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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 
Trajtimi që i kemi bërë shqyrtimit të kërkesave primare për zhvillim të 
qëndrueshëm mund të përmblidhet si më poshtë: 
 
• Inspektimi i zhvillimit të Shqipërisë gjatë periudhës së tranzicionit, për të 

identifikuar faktorët - kyç që kanë ndikuar në ecurinë e kësaj periudhe. 
• Shqyrtimi i ‘praktikave më të mira’ për të krijuar kuadrin e një zhvillimi të 

qëndrueshëm, sipas gjykimeve akademike dhe praktike bazuar në 
eksperiencën botërore.  

• Shqyrtimi i pozicionit ku qëndron Shqipëria lidhur me to. Kjo na lejon ne të 
identifikojmë prioritetet - kyçe për zhvillim të qëndrueshëm. 

• Kemi përfshirë një seksion të veçantë për rolet përkatëse që luajnë 
qeveria dhe sektori privat në një ekonomi të tregut të lirë, pasi e ndiejmë 
që marrja e masave të nevojshme është jetësore për të siguruar 
përmbushjen e roleve nga të dy sektorët.  

• Së fundi, përmblidhen konkluzionet dhe rekomandimet tona, si dhe jepet 
një ilustrim i asaj që është bërë në vende të tjera të vogla nëpërmjet 
implementimit të masave të duhura. 

 
Siç u vu në dukje edhe më lart, vëmendje e veçantë iu kushtua një analize të 
ecurisë së Shqipërisë që në fillim të tranzicionit, duke analizuar evidencat që 
lidhen me faktorët - kyç të zhvillimit të qëndrueshëm gjetkë, dhe situatën e 
Shqipërisë në lidhje me to. Gjetjet lidhur me to janë përmbledhur në materialin 
kryesor, por shpjegime më të plota të konkluzioneve tona jepen në shtojcat 1, 
2 dhe 3, bashkëngjitur.  
 
Kumtesa fillon me një analizë të shkurtër të rritjes së Shqipërisë që në 
tranzicion, dhe radhit disa nga faktorët që ne i konsiderojmë si të një rëndësie 
të veçantë gjatë kësaj periudhe. Ajo vë në dukje se: 
 
• Edhe pse ritmet e rritjes gjatë viteve të fundit kanë qenë mjaft të larta, ritmi 

i përgjithshëm i rritjes që nga fillimi i tranzicionit është më modest. Në fakt, 
pjesa më e madhe e rritjes ka qenë rimëkëmbje nga rëniet ekonomike (me 
fjalë të tjera, ne nuk mund të konkludojmë se Shqipëria ka një tendencë 
“natyrore” për rritje afatgjatë). 

• Faktorët - kyç lidhur me rritjen kanë qenë flukset hyrëse tepër të larta të 
remitancave dhe kohët e fundit edhe rritja e turizmit dhe e eksporteve. 
Këta faktorë - kyç, të kombinuar me rrijen e nivelit të lëvizjeve të 
brendshme nëpërmjet investimeve dhe bizneseve të reja, kanë gjeneruar 
rritjen ekonomike, e cila ka ndihmuar për të financuar rritjen në shpenzimet 
qeveritare. 
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• Krahasuar me vendet e tjera që kanë nivele jetese të ngjashme, ekonomia 
e brendshme e Shqipërisë është mjaft e brishtë, me një zhvillim të ulët 
(dhe të pasofistikuar) të tregut të eksporteve, me një deficit shumë të lartë 
tregtar, me një strukturë të lartë kostoje dhe papunësi të lartë. Niveli i lartë 
(dhe i vazhdueshëm) i papunësisë është një dobësi e madhe në ekonomi. 

 
Kumtesa vë në dukje disa nga gjetjet e studimeve të fundit, të cilat kanë 
shqyrtuar faktorët që lidhen me rritjen e qëndrueshme ekonomike.  Ajo vë në 
dukje se: 
 
• Përgjithësisht, pranohet se rritja e qëndrueshme ekonomike varet nga 

progresi teknologjik1.    
• Përgjithësisht, pranohet se kuadri i politikës apo e drejta e “vendosjes së 

bazave të duhura”, është thelbësore 2.  
• Rëndësia e kushteve paraprake mbizotëruese është me interes, kryesisht 

nga pikëpamja teorike. 
• Në vitet e fundit rëndësia e institucioneve (që mund të përmblidhet si 

prania e titujve të qartë të pronësisë, pushteti i ligjit dhe një burokraci 
miqësore në punë) njihen si të një rëndësie parësore.  

 
Më pas shqyrtojmë situatën e Shqipërisë dhe perspektivat e ardhshme, nisur 
nga pikëpamje të ndryshme3, kryesisht:   
 

− Gjeografia (përfshirë klimën, vendndodhjen dhe burimet natyrore). 
− Integrimi (përfshirë pjesëmarrjen dhe pengesat për pjesëmarrjen në 

ekonominë botërore). 
− Politikat; dhe  
− Institucionet.  

 
Ne konkluduam se, nga pikëpamja e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në 
të ardhmen, Shqipëria ka fuqi lidhur me gjeografinë, është në procesin e 
duhur në drejtim të integrimit dhe të kuadrit të politikave në përgjithësi (me një 

                                                 
1 Megjithatë, kjo çështje nuk lidhet në mënyrë të veçantë me Shqipërinë, e cila është në një etapë të 
hershme të akumulimit të kapitalit dhe ka burime të bollshme pune. 
2 “Vendosja e bazave të duhura” përfshin një aspekt makroekonomik, i cili nxit rritjen ekonomike 
nëpërmjet sigurimit të inflacionit të ulët dhe të qëndrueshëm, nëpërmjet nxitjes së integritetit të sistemit 
financiar dhe bankar, nëpërmjet sigurimit të tregjeve të hapura dhe nëpërmjet përpjekjes për kurse 
këmbimi të qëndrueshme dhe realiste.  Në aspektin makroekonomik, ajo i kërkon qeverisë të sigurojë 
titujt e pronësisë, ligjin dhe rregullin dhe sigurimin e mjaftueshëm të mallrave publikë. Qeveria duhet 
të shmangë normat e larta tatimore, kontrollet mbi çmimet dhe shtrembërimet e tjera të çmimeve 
relative. 
 
3 Një pjesë e konsiderueshme e literaturës akademike, kohët e fundit ka shqyrtuar rritjen ekonomike 
nga këto këndvështrime, të cilat aktualisht konsiderohen si faktorë alternativë përcaktues në rritjen 
ekonomike.  
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apo dy rezerva4), por ka probleme lidhur me faktorë të tjerë, të quajtur 
institucione5.  Kjo është shqetësuese, pasi të gjithë treguesit, dëshmojnë, që 
kuadri institucional (apo ‘cilësia institucionale’) është i një rëndësie madhore.  
 
Studimi radhit zërat që krijojnë një ‘indeks të përgjegjshmërisë së qeverisë’6.  
Këta përfshijnë shprehjen e mendimit dhe përgjegjshmëritë, stabilitetin politik 
dhe mungesën e dhunës, efektshmërinë e qeverisë, ngarkesën rregullatore, 
rregullin e ligjit, çlirimin nga ryshfetet dhe ‘të tjera - burokracinë miqësore në 
punë’. 
 
Duke u tërhequr mjaft nga gjetjet e nxjera nga raporti i fundit (i muajit mars 
2003) i Shërbimit Këshillues për Investimet e Huaja (FIAS), materiali vë në 
dukje se Shqipëria ka probleme lidhur me katër çështjet e fundit, të cilat lidhen 
me dy fusha kritike: kryesisht me titujt e pronësisë dhe me një burokraci 
miqësore në punë. Ai vë në dukje masat e specifikuara në SKZHES për 
trajtimin e çështjeve, por megjithatë, i konsideron këto fusha si fusha kritike që 
duhet të shqyrtohen për një rritje ekonomike të qëndrueshme. 
 
Më pas, materiali trajton rolet përkatëse të qeverisë dhe të sektorit privat. Ai 
vë në dukje se ndërkohë që në një ekonomi të komanduar, qeveria zotëron 
ose kontrollon faktorët  e prodhimit dhe merr vendimet për biznesin, në një 
ekonomi tregu individët zotërojnë mjetet e prodhimit (qoftë direkt apo 
nëpërmjet formave të ndryshme të organizimit të biznesit), ndërkohë që është 
sektori privat ai që duhet të marrë vendimet për biznesin.   
 
Në kalimin nga një ekonomi e komanduar në një ekonomi tregu, duhet të 
ripërcaktohen roli i qeverisë dhe nevojat e sektorit privat. Së pari, si kusht 
paraprak, është kritike që qeveria të kuptojë se roli i saj tashmë është 
transformuar plotësisht. Sfida me të cilën përballen qeveritë e vendeve në 
tranzicion është, së pari, të kuptojnë rolin e tyre të ri dhe ta kuptojnë atë siç 
duhet; dhe së dyti, të vënë në vend institucione, politika dhe qëndrime nën të 
cilat do të funksionojë efektshëm një ekonomi tregu.    
 

                                                 
4 Këto lidhen me sigurimet e larta shoqërore dhe me taksat për siguracionet shëndetësore të caktuara 
kundrejt nivelit të ulët të të ardhurave, dhe caktimin e pagës minimale nga vendime administrative më 
tepër sesa nga forcat e tregut. 
5 Për qëllime të këtij materiali, termi “institucione” i referohet rregullit të ligjit, përfshirë titujt e 
pronësisë dhe një burokraci miqësore në punë.  Një përkufizim tjetër nga Acemoglu, i përcakton 
institucionet si norma sjelljeje dhe rregulla të ndërveprimit njerëzor në një shoqëri, veçanërisht ato që 
lidhen me zbatimin e të drejtave për pronësinë; kufizime për veprimet e elitës, të politikanëve dhe të 
grupeve të tjera të fuqishme; dhe një shkallë mundësish të barabarta për segmente të gjera të shoqërisë. 
6 Këto janë modifikuar pak për t’iu përshtatur metodës së përgjithshme të analizës së aplikuar në këtë 
material.  
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Kumtesa konkludon se “ .. kuptimi i rolit të ri të qeverisë dhe vënia në vend e 
institucioneve, e politikave dhe e qëndrimeve për të mundësuar funksionimin 
e duhur të ekonomisë së tregut është (përsëri) sfida më e madhe. ”   
 
Kumtesa mbyllet me pikat e forta dhe pikat e dobëta të Shqipërisë.    
 
Pikat e forta përfshijnë: 
 
• një vendndodhje të mirë gjeografike, një klimë të mirë dhe burime 

natyrore;  
• hapja e tregut; 
• hapja ndaj investimeve të huaja; 
• strukturë të ulët taksash, me norma margjinale taksash përgjithësisht të 

ulëta; 
• ndjekje aktive e privatizimit; 
• strukturë kostoje konkurruese, nëpërmjet krahasimit me shtetet anëtare të 

Bashkimit Evropian; 
• një popullsi aktive në sipërmarrje; dhe  
• një fluks fondesh hyrëse të lartë nga shqiptarët jashtë vendit, për qëllime 

të ndryshme, ku përfshihet dhe për qëllime investimi.  
 
Pikat e dobëta përfshijnë: 
 
• tituj të paqartë për pronësinë; 
• një mjedis biznesi dhe një burokraci e cila është larg nga ‘biznes miqësor’, 

ndërkohë që korrupsioni është i përhapur; 
• taksa të larta për sigurimet shoqërore kundrejt nivelit të ulët të të 

ardhurave;  
• një pagë minimale, e cila caktohet më tepër nga vendime administrative 

sesa nga forcat e tregut; 
• një strukturë e lartë kostoje, sipas standardeve ndërkombëtare.   
 
Materiali thekson se këto janë disavantazhe serioze, të cilat do të ndikojnë në 
ngadalësimin e rritjes së ardhshme në Shqipëri.   
 
Vihet në dukje gjithashtu, se “..në qoftë se çështjet nuk analizohen urgjentisht 
dhe me bindje, ne shohim një rrezik të madh që hyrja e “tregut të lirë” do të 
transformohet në një “kapitalizëm miqësor”, ku ata që kanë lidhje miqësore 
apo farefisnore ndikojnë në marrjen e vendimeve dhe përfitojnë të mirat, 
ndërsa të tjerët i humbasin ato. Siç ka dalë mjaft qartë nga shumë studime, 
kjo gjë nuk përbën një opsion për zhvillim të qëndrueshëm”.  
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Materiali vë në dukje se Shqipëria ka qenë në “tranzicion” për më shumë se 
10 vjet, dhe vazhdon të jetë në “gjendje tranzicioni”. Në të argumentohet se 
nevojitet një përpjekje e madhe për përfshirjen e të gjithëve në mendësinë e 
“tregut të lirë”. Kjo kërkon transparencë në zbatimin e masave rregullatore, 
reduktimin e sferës së vendimmarrjes për çështje specifike, qoftë nga 
nëpunësit qoftë nga politikanët, dhe të drejta të qarta apelimi.  
 
Besojmë se, shqetësimi kryesor duhet të jetë të përfundohen reformat e 
nevojshme për tranzicion të plotë. Krahas ndryshimeve në ligjet dhe në 
rregulloret përkatëse, kjo do të kërkojë një ndryshim në qëndrimet dhe në 
mendësinë e nëpunësve të administratës nga një mentalitet “komandë dhe 
kontroll qendror” në një mentalitet “lehtësimi”. 
 
Besojmë se, nisur nga perspektiva për “vendosjen e bazave të duhura”, 
masat që duhet të implementohen nga qeveritë për sigurimin e rritjes së lartë 
dhe të qëndrueshme, përfshijnë:  
 
• një nivel të lartë angazhimi politik për reforma ndaj pronës private, me një 

strategji të qartë dhe koherente për të përshpejtuar implementimin e tyre; 
• promovimin e një burokracie miqësore në biznes; 
• rishikimin e financimit të sigurimit shoqëror dhe të siguracionit 

shëndetësor, me qëllim pakësimin e kostove tepër të larta, të hasura 
kundrejt niveleve të ulëta të të ardhurave; dhe  

• lejimin e tregut për të përcaktuar nivele dhe kushte remunerimi, përfshirë 
edhe pagat minimale.  

