altro è in arrivo anche un accordo con Trenitalia per facilitare

l’accesso all’Esposizione milanese. Secondo il governatore, “senza la defiscalizzazione

dell’opera i lavori della Pedemontana si fermeranno”.

Siate sinceri con gli altri e vedrete che sarete compresi.223 La verità paga sempre. Mostratevi

interessati alle attività dell’azienda, soppratutto seguendo nuovi progetti. Vi siete dati

parecchio da fare per conquistare la fiducia dell’altro. Vorreste compiere un passo importante,

ma non avete ancora una stabilità economica per farlo. Dopo giorni di corteggiamento, siete

riusciti a conquistare un appuntamento con la persona dei vostri sogni.

Benni di ricupero anni scolastici per istituti tecnici.

Corso personalizzato per lavoratori.

Prezzo promozionale per diploma servizio socio sanitari.

Teatro della Cooperativa. Via Hermada, 8 Ore 21-18 euro.

Sono gli attori di Raffaele Viviani che, con quel viaggio, stanno per conquistare l’America.

221 Ibidem fq.22.
222 Ibidem fq.23.
223 Ibidem fq.24.
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TERMINOLOGIA (Përdorimi dhe analiza gramatikore)

Accordo ( cinque volte) – marrëveshje – (emër)

Acquistare (sette volte)- fitoj -(folje)

Acquisto ( una volta) – blerje- (emër)

Affare ( due volte) – biznes – (emër)

Amministrazione ( due volte)- administrim (emër)

Azienda (tre volte) – ndërmarrje – (emër)

Banca ( una volta) – Bankë – (emër)

Bilancio (otto volte) – bilanci – (emër)

Bilancio preventivo ( due volte) – bilanci preventiv ( grup emëror emër+mbiemër)

Bonus ( due volte) – bonusi – (emër)

Busta paga ( due volte) – paga – (emër)

Cambiali (una volta) – kambiale –(emër)

Camera del commercio ( una volta) – Dhoma e Tregëtisë – (grup emëror emër+emër)

Consumi(una volta) - konsume(emër)

Consumatore ( cinque volte)- konsumator (emër)

Commercio (una volta)- tregu (emër)

Credito (tre volte) – krediti (emër)

Concorrenti (una volta) – konkurrent (emër)

Consegna ( tre volte) – dorëzim (emër)

Contabilità (una volta)- kontabiliteti (emër)

Conto (cinque volte) – llogari (emër)

Contributi (due volte) – kontributet (emër)

Costo ( tre volte) – kosto (emër)

Cooperativa (una volta) – kooperativë (emër)

Crisi (due volte) – kriza (emër)

Deficit (qattro volte) – dificit (emër)

Denaro (una volta) – lekë (emër)

Disoccupati (due volte) – të papunë (emër)

Disoccupazione ( una volta) – papunësi (emër)

Dirtribuzione ( due volte) – shpërndarje (emër)
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Domanda (due volte) – kërkesë (emër)

Economia (una volta) – ekonomia (emër)

Economico (quattro volte) – ekonomik (mbiemër)

Economista (una volta) – ekonomisti(emër)

Emissione (una volta) – qarkullim (emër)

Euro (sessanta due volte) – euro (emër)

Esuberi (una volta) – teprica (emër)

Evadere le imposte (una volta) – shmang pagesë taksën (grup foljor folje+folje+emër)

Evasione fiscale (una volta) – evazion fiskal (grup emëror emër+mbiemër)

Filiale ( due volte) – filial (emër)

Finanza (una volta) – financa (emër)

Finanziamenti ( tre volte) – financime (emër)

Fiscale (quattro volte) –fiskal (mbiemër)

Gestione (una volta ) – drejtim (emër)

Gestire ( due volte) – drejtoj (folje)

Gruppo bancario (una volta) – grup bankar (grup emëror emër+ mbiemër)

Guadagni (una volta) – fitimet (emër)

Incassi ( una volta) –arkëtimet (emër)

Incentivo (una volta) – shtysë (emër)

Investimento (una volta) – investim (emër)

Inflazione ( una volta) – inflacion (emër)

Lavoro (ventuno volte) – punë (emër)

Lavorare ( una volta) – punoj (folje)

Licenza (una volta) – licenca (emër)

Liquidità (una volta) –likuidimi (emër)

Manovra (quattro volte) – manovër (emër)

Mercato (sei volte) – tregu (emër)

Miliardi (otto volte) – miliard ( shifër)

Milioni(quattro volte) – milion (shifër)

Mutua (una volta) – sigurime shoqërore (emër)

Negozi (tre volte ) – dyqane (emër)

Occupati(una volta) - të punësuar (mbiemër)

Occupazione (una volta) – punësim (emër)

Offerta (cinque volte) – ofertë (emër)

Offrire (due volte) – ofroj (folje)

Oggetto (una volta) – objekt (emër)
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Paga (due volte) – pagë (emër)

Pagare (sei volte) – paguaj (folje)

Pegno (quattro volte) – peng (emër)

Picco (una volta) – piku (emër)

Pianificazione(una volta) – planifikim (emër)

Prezzo (otto volte) – çmim (emër)

Prestito (una volta) – hua (emër)

Privati(tre volte) – private (mbiemër)

Prodotti (due volte) – prodhime (emër)

Produttore (due volte) – prodhues (emër)

Proprietario (una volta) – pronar (emër)

Percentualità( una volta) – përqindje(emër)

Reddito di base (una volta) – të ardhurat bazë (grup emëror emër+mbiemër)

Rialzo cunsecutivo ( una volta) – ringritje konsekutive (grup emëror emër+mbiemër)