 
Dy masat e para lidhen me cilësinë institucionale dhe janë themelore për një 
rritje ekonomike në bazë të gjerë. 
 
Kumtesa mbyllet me një ilustrim, lidhur me çfarë mund të bëhet kur forcat e 
tregut lejohen të veprojnë lirisht në një mjedis miqësor pune, në vende të 
vogla si Shqipëria. 
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II. HYRJE  
 
Trajtimi që i kemi bërë shqyrtimit të kërkesave primare për zhvillim të 
qëndrueshëm mund të përmblidhet shumë thjesht si praktikat shqyrtuese më 
të mira në botë, qoftë sipas gjykimeve praktike, qoftë sipas gjykimeve 
akademike. Më pas shqyrtuam pozicionin e Shqipërisë lidhur me to. Kjo na 
lejoi të identifikonim prioritetet - kyçe për një zhvillim të qëndrueshëm.   
 
Materiali fillon me një analizë të shkurtër të rritjes në Shqipëri që në 
tranzicion, dhe radhit disa nga faktorët, të cilët ne gjykojmë se kanë qenë 
veçanërisht të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe.  
 
Pastaj ajo vë në dukje disa nga gjetjet e studimeve të fundit, të cilat kanë 
shqyrtuar faktorët nën rritjen e qëndrueshme ekonomike.  
 
Më pas, shqyrtojmë gjendjen aktuale të Shqipërisë dhe perspektivat e 
ardhshme nisur nga pikëpamje të ndryshme7, kryesisht:  
 

− gjeografia (përfshirë klimën, vendndodhjen dhe burimet natyrore); 
− integrimi (përfshirë pjesëmarrjen dhe pengesa për pjesëmarrjen në 

ekonominë botërore);  
− politikat; dhe  
− institucionet. 

  
 
Ne konkluduam se, nga pikëpamja e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm në 
të ardhmen, Shqipëria, e cila ka si avantazh pozicionin gjeografik, është në 
procesin e duhur lidhur me integrimin dhe me kuadrin e politikave në 
përgjithësi, por ka probleme lidhur me faktorë të tjerë, të quajtur institucione. 
 
Vërejmë se qeveria po përpiqet të mbulojë një varg masash në një numër 
fushash, siç evidentohet në Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit Social dhe 
Ekonomik. Ne vlerësojmë se ka një numër nevojash urgjente, e në këto raste, 
përcaktimi i prioriteteve mund të jetë i vështirë.   
 
Megjithatë, e ndjejmë se, në këto rrethana, kërkesa kryesore është të 
ndërtohet një set i qartë prioritetesh në nivel të përgjithshëm, bazuar në 

                                                 
7 Një pjesë e konsiderueshme e literaturës akademike ka studiuar kohët e fundit rritjen ekonomike nisur 
nga këto këndvështrime, të cilat aktualisht janë konsideruar si faktorë përcaktues alternativë për rritjen 
ekonomike (për shembull, Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson, 2001, “ The 
Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”, American Economic 
Review, Vol 91 (December); Jeffrey D. Sachs “Institutions Matter, but Not for Everything”, Finance & 
Development, June 2003, or Hali Edison “Testing the Links”, also Finance & Development, June 
2003) 
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çështjet më kritike të secilës etapë. Prioritetet nuk janë “të shkruara mbi gur” 
(të pandryshueshme), (domethënë nuk janë caktuar për një periudhë të 
pakufizuar), ato nuk janë caktuar si të vetmet prioritete që kanë rëndësi, por 
për momentin8, janë këto prioritete që duhen theksuar më shumë, pasi japin 
kthimet më të larta. 
 
Me kalimin e kohës ne do të prisnim ndryshimin e prioriteteve pas 
implementimit të masave përkatëse dhe pas ndryshimit të kuadrit ekonomik. 
 
III. MJEDISI 
 
Shtojca 1 shqyrton ecurinë ekonomike të Shqipërisë që në pavarësi, dhe 
faktorët që qëndrojnë pas rritjes së realizuar. Pastaj ajo vazhdon me 
krahasimin e disave prej karakteristikave bazë të ekonomisë shqiptare me 
ekonomitë e tjera të botës me të ardhura nën nivelin mesatar; dhe me 
ekonomitë me të ardhura më të ulëta dhe të mesme të Evropës dhe Azisë 
Qendrore, në veçanti.   
 
Konkluzionet kryesore janë:  
 
• Ndërkohë që rritja reale ka arritur mesatarisht 6.6 për qind në vit që nga 

viti 1993 e në vazhdim, nga viti 1990 norma mesatare reale e rritjes ka 
qenë 2.1 për qind për vit. Pjesa më e madhe nga e ashtuquajtura “rritje e 
lartë” në Shqipëri ka qenë më tepër rimëkëmbje sesa rritje reale. 

 
• Faktorët kryesorë lidhur me rritjen kanë qenë: 

 
− Fluksi i lartë hyrës i remitancave të të çatdhesuarve. 
− Rritja në të ardhurat e turizmit gjatë viteve të fundit; dhe  
− Rritja e eksporteve. 

 
Këta faktorë, kombinuar me një nivel të rritur të lëvizjeve të brendshme 
nëpërmjet investimeve dhe bizneseve të reja, kanë gjeneruar rritjen 
ekonomike, e cila ka ndihmuar në financimin e rritjes së shpenzimeve 
qeveritare. 

 
• Krahasuar me vendet e tjera, të cilat kanë standarde jetese të ngjashme, 

Shqipëria ka:  
 

− një bazë eksporti shumë të vogël dhe rrjedhimisht një deficit të madh 
tregtar; 

                                                 
8 Ne do të tregonim se implementimi i masave që japin norma më të larta kthimi në çdo moment në 
kohë, gjithashtu do të çojë në sigurimin e të ardhurave më të larta për implementimin e prioriteteve të 
tjera.  
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− nivele tepër të larta të asistencës së huaj për zhvillim në bazë për 
frymë; 

− një strukturë të lartë kostoje; 
− norma mjaft të larta taksash; dhe   
− norma shumë të larta papunësie. 

 
Varësia më e lartë në remitancat e të çatdhesuarve, deficiti i lartë tregtar, 
varësia e lartë në ndihma dhe normat tepër të larta të papunësisë, janë 
tregues të një ekonomie të brendshme relativisht të dobët. Rritja ekonomike 
vjetore në çdo vit dhe rrjedhojat e saj varen nga faktorë të jashtëm. Niveli i 
lartë (dhe i vazhdueshëm) i papunësisë është një dobësi e madhe në 
ekonomi. 
 
IV. EVIDENCË EMPIRIKE PËR RRITJEN EKONOMIKE 
 
Ka patur një debat të gjatë lidhur me natyrën e rritjes: nëse ajo është thjesht 
një akumulim i fuqisë punëtore dhe makinerive apo është rezultat i 
teknologjisë më të fundit? Cilat janë rolet e qeverisë krahasuar me investimet 
dhe eksportet, dhe çfarë rëndësie kanë kushtet ekonomike që mbizotërojnë 
në fillim të periudhave të rritjes së madhe? Së fundi, çfarë rëndësie relative ka 
kuadri institucional në rritjen ekonomike? Përgjigjet e këtyre pyetjeve janë të 
një rëndësie parësore për ato vende që dëshirojnë të hyjnë në periudha 
rritjesh të zgjeruara, përfshirë Shqipërinë.    
 
Tani shohim konkluzionet e nxjera nga shqyrtimi i evidencës empirike lidhur 
me faktorët që përcaktojnë rritjen ekonomike. Vërejmë se në studime ka 
mbivendosje, veçanërisht ndërmjet klasifikimeve të faktorëve të caktuar, qoftë 
‘lidhur me politikën’, qoftë ‘lidhur me institucionin’. Megjithatë, kjo nuk 
denigron nga konkluzionet e arritura.    
 
IV a) Fuqia punëtore, makineritë dhe teknologjitë.  
 
Së pari, kthehemi tek roli i fuqisë punëtore, i makinerive dhe i teknologjisë në 
rritjen ekonomike.  
 
E parë nga perspektiva e kontabilitetit, ka tre faktorë që përcaktojnë prodhimin 
e mallrave dhe shërbimeve: puna, kapitali dhe teknologjia. Puna dhe kapitali, 
faktorët e prodhimit, i referohen fuqisë punëtore dhe mallrave kapitale 
(ndërtesat, makineritë dhe automjetet) që fuqia punëtore përdor për prodhimin 
e disa produkteve ose për sigurimin e disa shërbimeve. Teknologjia i 
referohet të gjitha metodave që analizojnë kapitalin dhe fuqinë puntore, për të 
prodhuar një mall dhe varet nga zhvillimi apo fitimi i aftësive praktike, për ta 
bërë punën më shpejt dhe efektshëm.   
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Tani është rënë dakord se vetëm me një progres teknologjik të 
konsiderueshëm dhe të qëndrueshëm ka mundësi të arrihet një normë e 
qëndrueshme e rritjes ekonomike. Kjo, sepse ka kufij lidhur me sa mund të 
rriten ritmet e pjesëmarrjes në punë, ndërkohë që rritja e kapitalit më tepër 
sesa puna, eventualisht do të çojë në pakësimin e kthimeve nga kapitali, duke 
çuar në një rënie të normës së rritjes edhe në qoftë se kapitali vazhdon të 
rritet me një normë konstante. Studimet vazhdimisht tregojnë rëndësinë e 
progresit teknologjik (apo novacionit) si faktor parësor në ekonomitë e 
përparuara.  
Do të vinim në dukje se kjo çështje nuk lidhet në mënyrë të veçantë me 
Shqipërinë në etapën aktuale të rritjes së saj. Shqipëria është në një etapë të 
hershme të grumbullimit të kapitalit dhe ka burime pune të bollshme, kështu 
që çështja nëse rritja është e drejtuar nga faktorët (duke nënkuptuar që sapo 
të shterojë oferta e rritur e faktorëve, ritmet e rritjes do të bien) apo e drejtuar 
nga produktiviteti është fare pa vend.  
 
IV b) Politikat ekonomike. 
 
Duke u kthyer tani tek roli i politikave ekonomike, ku qeveria cakton “kuadrin e 
politikës ekonomike për rritjen ekonomike”, duhet të theksohet se studime të 
ndryshme arrijnë në konkluzione të ndryshme, në varësi të pikëpamjes së 
autorëve.   
 
Përgjithësisht, pranohet se masat kryesore lidhur me politikën e nevojshme 
për rritje të lartë janë:  
 
• Kursime të larta. 
• Politika të kujdesshme monetare e fiskale. 
• Taksa të ulëta. 
• Hapje ndaj tregut; dhe   
• Shumë angazhim ndaj edukimit.  
 
Megjithatë, ka patur diskutime lidhur me rolin përkatës të qeverisë në 
ekonomi.  Shkolla ‘liberale neoklasike’ thekson epërsinë e tregjeve të lira. 
Sipas kësaj shkolle, roli i qeverisë duhet të jetë të “vendosë bazat e duhura”.   
 
“Vendosja e bazave të duhura” nënkupton krijimin e një mjedisi, i cili do të 
nxitë rritjen ekonomike nëpërmjet: 
 
• Sigurimit të inflacionit të ulët dhe të qëndrueshëm. 
• Nxitjes së integritetit të sistemit bankar e financiar. 
• Sigurimit të tregjeve të hapura.  
• Përpjekjes për kurse këmbimi të qëndrueshme dhe realiste.  
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Lidhur me mjedisin makroekonomik. 
 
Nga ana makroekonomike, kjo i kërkon qeverisë të sigurojë titujt e pronësisë, 
rend dhe ligj, dhe ofrim të mjaftueshëm mallrash publikë. Qeveria duhet të 
evitojë normat e larta të taksave, kontrollet për çmimet dhe shtrembërimet e 
tjera të çmimeve relative.  
 
Shkolla ‘revizioniste’ përqafon pikëpamjen se qeveria duhet të vendosë bazën 
e të drejtës, por më tej shton se meqënëse në vendet më të varfra tregjet 
funksionojnë në mënyrë të papërsosur, duhet të ndiqen edhe politika 
ndërhyrëse. Kjo do të lejonte përdorimin e ndërhyrjeve përzgjedhëse në 
politikat e kreditit, në politikat e tatimeve dhe në përdorimin e asistencës ndaj 
industrive specifike, që janë konsideruar si me potencial ekonomik. Raporti i 
Bankës Botërore për ekonomitë në rritje të lartë në Azinë Lindore dhe 
Juglindore në vitin 1993, për shembull, pohoi se masa të tilla si kredia e 
drejtuar dhe subvencionet ndaj eksportit dikur kishin qenë ndihmuese, por 
konkludoi se politikat industriale për të nxitur industri specifike nuk 
funksionuan9.   
 
Problemet e shoqëruara me krizat financiare lindore aziatike të viteve 1997/98 
tentojnë të mbështesin qasjen e mëparshme (liberale neoklasike), pasi shumë 
nga problemet që lindën u shoqëruan me ndërmjetësimin e qeverisë në 
ekonomi. Kjo  i referohet veçanërisht problemeve që lidhen me “kapitalizmin 
shok” që ofron të mira ndaj atyre që kanë lidhje miqësore apo farefisnore, 
nëpërmjet të cilit ndërhyrjet përzgjedhëse favorizonin prodhues të veçantë në 
bazë të lidhjeve miqësore/farefisnore më tepër sesa në bazë të eficiencës. 
 
Lidhur me rrethanat e Shqipërisë, parimi i “vendosjes së bazave të duhura” 
është pa dyshim thelbësor. Përgjithësisht, do të argumentonim se ndërkohë 
që qeveria mund “të lehtësojë” zhvillimin industrial (për shembull, nëpërmjet 
nxitjes së shanseve të identifikuara, sigurimit të zonave industriale të 
mirëmbajtura, nxitjes së përgjithshme të eksporteve apo mallrave të prodhuar 
lokalisht), ajo nuk duhet të përfshihet direkt në favorizimin e interesave të 
veçantë apo të prodhuesve të veçantë, nëpërmjet masave të tilla si drejtimi i 
kredisë apo dhënia e ndihmesës së veçantë ndaj prodhuesve të veçantë apo 
ndaj llojeve të prodhuesve.     
 
IV c) Kushtet fillestare. 
 
Duke u kthyer tani tek shqyrtimi i kushteve fillestare për rritje, mund të vëmë 
në dukje se një studim që trajtoi rritjen mesatare të të ardhurave për person 
                                                 
9 Banka Botërore,  “The East Asian Miracle” 1993.  



 14

në 41 vende gjatë viteve 1960-85, duke u kthyer tek kushtet fillestare të vitit 
1960, tregoi se vendet që ishin më të varfra, por që kishin sisteme të mira të 
arsimit fillor, më pak pabarazi në të ardhurat dhe në shpërndarjen e tokës, 
jetëgjatësi të lartë, dhe normat e ulëta të lindshmërisë u rritën më shpejt sesa 
të tjerat gjatë periudhës vijuese10.  Megjithatë, rekomandohet kujdes në 
analizën e rezultateve, për shkak të problemeve lidhur me disponueshmërinë 
e të dhënave dhe të numrit të vogël të vrojtimeve, edhe për faktin se nuk 
është e qartë se cilat janë implikimet praktike të gjetjeve për qëllime të 
politikës.   
 
IV d) Kuadri institucional. 
 
Gjatë viteve të fundit vëmendja është zhvendosur drejt analizës më afatgjatë 
të faktorëve që nënvizojnë rritje të qëndrueshme për një periudhë kohore 
afatgjatë. Veçanërisht, vëmendja është përqëndruar në rolet e veçanta të 
gjeografisë, të integrimit në botën ekonomike dhe të institucioneve në rritjen 
ekonomike. 
 
Gjetjet-kyç të një rishikimi të literaturës së kohëve të fundit jepen në shtojca 2. 
Këto përfshijnë:  
 
1) Epërsinë e cilësisë institucionale11. 
 
Ato përfshijnë:  

− Në qoftë se vendet e Lindjes së Mesme do ta forconin cilësinë e 
institucioneve të tyre mesatarisht në gjithë vendin , do të kishte një 
rritje prej 150 për qind në të ardhurat për frymë.    

− Në qoftë se Bolivia do të rriste nivelin e saj të cilësisë institucionale 
në atë të Koresë, PBB-ja e saj për frymë do të ishte afërsisht 
18,000 dollarë, më mirë sesa niveli aktual i saj prej 2,700 
dollarësh12. 

                                                 
10 Rodrik, Dani “King Kong Meets Godzilla: The World Bank and the East Asian Miracle”. Kapitulli 1 
në  “Miracle or Design? Lessons from the East Experience” ed., by Albert Fishlow and others 
(Washington: Overseas Development Council, 1994) 
11 Për qëllime të këtij materiali, institucionet përcaktohen gjerësisht si norma sjelljeje dhe rregulla të 
ndërveprimit njerëzor në një shoqëri, veçanërisht ato që lidhen me: 

(i) zbatimin e të drejtave të pronësisë, në mënyrë të tillë që një larmi individësh të kenë 
iniciativa të investigojnë dhe të marrin pjesë në jetën ekonomike; 

(ii) kufizime në veprimet e elitës, të politikanëve dhe të grupeve të tjera të fuqishme, me 
qëllim që këta njerëz të mos mund të përvetësojnë të ardhurat dhe investimet e të tjerëve 
apo të krijojnë një fushë loje mjaft të pabarabartë; 

(iii) një shkallë mundësish të barabarta për segmente të gjera të shoqërisë, me qëllim që 
individët mund të bëjnë investime, veçanërisht në kapitalin njerëzor dhe të marrin pjesë 
në veprimtari ekonomike produktive (Acemoglu11). 

12 Rodrik, Dani. and Subramanian, Arvind. The Primacy of Institutions (and what this does and does 
not mean). Finance & Development June 2003, p. 32. 
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Raporti i Zhvillimit Botëror për vitin 200313 ilustron lidhjen ndërmjet cilësisë 
institucionale dhe të ardhurave kombëtare nëpërmjet grafikut të mëposhtëm:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
13 World Development Report, 2003. World Bank, Washington, D.C.  Figure 3.3. 
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2) Institucionet që janë të ingranuara në mbrojtjen e të drejtave mbi 

pronën, që vënë kufizime mbi elitën dhe politikanët dhe që lejojnë 
grumbulllimin e kapitalit njerëzor, përhapjen e sipërmarrjeve private 
dhe krijimin e një tregu masiv, janë të një rëndësie të 
jashtëzakonshme.  

 
Këtu shembujt kanë të bëjnë me strategji të ndryshme kolonizimi, e në 
veçanti me zhvillimin e krahasueshëm të SHBA, të Kanadasë, të 
Australisë dhe të Zelandës së Re, vende këto ku ligji, institucionet dhe 
politikat i siguruan popullsisë mundësinë për investime, për grumbullim 
të kapitalit njerëzor dhe për pjesëmarrje në aktivitete tregtare. Kjo e 
krahasuar me vende ku kishte akoma burime për t’u shfrytëzuar (për 
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shembull, Afrika, India, Karaibet, Amerika Latine, Meksika etj.) ku 
institucionet as i mbrojtën të drejtat mbi pronën e qytetarëve të 
zakonshëm dhe as e kufizuan pushtetin e elitës. Kjo vë në dukje se këto 
“.. institucione penguan grumbullimin e kapitalit njerëzor, përhapjen e 
sipërmarrjes private dhe krijimin e tregut masiv – faktorë këta të 
konsideruar si të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik”.    
 
Shembuj të tjerë kanë të bëjnë me rëndësinë e të drejtës mbi pronën, në 
veçanti me lejimin e një rritjeje ekonomike të qëndrueshme. Raporti i 
Zhvillimeve Botërore për vitin 200314 (Banka Botërore) shpreh gjithashtu, se  
“…në qoftë se nuk mbrohen siç duhet, aktivet nuk mund të shtohen dhe të 
ndihmojnë në rritjen ekonomike apo në mirëqënien e njerëzve.” Raporti vëren 
se ndërmjet gjashtë ekonomive në tranzicion, ku të drejtat mbi pronën ishin 
më pak të sigurta, të ardhurat (PBB) ranë 40 për qind a më shumë gjatë 
dekadës në tranzicion.   

 
Në përfundim, ekonomitë me një pabarazi të lartë në zotëruesit e aktiveve, 
kanë tendencë të krijojnë insitucione që vendosin kufizime në mundësitë e 
individëve mbi përparimin ekonomik të ardhshëm, dhe kjo i mban të lidhura 
këto ekonomi me rrugët e një rritjeje të ulët.  
 
Tani do të përpiqemi të vlerësojmë pozitën e Shqipërisë nisur nga kriteret më 
të fundit të identifikuara, si edhe nga kuadri i politikave të saj, për të analizuar 
ku qëndron ajo në lidhje me kërkesat për një rritje të qëndrueshme afatgjatë.  
 
V. VLERËSIMI I GJENDJES SË SHQIPËRISË.  
 
Përfundimi ynë mbi situatën është se pozita e Shqipërisë duket se është 
shumë e kënaqshme nga pikëpamja e gjeografisë dhe e integrimit me 
ekonominë botërore. Në bazë të kuadrit të politikave, ne besojmë se shumica 
e elementeve të nevojshme për një kuadër politik të shëndoshë  janë siç 
duhet, por nevojiten rregullime në disa fusha. Megjithatë, ne besojmë se 
Shqipëria ka nevojë të ndërmarrë hapa të guximshëm në fushën e zhvillimeve 
institucionale, për krijimin e një ambienti me një rritje ekonomike të 
qëndrueshme dhe afatgjatë.  
 

                                                 
14 Ky raport i referohet në veçanti studimeve të mëposhtme: Bohn, Henning, and Robert, T. Deacon. 
“Ownership, Risk, Investment, and the Use of Natural Resources.” American Economic Review, 2000, 
90(3):526-49. 
Hellman, Joel S., Geraint Jones, and Daniel Kaufman. “’Seize the State, Seize the Day’: State Capture, 
Corruption, and Influence in Transition.” World Bank Policy Research Working Paper 2444, 2000. 
Washington, D.C. 
Hoff, Karla, and Joseph Stiglitz. “After the Big Bang? Obstacles to the Emergence of the Rule of Law 
in Post-Communist Societies.” World Bank, 2002. Washington, D.C. Processed. 
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). 2002. Transition Report 2000. London.  
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Vëmë re se nevojiten disa mbivendosje ndërmjet karakteristikave të ndryshme 
që kemi specifikuar (gjeografia, integrimi, politikat dhe institucionet), dhe 
vërejmë se kjo gjë është e pashmangshme në këto kushte.  
 
V a) Gjeografia 
 
Për sa i takon gjeografisë, vihet re se Shqipëria ka përparësi në vendndodhje 
dhe në klimë. Këto përparësi janë:  
 

• Afërsia e saj me tregun e madh të Bashkimi Evropian. 
• Klimë, vijë bregdetare dhe male që i japin një potencial turistik të madh. 
• Një klimë e përshtatshme për prodhimin e frutave dhe të perimeve 

karakteristike për një treg të specializuar. 
• Burime natyrore të mira, përfshirë kromin, bakrin, nikelin, qymyrin, 

mermerin, naftën dhe gazin e lëngshëm (LPG). 
 
V b) Integrimi  
 
Për sa i përket integrimit në ekonominë botërore, do të vinim re se Shqipëria: 
 

• Ka qenë anëtare në OBT që nga viti 2000 dhe është në proçesin e 
zbatimit të detyrimeve të saj ndaj OBT-së.  

• Përfiton nga ‘regjimi asimetrik’ me Bashkimin Evropian (e kombinuar 
me regjimin asimetrik dhënë disa vendeve në rajon). 

• Është në procesin e formimit të marrëveshjeve të tregtisë së lirë me 
Maqedoninë (ka hyrë në fuqi në korrik të vitit 2002), me Kroacinë (ka 
hyrë në fuqi në korrik të vitit 2003), si edhe me Bosnjë-Hercegovinën, 
Malin e Zi dhe me Serbinë, me Rumaninë, me Bullgarinë (marrëveshje 
të nënshkruara nga ministrat përkatës), me Moldavinë, me Kosovën 
dhe me Turqinë.  

• Ka një regjim liberal të investimeve të huaja, sipas të cilit bizneset 
vendase dhe të huaja trajtohen në mënyrë të barabartë në shumë 
drejtime.  

 
V c) Kuadri i politikave  
 
Shqipëria, sipas vëzhgimeve tona, është përgjithsisht ‘në rrugën e duhur’ për 
sa i përket ambientit të politikave. Ndërkohë që ajo nuk ka nivele të larta të 
kursimeve vendase, vihet re se niveli i lartë i kursimeve shoqërohet zakonisht 
me standarde jetese më të larta, në periudhat e rritjes15 ekonomike më të 

                                                 
15 Carroll, Christopher D., and David N. Weil “Saving and Growth: A reinterpretation”, Carnegie-
Rochester Conference Series on Public Policy, Vol 40 (1994), pp 133-92. 
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vona sesa në ato më të hershme. Ndërkohë që deficitet janë akoma të larta, 
këto janë ulur në mënyrë progresive. Në këto kushte është ndoshta e drejtë të 
thuhet se po ndiqen politika të kujdesshme monetare dhe fiskale, me një 
vëmendje kushtuar kontrollit të deficitit të financuar nga burimet vendase. 
Normat marzhinale të taksave janë përgjithsisht të ulëta në plan krahasues 
ndërkombëtar (ndonëse ne besojmë se ka probleme në lidhje me tarifat e 
vëna mbi sigurimet shoqërore). Siç u theksua dhe më lart, hapja ndaj tregut 
po rritet dhe ka një angazhim të madh ndaj arsimimit.   
 
Përsa i përket parimeve bazë, po ndiqet një politikë e inflacionit të ulët dhe të 
qëndrueshëm, janë marrë dhe janë zbatuar masa për të mbështetur 
integrimin e sistemit16 financiar dhe atij bankar; ndërsa kursi i këmbimit 
përcaktohet nga tregu. Ne besojmë se ka vend për të ulur normat e interesit 
dhe për të inkurajuar një zhvillim më të madh të përdorimit të sistemit bankar 
nga sektori privat, dhe besojmë se po ndërmerren masa për këtë qëllim. 
Vëmë re se nuk ka kontrolle direkte mbi çmimet, përveç normës minimale të 
pagave dhe çmimeve të rregulluara për furnizuesit monopol vendas. 
Privatizimi është ndjekur në mënyrë aktive.  
 
Ritmet e ulëta të rritjes së punësimit gjatë viteve të fundit besojmë se 
pasqyrojnë dobësitë në ambientin e politikave të ndjekura. Taksat17 e larta të 
sigurimeve shoqërore, që veprojnë mbi nivele të ulëta pagese, të kombinuara 
me një pagë minimale të administruar, nuk inkurajojnë rritjen e ndërmarrjeve 
të vogla dhe të mesme. Rritja ekonomike relativisht e lartë gjatë viteve të 
fundit duhet të ketë inkurajuar rritjen e punësimit, veçanërisht në sektorin 
privat jobujqësor, aty ku dhe rritja ekonomike ka qenë më e madhe. Kjo nuk 
duket se ka ndodhur në masë të konsiderueshme. Ne do të ngulmonim që 
këto dy fusha të politikave të rikontrollohen për t’i orientuar ato më shumë 
drejt rritjes ekonomike dhe punësimit.  
 
V d) Kuadri institucional 
 
Situata e Shqipërisë në lidhje me kuadrin institucional është analizuar më 
thellë në shtojcën 3. Ndërsa vihet re se cilësia e institucioneve mund të matet 
në mënyra të ndryshme18, analiza përdor një madhësi të përgjithshme të 

                                                 
16 Do të veçonim se sistemi bankar dhe financiar ka nevojë për një zhvillim të mëtejshëm, por masat e 
mirëkuptimit janë në proces e sipër për të lehtësuar këtë. 
 
17 Për shembull, Raporti i Vendeve të FMN-së Nr. 01/118, Korrik 2001, pohon”…normat e kontributit 
në skemat e pensionit janë të larta”. Raporti më tej pohon “…duke pasur parasysh vendet e tjera në 
tranzicion, vetëm normat e interesit në Bullgari (39 për qind) dhe në Republikën e Kirgistanit (36 për 
qind) janë më të larta se në Shqipëri.” 
 