Rientro bancario (una volta) –hyrjet bankare (grup emëror emër+mbiemër)

Rischio (una volta) – risku (emër)

Rivendità (una volta) -rishitje (emër)

Salario(due volte)- pagë (emër)

Sanzioni (tre volte) – sanksione (emër)

Sconto (tre volte) – ulje cmimesh (grup foljor folje + emër)

Servizi(sette volte) – shërbime (emër)

Servire (due volte) – shërbej (folje)

Società (una volta) – shoqëri (emër)

Soldi (due volte) – lekë (emër)

Somma (una volta) – shumë (emër)

Spending revieë ( due volte) rishikim i shpenzave (grup emëror)

Spese(cinque volte) – shpenzime (emër)

Spendere (una volta) -shpenzoj (folje)

Valore (una volta) – vlerë (emër)

Vendere (due volte)- shes (folje)

Vendita (due volte) –shitje (emër)

Venditori (una volta) –shitës (emër)

Tariffa (una volta) – tarifë (emër)

Turismo(due volte) – turizëm (emër)

Workshop (una volta) – dyqan pune (grup pune)
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TERMINOLOGIA:

Il termine Sa herë është
përdorur

Accordo 5
Acquistare 7
Acquisto 1
Affare 2
Amministrazione 2
Azienda 3
Banca 1
Bilancio 8
Bilancio preventivo 2
Bonus 2
Busta paga 2
Cambiali 1
Camera del commercio 1
Consumi 1
Consumatore 5
Commercio 1
Credito 3
Concorrenti 1
Consegna 3
Contabilità 1
Conto 5
Contributi 2
Costo 3
Cooperativa 1
Crisi 2
Deficit 4
Denaro 1
Disoccupati 2
Disoccupazione 1
Dirtribuzione 2
Domanda 2
Economia 1
Economico 4
Economista 1
Emissione 1
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Euro 62
Esuberi 1
Evadere le imposte 1
Evasione fiscale 1
Filiale 2
Finanza 1
Finanziamenti 3
Fiscale 4
Gestione 1
Gestire 2
Gruppo bancario 1
Guadagni 1
Incassi 1
Incentivo 1
Investimento 1
Inflazione 1
Lavoro 21
Lavorare 1
Licenza 1
Liquidità 1
Manovra 4
Mercato 6
Miliardi 8
Milioni 4
Mutua 1
Negozi 3
Occupati 1
Occupazione 1
Offerta 5
Offrire 2
Oggetto 1
Paga 2
Pagare 6
Picco 1
Pianificazione 1
Prezzo 8
Prestito 1
Privati 3
Prodotti 2
Produttore 2
Proprietario 1
Percentualità 1
Reddito di base 1
Rialzo cunsecutivo 1
Rientro bancario 1
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Rischio 1
Rivendità 1
Salario 2
Sanzioni 3
Sconto 3
Servizi 7
Servire 2
Società 1
Soldi 2
Somma 1
Spending revieë 2
Spese 5
Spendere 1
Valore 1
Vendere 2
Vendita 2
Venditori 1
Tariffa 1
Turismo 2
Ëorkshop 1

Termi ekonomik Analiza
gramatikore

Sa herë
është
përdorur

Accordo emër 5
Acquistare folje 7
Acquisto emër 1
Affare emër 2
Amministrazione emër 2
Azienda emër 3
Banca emër 1
Bilancio emër 8
Bilancio preventivo Grup emëror 2
Bonus emër 2
Busta paga Grup emëror 2
Cambiali emër 1
Camera del
commercio

Grup emëror 1

Consumi emër 1
Consumatore emër 5
Commercio emër 1
Credito emër 3
Concorrenti emër 1
Consegna emër 3
Contabilità emër 1
Conto Emër 5
Contributi emër 2
Costo emër 3
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Cooperativa emër 1
Crisi emër 2
Deficit emër 4
Denaro emër 1
Disoccupati emër 2
Disoccupazione emër 1
Dirtribuzione emër 2
Domanda emër 2
Economia emër 1
Economico mbiemër 4
Economista emër 1
Emissione emër 1
Euro eëmr 62
Esuberi emër 1
Evadere le imposte Grup foljor 1
Evasione fiscale Grup emëror 1
Filiale emër 2
Finanza emër 1
Finanziamenti emër 3
Fiscale emër 4
Gestione emër 1
Gestire folje 2
Gruppo bancario Grup emëror 1
Guadagni emër 1
Incassi emër 1
Incentivo 1
Investimento emër 1
Inflazione emër 1
Lavoro emër 21
Lavorare folje 1
Licenza emër 1
Liquidità emër 1
Manovra emër 4
Mercato emër 6
Miliardi emër 8
Milioni emër 4
Mutua emër 1
Negozi emër 3
Occupati emër 1
Occupazione emër 1
Offerta emër 5
Offrire folje 2
Oggetto emër 1
Paga emër 2
Pagare folje 6
Picco emër 1
Pianificazione emër 1
Prezzo emër 8
Prestito emër 1
Privati emër 3
Prodotti emër 2
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Produttore emër 2
Proprietario emër 1
Percentualità emër 1
Reddito di base Grup emëror 1
Rialzo cunsecutivo Grup emëror 1
Rientro bancario Grup emëror 1
Rischio emër 1
Rivendità emër 1
Salario emër 2
Sanzioni emër 3
Sconto emër 3
Servizi emër 7
Servire folje 2
Società emër 1
Soldi emër 2
Somma emër 1
Spending review Grup emëror 2
Spese emër 5
Spendere folje 1
Valore emër 1
Vendere folje 2
Vendita emër 2
Venditori emër 1
Tariffa emër 1
Turismo emër 2
Workshop emër 1
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