18 Këto përfshijnë një masë që ka lidhje vetëm me të drejtat mbi pronën dhe një tjetër me kufizimet mbi 
ekzekutivin, përveç indeksit agregat të qeverisjes.  
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njohur si ‘indeksi agregat i qeverisjes’, ndonëse analiza ia përshtat këtë 
rrethanave të Shqipërisë19.   
 
Gjetjet për gjashtë masat janë: 
 
1. Shprehja e mendimit dhe përgjegjshmëria.  
 
Kjo përfshin masën deri ku qytetarët zgjedhin qeverinë e tyre, gëzojnë të 
drejta politike, liritë e qytetarit dhe një shtyp të pavarur. Shqipëria ka ecur 
mjaft në këtë fushë, por ne beojmë se ka akoma vend për përmirësim në 
fusha të veçanta.   
 
2.  Qëndrueshmëria politike dhe mungesa e dhunës.  
 
Çështja kryesore në këtë fushë është ndërrimi i shpeshtë i qeverive dhe i 
portofolit ministror, gjë që ngadalëson efektshmërinë e iniciativave të 
qeverisë.  
 
3.  Efikasiteti i qeverisë.  
 
Kjo përfshin cilësinë e kryerjes së shërbimeve publike, zotësinë dhe 
pavarësinë politike të punonjësve në qeveri.   
 
Strategjia Kombëtare për Zhvillim Shoqëror dhe Ekonomik (SKZHES) vëren 
se përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike “..është një fushë 
problematike për momentin”, dhe aty radhiten një sërë masash që janë në 
zbatim.   
 
4.  Ngarkesa rregullatore. 
 
Sipas gjykimit tonë kjo është një fushë veçanërisht problematike. Shërbimi 
Këshillues për Investimet e huaja (FIAS) bëri këto komente kohët e fundit: 
 
 “..Dhjetë vjet mbas kalimit fillestar drejt një ekonomie monetare, sistemi 
administrativ i tanishëm në Shqipëri është ende i ngarkuar me  shumë 
kërkesa rregullatore të vjetëruara. Këto janë të rrënjosura në një mendësi të 
planifikimit dhe të kontrollit të shtetit dhe në mikroadministrimin e ekonomisë 
nga qeveria20.” 

                                                                                                                                            
 
19 Kjo përfshin dhe një masë tjetër shtesë, masa “tjetër - burokracia miqësore në punë” për të kapur 
çështje që nuk ndahen qartë në një kategori apo në një tjetër. Gjithashtu, ne i kemi riinterpretuar masën 
e katërt, ngarkesën rregullatore, larg masave të lidhura me politikën, pasi në analizën tonë, 
konsiderohen si të lidhura me politikën. Në vend të këtyre ne jemi përqendruar në probleme që kanë të 
bëjnë me rregulloret e qeverisë dhe me përdorim e këtyre rregulloreve në përgjithësi 
20 FIAS, “Albania Removing Administrative Barriers to Investment: A Critical Component of the 
National Development Strategy” March 2003. 
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SKZHES nxjerr në pah probleme në administratën e qeverisë dhe i referohet 
reformave në shërbimet dhe në procedurat e apelit. Synimi është të ulet numri 
i licencave, të modernizohen njësitë dhe funksionet e ngjashme dhe të 
krijohet një "pikë shërbimi me një ndalesë". 
 
Do të jetë ndoshta e drejtë të komentojmë që kjo fushë kërkon akoma më 
tepër vëmendje, por ajo  duket të jetë në proçesin e njohjes, me identifikimin e 
masave fillestare për të përmirësuar situatën.  
 
5.  Pushteti i ligjit  
 
Kjo i referohet mbrojtjes së njerëzve dhe pronës, gjykatësve të pavarur dhe 
efikasë dhe zbatimit të kontratave. Zbatimi i kontratave nga ana tjetër, kërkon 
një sistem ligjor të fortë dhe të zbatueshëm, mungesë relative të korrupsionit 
dhe mekanizma transparentë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. 
 
Kjo është një fushë që ka nevojë për një vëmendje të veçantë. SKZHES 
identifikon problemet që lidhen me problemet e krimit dhe me ato të 
gjyqësorit, dhe vë në dukje masat e ndërmarra.  
 
Sipas mendimit tonë, zgjidhja e të drejtës mbi pronën është ndoshta sfida e 
vetme më e madhe me të cilën po përballet Shqipëria në këto momente. 
Studimi i FIAS-s tërheq vazhdimisht vëmendjen për nevojën e pasjes së  një 
tregu toke të shëndoshë dhe me mundësi për realizim,  për kërkesat - kyçe të 
mëposhtme:  
  

− për të lejuar një zhvillim të mëtejshëm dhe për të parandaluar 
frenimin e investitorëve strategjikë; 

− për të plotësuar kërkesat e kalimit në një ekonomi tregu të plotë; 
− për të inkurajuar investime të vërteta; 
− për të parandaluar ndërtimet e paligjshme dhe pasojat negative mbi 

investitorët dhe publikun e lidhur me to.  
 
Studimi vëren “.. Shqipëria ka nevojë të nxitë investime me përfitime 
strategjike për zhvillimin e saj kombëtar ekonomik afatgjatë. Investime të tilla 
kërkojnë një kuadër ligjor dhe institucional të përshtatshëm që t’i sigurojë një 
mbrojtje të fortë të drejtave mbi pronën, një udhëzim të qartë mbi përdorimin e 
tokës dhe të kërkesave për ndërtim, si edhe trajtim të barabartë dhe të 
parashikueshëm lidhur me ente rregullatore në nivel kombëtar dhe lokal.” 
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Çështja e vendosjes së të drejtave të plota mbi pronën, si një kusht paraprak 
për një rritje ekonomike të qëndrueshme, përcaktohet praktikisht në pothuajse 
të gjitha analizat për rritjen e qëndrueshme, siç është dhe efekti negativ i 
mospasjes së të tilla të drejtave.   
 
6. Çlirimi nga ryshfetet  
 
Me fjalë të tjera, pushteti publik nuk abuzohet për përfitime private apo për 
korrupsion.  
 
Literatura ekonomike thekson se korrupsioni ka një kosto ekonomike të lartë. 
Një studim mbi korrupsionin në vendet e ish- Bashkimit Sovjetik, për shembull 
dha efektet e mëposhtme: 
 
• Shtrembërime të përkeqësuara në shpërndarjen e burimeve. 
• Kosto në rritje dhe iniciativa në ulje për investim dhe për zbrapsje të 

investitorëve të huaj. 
• Ndikim në sipërmarrjet e vogla e të mesme, veçanërisht në kahun negativ. 
• Ulje të kursimeve dhe investimeve vendase dhe stimulim i largimit të 

kapitalit.  
 
Studimi arriti në përfundimin se korrupsioni “është një nga forcat më të 
rëndësishme që pengojnë investimet dhe rritjen ekonomike dhe, për pasojë, 
çojnë në uljen e standardeve të jetesës në shumë nga ekonomitë e analizuara 
për vendet në tranzicion21.” 
 
SKZHES  vëren se “lufta kundër korrupsionit është një çështje e tërthortë e të 
gjitha reformave…Lufta kundër korrupsionit do të vazhdojë të jetë një 
përparësi..”.  
  
Studimi i bërë nga FIAS vëren se “.. një studim i kohëve të fundit i bazuar në 
vëzhgimet e bëra në shtatë vende në rajonin e Evropës Juglindore…tregoi se 
Shqipëria ishte më keq ndërmjet të gjitha vendeve në rajon për sa i përket 
korrupsionit, dhe se ecuria e saj po përkeqësohet me kalimin e kohës22”.  Më 
tej raporti vëren se “..gabimet në veprimtarinë e sistemit rregullator 
administrativ, si për shembull, ushtrimi i një lirie veprimi të tepërt dhe një 
mungesë transparence dhe përgjegjshmërie, siguron shanse pjellore për 
ushtrimin e korrupsionit”. 

                                                 
21 Referohuni Thomas Wolf and Emine Gurgen “Improving Governance and Fighting Corruption in the 
Baltic and CIS Countries, Economic Issues No 21, International Monetary Fund, July 2000. 
22 “Indekset e korrupsionit”, Vëzhgimi i Korrupsionit Rajonal, Qendra për Studimin e Demokracive 
dhe Instituti i Zhvillimive Ndërkombëtare Ligjore, Romë, prill 2002. Tabelat e dhëna nga raporti i 
FIAS janë bashkëngjitur aneksit 1. 
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7.  Burakracia miqësore në punë - të tjera 
 
Katër çështjet e fundit që kanë të bëjnë me institucionet, përkatësisht me 
efikasitetin e qeverisë, me ngarkesën ligjore, me pushtetin e ligjit (disa 
komponentë) dhe me çlirimin nga ryshfetet, zakonisht trajtohen bashkë në 
çështjen e “burokracisë miqësore në punë”. Studimi i FIAS vëren se ka katër 
probleme të mëdha në këtë fushë: 
 
• Mungesë sistematike të zbatimit të rregullave dhe të udhëzimeve 

operative. Ata vërejnë se ligjet e reja nuk mbështeten në procedura, në 
kritere dhe në përgjegjësitë e duhura, duke lejuar kështu një liri veprimi në 
shkalle të lartë nga institucionet dhe zyrtarët;  

• Mungesë sistematike të strukturave institucionale efikase, pa asnjë 
përcaktim të qartë të përgjegjësisë dhe të përgjegjshmërisë, apo pa një 
bashkëpunim ndërinstitucional. 

• Zbatimi ligjor dhe rregullator mungon në mënyrë kronike, si dhe 
mekanizmat e zgjidhjes së konflikteve nuk funksionojnë me efikasitet. 

• Administrimi është dobësuar edhe më tej nga mungesa e zhvillimit të 
botëkuptimit dhe aftësive përkatëse zyrtarëve në të gjitha nivelet. Studimi 
vëren se “..përgjithësisht, zyrtarët rregullatorë duket sikur nuk iu zënë besë 
bizneseve. Shumë e shikojnë veten si policë dhe jo si ofrues të 
shërbimeve..”  

 
Studimi vëren se “…ndërkohë që këto tipare nuk janë të pazakonta ndër 
ekonomitë në tranzicion të rajonit, ashpërsia e tyre është e dallueshme kur 
vendosen pika referimi kundrejt rezultateve të krahasueshme të një vendi”.   
 
Është ngritur një grup  i posaçëm, nën kryesinë e ministrit të ekonomisë, për 
të hartuar dhe zbatuar një plan veprimi lidhur me eleminimin e pengesave të 
paraqitura në raportin FIAS.   
 
VI. ROLI I QEVERISË DHE I SEKTORIT PRIVAT  
 
Shqipëria është akoma në procesin e kalimit nga ekonomia e komanduar në 
atë të tregut. Siç thekson dhe raporit i FIAS: “tranzicioni ekonomik është larg 
të qenit në përfundim, ndonëse janë futur shumë ligje dhe rregulla, por që nuk 
janë zbatuar efektshëm.” 
 
E shprehur në një kontekst më teorik, ka dy kritere  që bëjnë dallimin në 
mënyrë kritike ndërmjet sistemit të ekonomisë së komanduar qendrore dhe 
sistemit të ekonomisë së tregut. Këto janë: 
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• kush i zotëron faktorët e prodhimit – tokën, kapitalin dhe punën?  
• kush i merr vendimet në ekonomi? 
 
Në ekonominë e komanduar, qeveria jo vetëm që zotëronte apo kontrollonte 
tërësisht faktorët e prodhimit, por edhe merrte vendimet në ekonomi. Siç 
vëren dhe Balcerowicz23 " ..veçantia e partisë-shtet komuniste ishte përpjekja 
për të pasur kontroll të plotë mbi akitvitetet e individëve – me fjalë të tjera, në 
kufizimin radikal të lirive të individit.” Nga këndvështrimi ekonomik, kanë 
rëndësi dy nga këto kontrolle shtetërore të shtrira tej mase: 
 

• Ndalimi i sipërmarrjes private, e cila së bashku me nacionalizimet e 
fillimit, përfundoi në monopol të sektorit privat. 

• Planifikimi i centralizuar mbi ndërmarrjet shtetërore, që përfshinin 
urdhërat mbi prodhimin, racionizimin e të hyrave, valutës së huaj, 
kontrollet mbi çmimet dhe mbi tregtinë e jashtme direkte.  

 
Në një ekonomi tregu, individët (në mënyrë direkte apo nëpërmjet kompanive 
ose formave të tjera të organizimit të biznesit) zotërojnë dhe kontrollojnë 
mjetet e prodhimit dhe vetë bizneset marrin vendimet për biznesin. Roli i 
qeverisë është të përcaktojë kuadrin brenda të cilit veprojnë bizneset, në 
mënyrë të qartë dhe transparente, me qëllim që forcat e tregut t’i çojnë 
bizneset drejt rritjes së përgjithshme në një mjedis konkurrues.   
 
Ky është një rol krejt i ndryshëm për qeverinë nga ai me të cilin ajo vepronte 
më parë. Siç thotë edhe Balcerowicz, “..kuadri ligjor dhe sistemi juridik 
kriminalizuan aktivitetin ekonomik privat dhe aktivitetin politik të pavarur, dhe 
ishin të papërshtatur për ekonominë e tregut, për rregullin e ligjit dhe për 
shoqërinë e lirë.” 
 
Në kalimin nga ekonomi e komanduar në atë të tregut, roli i qeverisë dhe i 
sektorit privat duhet të ripërcaktohet. Para së gjithash, si një kusht paraprak, 
është kritike që qeveria të kuptojë se roli i saj tashmë është komplet i 
ndryshuar. Sfidat me të cilat përballen qeveritë në tranzicion janë, e para, të 
kuptojnë rolin e tyre të ri, dhe e dyta, të vënë në vend institucionet, politikat 
dhe qëndrimet sipas të cilave një ekonomi tregu do të funksiononte në 
mënyrë efikase.    
 
Mendojmë se pikërisht në këtë fushë, Shqipëria ka të metat e saj, pra në 
përcaktimin e një rruge drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Siç pohon dhe raporti i 
FIAS “.. Mbas dhjetë vjetësh tranzicioni drejt një ekonomie monetare, sistemi 
aktual administrativ në Shqipëri është ende i ngarkuar me shumë kërkesa 

                                                 
23 Balcerowicz, Leszek, “Post-Communist Transition: Some Lessons”, The Institute of Economic 
Affairs, London, 2002. 
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rregullatore të vjetëruara. Këto janë të rrënjosura në mentalitetin e planifikimit 
dhe të kontrollit shtetëror dhe në mikroadministrimin e ekonomisë nga 
qeveria.   
 
Duke iu kthyer pyetjeve të bëra më sipër, që janë:  
 
• Kush i zotëron faktorët e prodhimit – tokën, kapitalin dhe punën?  
• Kush i merr vendimet ekonomike? 
 
Do të theksonim se janë individët ata që zotërojnë mjetet e prodhimit (direkt 
apo nëpërmjet formave të tjera të organizimit të biznesit), ndërkohë që është 
sektori privat ai që merr vendimet ekonomike. Duhet të jetë shumë e qartë se 
roli i sektori privat është të përdorë faktorët e prodhimit për të siguruar të 
ardhurat në mënyrë efikase dhe konkurruese, brenda një kuadri institucional 
të përshtatshëm, të caktuar nga shteti.   
 
Qeveria nga ana e saj duhet të kuptojë që ajo nuk mund të ndërmarrë më 
vendimet e përditshme mikroekonomike të biznesit. Ky rol i takon më mirë 
sektorit privat, me fjalë të tjera, bizneseve që duhet të mbijetojnë duke marrë 
vendimet e duhura. Roli i qeverisë është të krijojë kuadrin e duhur ligjor, që do 
të inkurajojë rritjen ekonomike.     
 
Qeveria duhet të përdorë kriteret, që ndajnë dy llojet e  sistemeve ekonomike, 
si bazë për të përcaktuar prioritetet që duhen të trajtohen në fillim. Në të 
njëjtën kohë, të identifikojë cilat masa do të japin rezultatet më të mëdha në 
drejtim të qëllimit të qeverisë në realizimin e “rritjes dhe të zhvillimit të sektorit 
privat”.  
 
Në këtë këndvështrim, kuptimi i rolit të ri të qeverisë dhe vënia në vend e 
institucioneve, e politikave dhe e qëndrimeve për të lejuar funksionimin e 
duhur të ekonomisë së tregut është ende një sfidë e jashtëzakonshme.  
 
Ne jemi të vetëdijshëm që kjo nuk mund të zbatohet pa një përpjekje të 
madhe për të zëvendësuar mentalitetin e “ekonomisë së komanduar” me atë 
të “tregut të lirë”. Niveli administrativ dhe rregullator kërkon transparencë në 
zbatimin e të gjitha masave rregullatore, uljen e sferës së vendimmarrjen në 
çështje të veçanta  ose nga zyrtarë apo politikanë (duke përfshirë si 
komisionin e nëpunësve ashtu dhe atë të politikanëve), dhe të drejta të qarta 
për apelim. E dimë se zgjidhja e këtyre problemeve s’do të jetë aspak e lehtë. 
Besojmë se ndihma e veçanë nga jashtë mund të jetë thelbësore për të 
ndihmuar Qeverinë Shqiptare në këto fusha, dhe ne do i nxisim donatorët t’i 
japin një përparësi shumë të madhe pikërisht këtyre fushave.    
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Do të theksonim se faktet tregojnë qartë kthime të larta nga përfundimi i 
reformave të shoqëruara me procesin e tranzicionit24.    

                                                 
24 Për shembull, referojuni box 1 në pjesën e mëposhtme. 
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VII. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME  
 
Ekonomia shqiptare ka shumë pika të forta. Këtu përfshihen: 
 
• Një vendndodhje e përshtatshme gjeografike, një klimë e mirë dhe burime 

natyrore. 
• Hapje ndaj tregut. 
• Hapje ndaj investimeve të huaja. 
• Strukturë taksash të ulëta, me norma margjinale taksash të ulëta në 

përgjithësi. 
• Një ndjekje aktive e privatizimit. 
• Strukturë konkurruese e shpenzimeve, krahasuar me vendet anëtare të 

Bashkimit Evropian; 
• Një popullsi të sipërmarrjes.  
• Një fluks i lartë fondesh që hyjnë në vend nga shqiptarët jashtë për arsye 

të ndryshme, përfshirë dhe investimet.    
 
Këto kanë mundësuar një rritje ekonomike deri në mbi 6 për qind, në terma 
realë, që nga viti 1993.  
 
Në të njëjtën kohë, ka dhe një numër dobësish që do të veprojnë në uljen e 
rritjes së ardhshme ekonomike, më kritiket nga të cilat janë të shoqëruara me 
një program reformash jo të plota. Konkretisht, dobësitë më të mëdha 
besojmë se janë:  
 
• Titujt e paqartë mbi pronësinë 
• Një ambient biznesi dhe burokraci që janë larg të qenit ‘miqësore’, ndërsa 

korrupsioni është i kudogjendur. Kjo nuk është veçse një vazhdimësi e 
mentalitetit të “ekonomisë së komanduar”  në burokraci.  

• Taksa të larta të sigurimeve shoqërore kundrejt niveleve të ulëta të të 
ardhurave. 

• Një pagë minimale që përcaktohet nga vendimet adiministrative më tepër 
se nga forcat e tregut. 

• Një strukturë kostoje të lartë, sipas standardeve ndërkombëtare. 
 
Këto janë në fakt disavantazhe serioze. Titujt e paqartë mbi pronësinë 
frenojnë investitorët strategjikë për të ardhur në Shqipëri. “Burokracia 
jomiqësore ndaj biznesit” dhe në veçanti “mentaliteti i ekonomisë së 
komanduar” i shoqëruar me të, ngadalësojnë, çorientojnë dhe frenojnë 
bizneset, dhe kjo duket se dobëson shumë avantazhet e hapjes së Shqipërisë 
ndaj tregut dhe investimeve të huaja. Korrupsioni rrit kostot, përkeqëson 
shpërndarjen e burimeve, dhe çon në shpërndarjen e skajshme të të 
ardhurave dhe të pasurisë. Taksat e larta të sigurimeve shoqërore 
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(veçanërisht të shoqërura me paga minimale të vendosura nga vendime 
administrative sesa nga kushtet e tregut) veprojnë kundër zhvillimit të 
bizneseve të vogla dhe të mesme, si dhe pengojnë rritjen e punësimit. 
Struktura e kostove të larta, krahasuar me standardet ndërkombëtare dhe me 
ato të rajonit ul ndjeshëm tërheqjen që mund të kenë investitorët e huaj për 
Shqipërinë.  
 
Këta faktorë ngadalësojnë rritjen e ardhshme ekonomike në Shqipëri.   
 
Në qoftë se këto çështje nuk trajtohen urgjentisht dhe me bindje, kemi frikë se 
qasja ndaj “tregut të lirë” do të transformohet në “kapitalizmin shok e mik”, ku 
ata që kanë lidhje, do të kenë dhe përfitime, ndërsa të tjerët do të dalin të 
humbur25. Siç ka dalë mjaft qartë nga shumë studime, kjo nuk përbën një 
mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm.   
 
Besojmë gjithashtu, se problemet janë më të ngutshme sesa duken në 
përgjithësi. Tendenca afatgjatë e rritjes ekonomike në Shqipëri që nga viti 
1990 ka qenë 2.3 për qind në vit. Shumë nga e ashtuquajtura rritje “e lartë ” 
ka qenë  në të vërtetë një rimëkëmbje nga rënia e mëparshme. Në qoftë se 
përjashtojmë fazën e “rimëkëmbjes”, tendeca e rritjes afatgjatë të Shqipërisë 
është shumë më pak e favorshme. Rreziqet e kthimit në këtë tendencë nuk 
duhen anashkaluar përnjëherë.   
 
Ne besojmë se qeveria duhet të caktojë prioritete të qarta për strategjinë e saj 
të zhvillimit, bazuar në identifikimin e atyre reformave që do të japin rezultate 
më të larta në periudha të caktuara kohore. Pikërisht në këtë kohë, do të 
theksonim faktin se kuptimi i rolit të qeverisë dhe vënia në vend e 
institucioneve, e politikave dhe e qëndrimeve në mënyrë të tillë që të 
mundësohet funksionimi i duhur i ekonomisë së tregut, mbetet sërish një sfidë 
e madhe.  
 

                                                 
25 Programet joradikale, në të cilat liberalizimi shfaqet si një tipar jo fort kryesor dhe për rrjedhojë 
përfshijnë më shumë ndërhyrjen e shtetit në ekonomi dhe u japin shkas pabarazive të reja në ekonomi, 
dhe fituesit janë ata që ia dalin të bëjnë për vete qeverinë. Në praktikë, kjo do të thotë që anëtarët e 
elitës së vjetër komuniste, të cilët kanë dhe më shumë eksperiencë, janë më mirë të organizuar dhe me 
më shumë lidhje se të tjerët. Pabarazitë e ardhura si pasojë e joshjes së tyre, janë më pak të 
justifikueshme në ecurinë ekonomike sesa ato që dalin nga programet e reformave radikale dhe 
rradhiten më shpesh si ‘humbës’. Në përfundim, duke kanalizuar sipërmarrjen private dhe energjitë 
administruese në kërkues qiraje dhe korrupsion sesa në kërkimin e një efikasiteti më të lartë, programet 
joradikale që shmangin liberalizimin, shkatërrojnë perspektivat për një zhvillim ekonomik. Çdokush që 
ka dëshirën të shikojë një pamje më të gjerë, duhet të kuptojë se pakënaqësia dhe prapambetjet që 
shoqërojnë reformat joradikale, janë më të rëndësishme se problemet e shkaktuara nga përpjekjet e 
vazhdueshme dhe radikale drejt liberalizimit, stabilizimit dhe institucionalizimit të gjerë.    
Balcerowicz, Leszek, “Post-Communist Transition: Some Lessons”, The Institute of Economic Affairs, 
London, 2002. 
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Mendojmë se përfundimi i reformave të nevojshme për tranzicionin e plotë 
duhet të jetë një shqetësim i vazhdueshëm (shih box 1). Përveç ndryshimeve 
në ligjet dhe në rregulloret përkatëse, kjo kërkon një ndryshim në qëndrimet 
dhe në mentalitetin e zyrtarëve në administratë, nga një mentalitet i 
“ekonomisë së përqendruar dhe të komanduar” në një mentatitet “liberal”.    
 
Box 1. Reformat dhe rritja ekonomike  
 
“Eksperienca e grumbulluar në dhjetëvjeçarin e kaluar, e parë në mënyrë 
joformale apo me ndihmën e të dhënave, të tabelave dhe të regresioneve, 
mbështet pikëpamjen se ekonomitë më të suksesshme në tranzicion janë ato 
që kanë ndërmarrë reforma të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, dhe se një 
reformë më e shpejtë dhe më gjithëpërmbledhëse është më mirë se reforma 
të pakta e më të ngadalta”. (Fischer, Stanley and Ratna Sahay, 2000, 
“Transition Economies after Ten Years” IMF Working Paper No. 30, 
Washington, D.C.) 
 
 
Nga këndvështrimi i “vendosjes së bazave të duhura”, të cilat duhet të 
zbatohen nga qeveria, ne besojmë se për të siguruar një rritje të lartë e të 
qëndrueshme duhet: 
 
• Një angazhim politik në nivel të lartë ndaj reformave në pronën private, me 

një strategji të qartë dhe koherente në përshpejtimin e zbatimit të tyre. 
• Përkrahja e një buraokracie miqësore ndaj biznesit. 
• Rishikimi i financimit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, me idenë  

e uljes së kostove shumë të larta kundrejt të ardhurave të ulëta; dhe   
• Lejimi i tregut për të caktuar nivelet dhe kushtet e remunerimit, përfshirë 

dhe pagat minimale. 
 
Dy masat e para janë të lidhura me cilësinë institucionale dhe janë themelore 
për një rritje ekonomike me bazë të gjerë. Dy masat e mëvonshme janë të 
lidhura me politikën, duke synuar kështu heqjen e pengesave ndaj rritjes së 
punësimit.  
 
Meritat e pasjes së një mjedisi tërësisht të shëndoshë dhe favorizues ndaj 
biznesit, në një ekonomi si kjo e Shqipërisë, nuk mund të ekzagjerohen (shih 
box 2). Avantazhet e mundshme për të përfunduar tranzicionin janë të mëdha. 
Kostot e veprimit të vonuar apo dhënia e një prioriteti të ulët ndaj masave 
themelore, janë potencialisht shumë të larta. Ne do të përkrahnim faktin se 
masat për përfundimin e kalimit nga një ekonomi e kontrolluar në atë të 
sipërmarrjes së lirë, duhen zbatuar sipas prioriteve të caktuara me urgjencën 
më të madhe të mundshme. 
 
Box 2. Investimet e huaja dhe rritja ekonomike. 
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“Çfarë bënë siç duhet irlandezët dhe a mund ta përsërisin dhe të tjerët këtë 
marifet?Një nga arsyet që irlandezët arritën një rritje kaq të shpejtë të të 
ardhurave për frymë është se ata nuk janë shumë. Në një vend me një 
popullsi vetëm prej 3 milionësh, nivelet e larta të investimeve të huaja mund 
të kenë një efekt të jashtëzakonshëm. Veçanërisht në dhjetëvjeçarin e 
kaluar, investimet e huaja në Irlandë patën një valë të madhe. Në këtë 
drejtim, historia e Irlandës i ngjan asaj të Singaporit apo të Hong Kongut, të 
cilët gjithashtu arritën të përdorin një ambient favorizues ndaj biznesit për të 
tërhequr ndjeshëm investime të huaja, veçanërisht në teknologji. Ashtu si 
Irlanda, ato vende kanë popullsi të vogël që shpejt u bë më e pasur si 
rezultat i valës së madhe të investimeve të huaja. ”  (‘The Wealth Effect’,  
The Economist, May 19 th 2001.) 
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Aneksi 1 
(Pjesë nga raporti i FIAS, mars 2003.) 
 
TABELË II-2: INDEKSI I KORRUPSIONIT PËR VENDET E EVROPËS 
JUGLINDORE 
Vendi Viti 2002 Viti 2001 
Shqipëria 68.4 60.8 
Rumania 59.9 59.9 
Bosnje-Herzegovina 48.3 47.6 
Kroacia 41.1 41.7 
Serbia 37.3 37.2 
Mali i Zi 35.9 30.8 
Bullgaria 35.1 37.5 
Maqedonia 31.2 35.1 
Burimi:  “Indekset e Korrupsionit”, Vëzhgimi i Korrupsionit Rajonal, Qendra për Studimin e 
Demokracisë dhe Instituti i Zhvillimit Ndërkombëtar Ligjor, Romë, prill 2002. 
 
 
TABELË II-3:   TREGUESI I PRESIONEVE TË KORRUPSIONIT* 
 
 Doganierët Nëpunës e 

bashkive 
Gjykatësit Nëpunësit e 

tatimeve 
Vendi 2001 

 
2002 
 

2001 
 

2002 2001 2002 2001 2002 

Shqipëria 55.60 54.88 52.50 50.67 53.10 44.31 56.80 50.43 
Bosnie-
Herzegovi
na 

15.90 16.20 19.10 22.91 8.30 9.15 8.80 12.19 

Bullgaria 15.80 18.55 10.30 9.96 9.10 7.80 8.30 5.29 
Maqedonia 21.80 25.32 11.90 19.67 13.70 15.53 8.90 24.08 
Rumania 20.50 29.60 26.90 19.70 16.60 13.70 10.60 7.98 
Kroacia 10.50 7.36 11.30 8.27 5.80 5.97 6.60 3.45 
Serbia 42.80 52.60 27.20 25.12 19.30 26.24 22.00 23.49 
Mali i Zi 21.60 29.67 19.30 20.79 7.00 7.65 13.30 17.24 
*Një rezultat relativ i atyre që kanë pasur kontakte me grupet përkatëse dhe u janë kërkuar 
para në dorë, dhurata apo favore. 
Burimi:  “Indekset e Korrupsionit”, Vëzhgimi i Korrupsionit Rajonal, Qendra 
për Studimin e Demokracisë dhe Instituti i Zhvillimit Ndërkombëtar Ligjor, 
Romë, prill 2002. 
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Shtojca 1. 
 
MJEDISI EKONOMIK 
 
Ekonomia shqiptare vlerësohet të jetë rritur me një ritëm mesatar real prej 2.1 
për qind në vit që nga viti 1990. E parë nga ky këndvështrim, rritja nuk mund 
të quhet mbresëlënëse, por e parë nga aspekti i prapambetjeve që ekonomia 
kaloi gjatë kësaj kohe, dhe nga aspekti i rimëkëmbjes së mëpasshme prej 
tyre, kuadri i përgjithshëm është më inkurajues.   
 
Duke parë zhvillimin e Shqipërisë që nga tranzicioni, ne propozojmë që: 
 
• Fillimisht, të kihen parasysh zhvillimet ekonomike gjatë periudhës. 
• Të analizohen disa faktorë që mendohen të jenë forcat shtytëse të 

progresit; dhe  
• Të kihen parasysh disa karakteristika kyçe të ekonomisë shqiptare në 

dritën e krahasimeve ndërkombëtare, pasi kjo ofron një kuadër kundrejt të 
cilit mund të maten karakteristikat e ekonomisë shqiptare.  

 
a) Zhvillimet ekonomike gjatë periudhës 
 
Që nga fillimi i tranzicionit në vitin 1991, ekonomia shqiptare ka kaluar katër 
faza të veçanta. Vitet e para të tranzicionit (1991-92) u dominuan nga një 
ngushtim i PBB-së reale, si pasojë e përçarjeve shoqërore dhe ekonomike, si 
dhe nga një inflacion i lartë i nxitur nga presionet për rroga më të larta, nga 
mungesa e ushqimeve dhe nga zhvlerësimi i monedhës vëndase. Nga fundi i 
vitit 1992, prodhimi në terma realë kishte rënë në dy të tretat e nivelit të tij në 
vitin 1989 dhe inflacioni ishte rritur në mbi 220 për qind. Deficiti tregtar ishte 
rritur në mbi dy të tretat  e PBB-së dhe deficiti fiskal arriti pothuajse në 14 
përqind të PBB-së. 
 
Periudha 1993-96 u karakterizua nga një rimëkëmbje domethënëse për 
ekonominë. PBB-ja u rrit me mbi 10 për qind çdo vit në terma realë, inflacioni 
u ul ndjeshëm, dhe si deficiti tregtar dhe ai fiskal u përmirësuan. Politikat e 
matura monetare dhe fiskale ndikuan në uljen e presioneve mbi çmimet, 
ndërsa privatizimi i bujqësisë dhe i tregtisë me pakicë dhe shumicë, si edhe i 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, rezultuan në një rritje të lartë të 
sektorëve të bujqësisë, të transportit, të ndërtimit dhe të atij të shërbimit. 
Ndonëse rritja ekonomike ishte e lëkundshme gjatë vitit 1996, me gabimet në 
politikat e stabilizmit, ekonomia filloi të shfaqte shenjat e para të një kolapsi. 
Mbledhja e të ardhurave ra ndjeshëm dhe deficiti fiskal filloi të rritej.  
 
Në fillimet e vitit 1997, ranë skema piramidale investimesh të mëdha, të cilat 
ishin ngritur që nga viti 1993, duke e çuar vendin në një gjendje anarkie. 
Rrëmuja pasuese e çoi aktivitetin ekonomik pothuajse në paralizë. Për 
pasojë, PBB-ja reale u ngushtua me mbi 10 për qind, inflacioni u rrit nga 13 
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në 42 për qind, deficiti i llogarisë rrjedhëse u katërfishua26, vlera e monedhës 
u zhvlerësua me 42 për qind kundrejt dollarit amerikan.    
 
Qeveria e re që erdhi në pushtet zbatoi një program rimëkëmbjeje të 
paskrizës, mbështetur nga donatorët. Programi i rimëkëmbjes përforcoi 
gjithashtu edhe zbatimin e masave strukturore. U miratua një ligj i ri për 
bankat, i cili forcoi pavarësinë dhe kompetencat kontrolluese të Bankës së 
Shqipërisë. U zhvillua një strategji privatizimi, që mundësoi privatizimin e 
ndërmarrjeve të vogla e të mesme si edhe shitjen e ndërmarrjeve strategjike 
ndaj investitorëve. U ndërmorën hapa për të mbështetur reformat 
institucionale dhe të qeverisjes, që ishin të nevojshme për të ndërtuar një 
shtet më të kontrollueshëm, më përgjegjës dhe më transparent.  
 
Që nga viti 1998, rritja ekonomike ka rifilluar. Pavarësisht nga disa shenja 
ngadalësimi gjatë vitit 2002, rritja reale ekonomike ishte mesatarisht 7 për 
qind në vit gjatë periudhës 1998 - 200227.  Rritja e të ardhurave ka qenë e 
lëkundshme, ku të ardhurat e përgjithshme u rritën 13.8 për qind në vit, dhe 
deficiti buxhetor, ndonëse ende i lartë, kishte rënë nga nivelet e mëparshme. 
Rritja mesatare e IÇK-së është mbajtur në nivelin  3.5 për qind, pavarësisht 
nga një rritje me ofertë të induktuar në vitin 2002.  
 
b) Faktorët që kanë shoqëruar rritjen e ekonomisë shqiptare që nga 
tranzicioni. 
 
Mund të vihet re se historia e rritjes ekonomike të Shqipërisë që nga 
tranzicioni ka qenë ajo e ngushtimit të PBB-së, shpesh e shoqëruar me 
përçarje ekonomike dhe shoqërore, e me një rimëkëmbje të mëpasshme. 
Besojmë se, faktorët bazë për tendencën e rritjes ekonomike janë:  
  
• Hyrjet e mëdha të transfertave nga emigrantët, të shtuara nga të ardhurat 

e marra nga rezidentë që punojnë përkohësisht jashtë vendit. 
• Hyrja relativisht e lartë e transfertave zyrtare, sidomos në periudha kritike. 
• Rritja e të ardhurave nga turizmi gjatë viteve të fundit. 
• Rritja e eksporteve. 
• Rritja e shpenzimeve qeveritare. 
• Investimet e huaja; dhe 
• Një nivel në rritje i qarkullimit të të ardhurave të brendshme nëpërmjet 

investimeve dhe bizneseve të reja.  
 

                                                 
26 Kjo ishte kryesisht si pasojë e një rënieje në të ardhurat private nga prurjet e refugjatëve, nga (dollarë 
amerikanë) 476 milionë në 236 milionë. Transfertat zyrtare gjithashtu ranë rreth dy të tretat në 29 
milionë. Bilanci tregtar ra më shumë si pasojë e uljes më të madhe të importeve sesa të eksporteve, në 
vlera të dollarit. 
27 PBB për frymë vlerësohet të ketë kaluar nivelin e vitit 1989, në vitin 1999. 
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Një përmbledhje e rritjes dhe e niveleve të këtyre faktorëve lidhur me PBB 
gjatë vitit 1993 deri në vitin 2003 është paraqitur në tabelën 1, si më poshtë. 
 
Tabelë 1:  Tiparet e rritjes ekonomike në Shqipëri, 1993-2002. 
    

 
Norma mesatare 
e rritjes vjetore  

Përqindje e PBB-
së  

    
  (%)  (mesatare) 
    
Rritja me çmime konstante 6.6   
Norma nominale e rritjes 20.6   
Indeksi i çmimeve të konsumit në fund 
të vitit 12.3   
    
Eksportet në mallra 16.9  7.3 
Eksportet në shërbime 29.7  8.2 
Kreditimet e të ardhurave 13.6  3.1 
Transfertat private 13.9  13.3 
Transfertat publike  -16.5  3.2 
Investimet direkte të huaja 11.7  3.0 
Shpenzime totale të qeverisë 16.3  31.5 
    
Burimi:  Banka e Shqipërisë, INSTAT dhe Ministria e 
Financave.   
 
Fluksi i lartë hyrës i transfertave nga emigrantët (i shtuar me të ardhurat e 
fituara nga rezidentë që punojnë përkohësisht jashtë vendit28), besojmë, se ka 
luajtur një rol themelor në rritjen e konsumit të brendshëm dhe në investimet. 
Efektet, si rrjedhojë e këtyre flukseve hyrëse, kanë rritur më tej të ardhurat 
nga tatimet dhe kanë financuar shpenzimet e qeverisë. Në periudhën 1993 – 
2002, këto flukse arritën mesatarisht mbi 14 për qind të PBB-së, dhe u rritën 
me një normë mesatare prej 14 për qind në vit. 
 
Nga ana tjetër, transfertat zyrtare kanë arritur mesatarisht mbi 3 për qind të 
PBB-së gjatë kësaj periudhe, megjithëse vlera e tyre ka rënë në krahasim me 
nivelet e larta të viteve të para të tranzicionit, dhe tani arrin mesatarisht në 
rreth 1 për qind. Vlera e tyre tenton të rritet pas krizave ekonomike e sociale29, 
duke kontribuar direkt në përpjekjet për stabilizim.    
 
Do të vërenim se niveli i përgjithshëm i transfertave, plus të ardhurat e sjella 
në vend nga rezidentë që punojnë përkohësisht jashtë vendit, kanë kontribuar 
mjaft në rritjen e niveleve të rritjes ekonomike, krahas balancimit të rrjedhjeve 
                                                 
28 Flukset hyrëse nga rezidentët që punojnë jashtë përkohësisht janë referuar si ‘kompensim i 
punonjësve’ në statistikat e bilancit të pagesave dhe janë regjistruar si një rrjedhje të ardhurash.  
29 Në vitin 1992, sipas statistikave të bilancit të pagesave, këto flukse hyrëse arritën 55 për qind të 
PBB-së dhe në vitin 1993 ishin ekuivalente me 23 për qind të PBB-së. Që atëherë kanë rënë në mënyrë 
progresive, përveç një rritjeje nga 1.3 për qind në vitin 1997 dhe 2.9 për qind në vitin 1998 në 4.6 për 
qind në vitin 1999.   
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dalëse neto nga tregu 30.   Në të njëjtën kohë, do të vinim në dukje se këto 
flukse të larta hyrëse pa dyshim kanë rezultuar në vlerësimin e monedhës, 
dhe për rrjedhojë, kanë pakësuar konkurrencën ndërkombëtare.  
 
Komente të ngjashme mund të bëhen lidhur me flukset e turistëve që hyjnë në 
vend gjatë viteve të fundit. Importet e shërbimeve, të cilat dominohen nga 
turizmi, arritën mesatarisht 8.2 për qind të PBB-së gjatë periudhës 1993-2002, 
dhe u rritën me rreth 30 për qind për vit. Ndërkohë që, flukset e turistëve që 
dalin jashtë vendit, pakësojnë kontributin neto të turizmit (shumica e të cilëve 
janë shqiptarë etnikë rezidentë jashtë vendit që kthehen për pushime) në 
gjenerimin e aktivitetit ekonomik, të të ardhurave për qeverinë nuk duhet të 
neglizhohet. 
 
Edhe pse eksportet, të cilat arritën mesatarisht 7.3 për qind të PBB-së gjatë 
periudhës 1993-2002, janë të vogla sipas standardeve ndërkombëtare, dhe 
sipas krahasimit me nivelin e importeve, ato ende kanë luajtur një rol të 
rëndësishëm në gjenerimin e rritjes së PBB-së gjatë periudhës. Në harkun 
kohor 1993-2002, eksportet u rritën me një normë mesatare prej 16.9 për qind 
në vit.   
 
Shpenzimet e qeverisë kanë arritur mesatarisht 31.5 për qind të PBB-së që 
në vitin 1993, dhe janë rritur me një normë mesatare prej afërsisht 24 për 
qind.  Ndërkohë që shumë nga këto shpenzime nuk regjistrohen direkt në 
PBB (si interesi, sigurimi shoqëror dhe transfertat shëndetësore), pjesa më e 
madhe e shpenzimeve, përveç pagesave të borxhit të jashtëm, janë të 
rëndësishme në nxitjen e aktivitetit ekonomik. Si të tilla, niveli i shpenzimeve 
të qeverisë duhet të konsiderohet si një ndër përcaktuesit kyç të aktivitetit 
ekonomik. Në të njëjtën kohë, rreziqet e “lënies jashtë” nga aktiviteti i sektorit 
privat, veçanërisht nëpërmjet hasjes së deficiteve të larta të buxhetit, duhet të 
kihen parasysh nisur nga roli kritik i sektorit privat në rritjen ekonomike31.  
 
Në kontrast me rëndësinë e flukseve korente, lidhur me remitancat dhe me 
turizmin, përfitimi më i madh i investimeve të huaja është aktiviteti ekonomik 
që rrjedh nga investimi32. Qeveria ka përdorur metodën e “dyerve të hapura” 
për investimet e huaja, dhe kjo ka rezultuar në futjen e investimeve të huaja 
në vend, kryesisht në sektorin tregtar, por me investime edhe në industri, 

                                                 
30 Përgjatë harkut kohor 1993 – 2003, këto arritën në rreth 18 për qind të PBB-së. Në fakt, shumë prej 
flukseve dalëse neto nga tregtia mund të lidhen direkt me ndikimin e transfertave të brendshme në 
nxitjen e aktivitetit ekonomik dhe të importeve.  
31 Në Shqipëri është vënë re se huadhënia bankare ndaj sektorit privat është minimale.  
32 Roli kritik i investimit të huaj në drejtim të rritjes ka dalë në komentin e mëposhtëm, marrë nga 
Economist’s Economic Focus: “Pikëpamja rreth investimit direkt të huaj është se ai është shumë më 
tepër se thjesht ‘kapital’. Ai është një grumbull unik i fuqishëm kapitali, kontaktesh, dhe njohurish 
drejtuese dhe teknike.  Ai përbën pozicionin më të avancuar të globalizimit.”  (nga The Cutting Edge, 
Economics Focus, The Economist, January 24th 2001.) 
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shërbime, ndërtim dhe sektorë transporti33. Investimi i huaj, veçanërisht në 
sektorin prodhues, ka qenë instrumental në gjenerimin e eksporteve të 
mallrave prodhues. Vërejmë se flukset e hyrjes së investimeve direkte, të cilat 
po rriteshin në mënyrë të konsiderueshme ndërmjet viteve 1992 dhe 1996, 
ranë në mënyrë dramatike për tre vitet e tjera, para se të fillonin të rriteshin 
përsëri në vitin 2000. Një pjesë e konsiderueshme e flukseve hyrëse të 
investimeve direkte është shoqëruar me privatizimin. 
 
Burimi final kyç për rritjen, shprehimisht “..një nivel i rritur i flukseve të të 
ardhurave vendase nëpërmjet investimeve dhe bizneseve të reja”, i referohet 
numrit në rritje të ndërmarrjeve të reja në fusha të reja, shpesh të krijuara nga 
emigrantët që kthehen. Këto kontribuojnë në rritjen e qarkullimit të brendshëm 
të monedhës (ose, në terma makroekonomikë, në rritjen e efekteve të 
“shumëzuesit” të shpenzimeve ekzogjene.  Norma e lartë e rritjes së PBB –së 
nominale (pothuajse 21 për qind për vit) lidhur me pjesën më të madhe të 
variablave ekzogjenë të përmendur më lart, gjatë vitit 1993 deri në vitin 2002, 
i atribuohet kryesisht këtij faktori.    
 
c) Elementet kyç të ekonomisë shqiptare në dritën e krahasimeve 
ndërkombëtare.  
 
Disa elemente kyç të ekonomisë shqiptare, në krahasim me vendet e tjera me 
të ardhura nën nivelin mesatar në Evropë dhe në Azinë Qëndrore, jepen në 
tabelën 2 më poshtë. Qëllimi i këtij krahasimi është të japë një pamje lidhur 
me ku qëndron Shqipëria në krahasim me standardet ndërkombëtare.  
 
Tabelë 2: Disa krahasime ndërkombëtare. 
    

Elementet Shqipëria 

Ekonomitë me të 
ardhura nën 
mesatare  

Të ardhura të ulëta 
dhe të mesme të 
vendeve të Evropës 
dhe Azisë Qendrore 

    
E Ardhura kombëtare bruto (AKB/për 
frymë 2001)  1,230 1,240 1,960 
(Kurset e këmbimit të tregut - dollari usd )    
E ardhura kombëtare bruto / për frymë 
2001.  3,880 5,020 6,990 
(Pariteti i fuqisë blerëse - dollarë usd)    
Raporti i çmimeve relative me SHBA, 2001 
(%) 0.32 0.25 0.28 
Rritje e PBB për frymë , 2000-01 5.5 3.3 2.4 
    
Investimet e huaja direkte / PBB, 2000 (%) 3.5 2.3 2.9 
Investimet (FKB) / PBB, 2001 (%) 19 27 21 
    
Eksportet / PBB,  2001 (%)  6.8 25.8 35.0 
                                                 
33 Përqindjet aktuale janë: sektori tregtar (67 për qind), industria (17 për qind), shërbimet (6 për qind), 
ndërtimi (5 për qind), transporti (4.7 për qind) dhe bujqësia (1.3 për qind).  Burimi: An Investors Guide 
to Albania, Ministry of Economy, March 2003. 
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Importet / PBB,  2001 (%)  29.4 24.2 35.1 
Bil. tregtar / PBB,  2001 (%)  -22.6 1.6 -0.2 
Llogaria korente / PBB,  2001 (%)  -6.0 3.4 4.9 
    
Eksportet e teknologjisë së lartë  1 13 10 
(% e eksoprteve të prodh. , 2000)    
Ndihmesa për zhvillim nga jashtë /frymë  93 7 23 
(dollarë amerikanë, 2000)    
    
Të ardhurat korrente / PBB, 2000  (%) 19.3 16.6 27.6 
Shpenzimet totale / PBB, 2000 (%) 29.8 20.7 30.5 
Bil. tregtar (ndihmat) / PBB, 2000 (%) -8.5 -3.8 -1.3 
    
Borxhi i jashtëm, 2000 (% of AKB) 13 33.3 53.7 
    
Kredia e brendshme nga sektori bankar, 
2001  46.5 91.3 37.8 
 (% of PBB)    
    
Papunësia në përqindje të forcave të 
punës  4.3 11.1 
    
Burimi: Raporti i Zhvillimit Botëror, 2003 dhe Treguesit e Zhvillimit Botëror në vitin 2003, Banka Botërore, 
2003. 
 
Elementet kyçe që dalin nga tabela përfshijnë: 
 
• Të ardhurat kombëtare bruto të Shqipërisë për frymë janë të njëjta me 

mesataren në botë për ekonomi me të ardhura të mesme dhe të ulëta, por 
më pak se dy të tretat e ekonomive me të ardhura të mesme e të ulëta të 
Evropës dhe të Azisë Qendrore (këto përfshijnë të gjitha ish-regjimet 
socialiste evropiane plus anëtarët aziatikë të ish- Shteteve Socialiste të 
Bashkimit Sovietik, plus Turqinë dhe Ishullin e Manit). 

• Pas rregullimit të kostos së jetesës (bazuar në vrojtimet e drejtuara nga 
Programi i Krahasimit Ndërkombëtar, një program i përbashkët i Bankës 
Botërore dhe i komisioneve ekonomike rajonale të Shteteve të 
Bashkuara), niveli i jetesës në Shqipëri është më pak se 80 për qind e 
mesatares së vendeve me të ardhura nën mesatare, dhe pak më lart se 
gjysma e ekonomive me të ardhura të mesme e të ulëta të Evropës dhe të 
Azisë Qendrore. 

• Kostoja e jetesës është 28 për qind më tepër në Shqipëri sesa në vendet e 
botës me të ardhura nën nivelin mesatar, dhe 13 për qind më shumë se në 
ekonomitë me të ardhura të mesme e të ulëta të Evropës dhe të Azisë 
Qendrore. 

• Rritja e PBB në 2001 dhe 2002 ishte konsiderueshëm më lart se në 
vendet me të ardhura nën mesatare të botës, dhe se ekonomitë me të 
ardhura të mesme e të ulëta të Evropës dhe të Azisë Qendrore. 
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• Flukset e hyrjes së investimeve të huaja direkte dhe investimi në mallra 
kapitale, në Shqipëri janë mjaft të ngjashme me kategoritë e tjera të 
vendeve. 

• Ndërkohë që raporti i importeve ndaj PBB-së është mjaft i ngjashëm në 
Shqipëri me atë të vendeve të tjera, raporti i eksporteve ndaj PBB-së 
është shumë më i ulët në Shqipëri (më pak se një e treta e nivelit të 
eksporteve ndaj PBB-së të vendeve me të ardhura nën mesatare të botës, 
dhe një e pesta e nivelit të ekonomive me të ardhura të ulëta e të mesme 
të Evropës dhe të Azisë Qendrore). 

• Rrjedhimisht Shqipëria ka një deficit të madh tregtar, prej pothuajse 23 për 
qind të PBB-së, krahasuar me deficitet tregtare të papërfillshme në grupet 
e tjera të ekonomive. 

• Megjithatë, pas marrjes në konsideratë të flukseve të tjera korente 
(kryesisht remitancat në rastin e Shqipërisë), deficiti i llogarisë korente të 
Shqipërisë është shumë më i ulët se deficiti i saj tregtar, në rreth 6 për 
qind të PBB-së. Grupet e tjera të vendeve kanë bilance pozitive të 
llogarisë korente. 

• Eksportet e teknologjisë së lartë janë një raport shumë më i vogël i 
eksporteve të mallrave të prodhuar në Shqipëri, duke nënkuptuar një nivel 
shumë më të ulët në zhvillimin e tregut të eksporteve.  

• Ndihmesa e jashtme për zhvillimin e Shqipërisë (të cilën e përmendëm më 
lart ka rënë mjaft gjatë viteve të fundit), në 93 dollarë amerikanë për frymë, 
është ende shumë më lart se nivelet për të dyja grupet e tjera.  

• Të ardhurat e Shqipërisë, shpenzimet dhe deficiti (pasi zbritet ndihmesa e 
dhënë) janë mjaft më lart se në vendet me të ardhura nën nivelin mesatar 
të botës. Ekonomitë evropiane dhe të Azisë Qendrore me të ardhura të 
ulëta dhe të mesme kanë, në mënyrë të dukshme, të ardhura më të larta 
dhe deficite më të ulëta, ndërkohë që nivelet e shpenzimeve në raport me 
PBB- në janë të njëjta.  

• Nivelet e borxhit të jashtëm në Shqipëri janë mjaft më të ulëta sesa në dy 
grupet e tjera të vendeve, ndërkohë që kredia e brendshme nga sektori 
bankar është në mënyrë të konsiderueshme më e ulët sesa në vendet e 
botës me të ardhura nën mesatare, por mbi atë të ekonomive evropiane 
dhe të Azisë Qendrore me të ardhura të mesme e të ulëta.  

• Ndërkohë që të dhënat për papunësinë për Shqipërinë nuk jepen, mund të 
vërehet se të dyja grupet e vendeve kanë norma papunësie, të cilat janë 
shumë më poshtë se norma e papunësisë e regjistruar për Shqipërinë, për 
të njëjtën periudhë prej 16.9 për qind34. 

 

                                                 
34 Shënimet e bankës për tabelën theksojnë se “..nuk jepen të dhëna për ekonomi, për të cilat të dhënat e 
papunësisë nuk janë vazhdimisht të disponueshme ose janë gjykuar të pabesueshme”.  Norma e 
regjistruar e papunësisë, e përdorur për Shqipërinë, përgjithësisht konsiderohet një nënvlerësim i 
papunësisë, pasi ajo përjashton personat e dekurajuar dhe ata që nuk regjistrohen.  



 42

Si përfundim, do të vërenim që Shqipëria shfaq të gjitha tiparet klasike të një 
ekonomie me “remitanca të larta”, përfshirë:  
 
• Rritje e bazuar në kërkesën e brendshme më tepër sesa në eksportet, 

kështu ka një bilanc tregtar negativ të lartë.  
• Një strukturë të lartë kostoje krahasuar me standardet ndërkombëtare, për 

një vend me nivel të ardhurash nën nivelin mesatar; dhe  
• Një nivel të ulët punësimi, që është përqëndruar në subjektet qeveritare 

dhe zyrtare, me punësim relativisht të ulët në sektorin privat jobujqësor.   
 
Në Shqipëri, në një masë më të madhe se në shumë nga ekonomitë e tjera 
evropiane në tranzicion, procesi i tranzicionit i thelloi vështirësitë në një 
ekonomi, e cila tashmë ishte e shqetësuar në shumë drejtime, duke rezultuar 
një rritje masive të normës së papunësisë.   
 
Emigrimi masiv jashtë vendit që pasoi, ka rezultuar në përftimin e aftësive dhe 
të të ardhurave për emigrantët, të cilat ata nuk do t’i kishin përfituar në vendin 
e tyre, ndërkohë që remitancat kanë ndihmuar në zbutjen e varfërisë, dhe në 
gjenerimin e rritjes ekonomike. Emigrantët që kthehen, krijojnë biznese të cilat 
ndihmojnë në zhvillimin e ekonomisë. 
 
Në të njëjtën kohë, niveli veçanërisht i lartë i remitancave në Shqipëri ka 
kontribuar gjithashtu në rritjen e kursit të këmbimit, dhe rrjedhimisht në uljen e 
konkurrencës. Kjo ka çuar në një “ekonomi të dyfishtë” në shumë drejtime, me 
standarde jetese dhe kosto që ndryshojnë shumë për segmente të ndryshme 
të popullsisë. Varësia e madhe në remitancat duhet të jetë pak shqetësuese 
për një rritje afatgjatë, pasi remitancat tentojnë të jenë “të lidhura me 
gjeneratën”35.  
 
Gjatë viteve të fundit rritja e ngadaltë e punësimit, krahasuar me rritjen 
relativisht të lartë të PBB-së, besojmë se duhet të jetë një shqetësim i madh. 
Sektori privat jobujqësor është vlerësuar në rreth 55 për qind e totalit të PBB-
së36, ndërsa llogaritet që ka të punësuar rreth 29 për qind të totalit37 të të 
punësuarëve, dhe vetëm 7.9 për qind të fuqisë punëtore. Sipas statistikave 
zyrtare, ky është sektori i cili, po rritet me shpejtësi dhe rrjedhimisht duhet të 
shfaqë rritje të punësimit. 

                                                 
35 Gjetjet në ekonomitë e remitancave në Pacifikun Jugor, për shembull, janë që gjenerata e dytë dërgon 
rreth një të tretën e emigrantëve fillestarë, dhe praktikisht pushon pas saj. 
36 Kjo është bazuar në shifrat e vitit 2000 për bujqësinë (28 për qind e PBB-së), administrimi publik (7 
për qind e PBB-së), dhe një tolerancë prej 10 për qind për institucione të sektorit publik jobuxhetore në 
sektorë të tjerë.  
37 Kjo bazohet në kontribuesit ndaj Institutit të Sigurimeve Shoqërore në vitin 2001.  Punësimi në 
sektorin privat jobujqësor përfshin 72,089 punonjës dhe 26507 të vetëpunësuar, krahasuar me 342,318 
kontribues joruralë.  
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Shtojcë 2. 
 
Evidencë empirike për rritjen ekonomike lidhur me kuadrin institucional  
 
Në vitet e fundit vëmendja është zhvendosur në analizën afatgjatë të 
faktorëve që nënvizojnë rritje të qëndrueshme përgjatë kufijve kohorë më 
afatgjatë. Veçanërisht, vëmendja është përqëndruar në rolet e veçanta të 
gjeografisë, të integrimit në ekonominë botërore dhe të institucioneve në 
rritjen ekonomike. 
 
Gjetjet kyçe janë: 
 
1) Epërsia e cilësisë institucionale. 
 
Disa shembuj nga një studim i veçantë (Edison, Hali) sugjerojnë38:  
 

a) Do të ketë një rritje prej 150 për qind në të ardhurat për frymë në vendet 
e Lindjes së Mesme në qoftë se instituconet e tyre forcohen në cilësinë 
institucionale mesatare të të gjithë vendit: fitimet nga të ardhurat janë 
shumë më të mëdha në qoftë se cilësia institucionale rritet në nivelin e 
ekonomive të avancuara. 

b) Rritja vjetore në PBB për frymë në vendet e Lindjes së Mesme do të 
rritej me 1 pikë përqindjeje, në qoftë se vendet atje do të kishin 
institucione po aq të mira sa cilësia mesatare për modelin. Rritja do të 
ishte 3.2 pikë përqindjeje, në qoftë se këto vende do të rrisnin cilësinë e 
tyre institucionale në nivelin e ekonomive të përparuara; 

c) Në qoftë se institucionet në vendet e Lindjes së Mesme do të ishin po 
aq të mira sa ato në një vend mesatar në shembullin, vendet e atij rajoni 
do të hasnin një 12 për qind pakësim të paqëndrueshmërisë 
ekonomike; në qoftë se këto institucione do të silleshin në nivel të 
ekonomive të përparuara, paqëndrueshmëria ekonomike do të ulej me 
më tepër 50 për qind. 

 
Në një studim tjetër, është vënë në dukje se: “..cilësia e institucioneve është 
përcaktuesi i vetëm pozitiv dhe i rëndësishëm i niveleve të të ardhurave”. 
Sipas vlerësimeve të tyre, një rritje në cilësinë e institucioneve mund të 
prodhojë rritje të madhe në të ardhurat për frymë. Për shembull, diferenca 
ndërmjet cilësisë së institucioneve në Bolivi dhe në Kore është ekuivalente 
me një devijim standard (në terma statistikorë) ose një ndryshim prej 6.4 njësi.  
Rrjedhimisht, në qoftë se Bolivia do të rriste nivelin e saj të cilësisë 
institucionale në nivelin e atë të Koresë, PBB e saj për frymë do të ishte 
afërsisht 18,000 dollarë ndryshe nga niveli i saj aktual prej 2,700 dollarësh”. 
 

                                                 
38 Edison, Hali. Testing the Links. How strong are the links between institutional quality and economic 
performance? Finance & Development June 2003, p35-37. 
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Për më tej, Raporti i Zhvillimit Botëror për vitin 200339 thekson se “…një gamë 
e gjerë e studimeve teorike dhe empirike konkludon se institucionet e mira 
kanë efekte rastësore të fuqishme, të matur nga variabla të tillë si pushteti i 
ligjit në të ardhurat më të larta për frymë” (referoju grafikut më poshtë).  Sipas 
një studimi40, përgjegjshmëria dhe shprehja e mendimit do të rriste të ardhurat 
kombëtare për frymë me një faktor prej 2.5. 
 
Raporti i Zhvillimit Botëror për vitin 2003, tregon lidhjen ndërmjet cilësisë 
institucionale, bazuar në indeksin e pushtetit të ligjit, dhe të ardhurave 
kombëtare, siç tregohen në grafikun më poshtë. 
 

                                                 
39 World Development Report, 2003. World Bank, Washington, D.C. 
40 Kaufman, Daniel, Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobaton. “Governance Matters.” World Bank Policy 
Research Working Paper 2196, 1999. Washington, D.C. 
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2) Institucionet që ingranohen në mbrojtjen e të drejtave të pronësisë, duke 

vënë kufizime ndaj elitës dhe politikanëve, dhe duke lejuar grumbullimin e 
kapitalit njerëzor, shpërndarjen e sipërmarrjes, dhe krijimin e një zone 
tregu masive të një rëndësie parësore. 

 
a) Acemoglu41 shqyrtoi dy llojet e strategjive të kolonizimit (dhe të 

institucioneve përkatëse) të ndjekura nga evropianët dhe efektin e tyre 
në prosperitetin ekonomik.  Në vendet ku kishte burime për t’u nxjerrë 
(si Afrika, India, Karaibet, Amerika Latine, Meksika etj.), evropianët 
ndoqën strategjinë e ngritjes së institucioneve nxjerrëse. Këto 

                                                 
41 Acemoglu, Daron. Root Causes. A historical approach to assessing the role of institutions in 
economics development. Finance & Development June 2003, p. 28-29. 
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institucione as nuk i mbrojtën të drejtat e pronësisë të qytetarëve të 
rregullt dhe as nuk e kufizuan pushtetin e elitës (evropianët vetë dhe 
aleatët e tyre). Nga ana tjetër, evropianët krijuan një numër kolonish ku 
ata kopjuan, - dhe shpesh përmirësuan – formën evropiane të 
institucioneve që mbrojnë pronën private dhe vendosin kufizime të 
ndjeshme për elitën dhe politikanët. Shembujt kryesorë përfshijnë 
Australinë, Kanadanë, Zelandën e Re dhe Shtetet e Bashkuara. 

 
Është pikërisht kjo diferencë në institucione që shpjegon kthimin e 
pasurisë në prosperitetin ekonomik ndërmjet të dy llojeve të kolonive.  
Grupi i dytë i ish-kolonive evropiane, që janë relativisht të pasura sot, 
ishin të varfra para se të mbërrinin evropianët. Megjithatë, lloji i 
institucioneve të ngritura në këto koloni ishte shumë më i favorshëm 
ndaj investimeve dhe rritjes ekonomike, duke prodhur si rrjedhojë këtë 
kthim të pasurisë. 

 
Një shembull i dytë vjen nga botimi i Bankës Botërore i “Raportit të 
Zhvillimit Botëror për vitin 2003”, që krahason të ardhurat për frymë të 
disa vendeve Latino-Amerikane me ato të Kanadasë dhe të Shteteve 
të Bashkuara.  Në shekullin XVI dhe XVII, PBB-ja për frymë e disa 
vendeve Latino Amerikane si Argjentina, Barbados, Kuba, etj. ishte e 
njëjtë (ose më i lartë, me më tepër se 50 për qind) sesa PBB-ja e 
SHBA për frymë42.  Megjithatë, sapo filloi industrializimi në Amerikën e 
Veriut në shekullin XIX, Shtetet e Bashkuara dhe ekonomitë kanadeze 
diverguan mjaft nga pjesa tjetër e hemisferës. Një kyç për 
industrializimin e hershëm ishte mundësia e popullsisë së gjerë për të 
investuar, për të grumbulluar kapitalin njerëzor dhe për të marrë pjesë 
në veprimtari tregtare. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja siguruan 
ligjet, institucionet dhe politikat qeveritare për të disponuar këtë 
investim dhe këtë pjesëmarrje.  

 
Nga ana tjetër, kushtet në vendet e Amerikës Latine mundësuan një 
pabarazi të lartë në të ardhura, në pasuri dhe në kapital njerëzor, i cili 
realisht influencoi në zhvillimin e institucioneve. Institucionet që u 
krijuan bllokuan kapjen e efektshme të shanseve për përparim social 
dhe ekonomik, për një pjesë të rëndësishme të popullsisë.  Këto 
institucione “ ..penguan grumbullimin e kapitalit njerëzor, shpërndarjen 
e sipërmarrjes dhe krijimin e një tregu masiv – faktorë që konsiderohen 
si të rëndësishëm në zhvillimin industrial”. 

 
b) Raporti i Zhvillimit Botëror për vitin 2003 (Banka Botërore) gjithashtu 

thekson se “…në qoftë se nuk mbrohen siç duhet, asetet nuk mund të 
lulëzojnë dhe nuk mund të kontribuojnë në rritjen dhe në mirëqënien 

                                                 
42  World Development Report 2003, World Bank, p. 34. 
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humane.” Më tej raporti thekson : “…me të drejta pronësie jo të sigurta, 
të ardhurat dhe mirëqenia bien … Pasiguria në 75 për qind të firmave 
në Republikën Kyrgyz, në Moldavi, në Federatën Ruse, dhe në 
Ukrahinë bëri që ato të mos ishin të bindura se sistemi ligjor do të 
mbështeste të drejtat e pronësisë dhe ato kontraktuale, në 
mosmarrëveshjet në biznes. Ndërmjet të gjashtë ekonomive ku të 
drejtat e pronësisë ishin më pak të sigurta, e ardhura (PBB) u ul në 
dekadën e tranzicionit me rreth 40 për qind ose më shumë. Shumë 
vende me tkurrje në PBB gjithashtu, patën rritje të mëdha në normën e 
vdekshmërisë.” 

 
Raporti gjithashtu thekson se “ ..Pa angazhime në ligj dhe në pronësi, 
shfrytëzimi i mirëdrejtuar nuk është i mundshëm. Të drejtat e pasigurta 
të pronësisë gjithashtu dëmtojnë aktivet natyrore dhe ambientaliste: 
popullsia nënujore është kërcënuar, dhe pemët janë prerë 
përgjithmonë. Për shkak se njerëzit nuk janë të sigurt që ata do të jenë 
në gjendje të vjelin nesër, ata marrin çfarë të mundin sot  - duke 
iniciuar një garë për të drejtat e pronësisë”. “Për një pjesë të madhe 
vendesh, pasiguria e të drejtave të pronësisë pakëson investimin në 
kapitalin njerëzor dhe rrit shpyllëzimin. Reformat që forcojnë 
angazhimin ndaj ligjit dhe pronësisë do të sillnin përfitim edhe për pyjet. 
Ka arsye të mira për të besuar se përfitimet do të shtrihen gjithashtu, 
edhe në asete të tjera natyrore dhe ambjentaliste.” 

 
Një studim tjetër43 sugjeron se të ardhurat për frymë do të rriteshin të 
paktën 2 për qind për vit në të gjitha vendet, në qoftë se ato do të 
mbronin vetëm të drejtat e pronësisë (publike apo private) dhe do të 
ndiqnin politika më konkurruese për tregun. 

 
Studime shtesë44 sjellin fakte e pasuritë natyrore bien kur institucionet 
mbrojtëse janë të dobëta. Institucionet e dobëta kontribuojnë në një 
klimë të varfër investimi dhe në shterimin e burimeve natyrore. Për më 
tej“ .. vendet me norma të larta shterimi burimesh natyrore gjithashtu, 
tentojnë të jenë ato vende që kanë rezerva të ulëta të kapitalit fizik”45. 

 
Si përfundim, ekonomitë me pabarazi të lartë në pronësinë e pasurive 
tentojnë të gjenerojnë institucione që kufizojnë shanset e individëve për 
përparim të ardhshëm ekonomik, dhe kjo i lidh këto ekonomi me rrugët e 
rritjes së ulët. 

 
                                                 
43 Sachs, Jeffrey D., and Andrew M. Warner. “Economic Convergence and Economic Policies.”  
National Bureau of Economic Research Working Paper 5039, 1995. Cambridge, Mass. 
44 Acemoglu, Daron, Simon Johnson and James A. Robinson, 2001, “ Reversal of Fortune: Geography 
and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution”, National Bureau of 
Economic Research Working Paper 8460. Cambridge, Mass. 
45 Burimi: Raporti i Bankës Botërore, 2003, Box 3.3. 
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Tani të përpiqemi të vlerësojmë pozicionin e Shqipërisë në lidhje me kriteret 
më të fundit të identifikuara, si dhe kuadrin e politikës së saj, për të shqyrtuar 
ku qëndron ajo lidhur me kërkesat për rritje të qëndrueshme afatgjatë. 
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Shtojcë 3 
 
Vlerësim i gjendjes së Shqipërisë lidhur me kuadrin institucional  
 
Cilësia institucionale mund të matet duke përdorur tregues të ndryshëm. Një 
ndër to lidhet plotësisht me të drejtat e pronësisë, një tjetër me kufizimet ndaj 
ekzekutivëve, lidhur me kufij institucionalë e kufij të tjerë të vendosur ndaj 
udhëheqësve politikë (me qëllim që sa më shumë kufij të ketë, aq më të 
mbështetura bëhen politikat e zbatuara). Një masë tjetër, indeksi agregat i 
qeverisjes, është mesatarja e gjashtë masave të institucioneve, përfshirë (1) 
shprehja e opinionit, (2) stabiliteti politik dhe mungesa e dhunës (3) 
efektshmëria e qeverisë, (4) ngarkesa rregullatore (5) pushteti i ligjit, dhe (6) 
çlirimi nga marrja e ryshfeteve.   
 
Në vlerësimin e cilësisë dhe të efektivitetit të zhvillimit institucional, ne kemi 
shqyrtuar masat e përfshira tek indeksi agregat i qeverisjes, dhe së fundi 
përfshimë një “burokraci miqësore në punë” – masë tjetër për të kapur 
çështjet të cilat nuk hyjnë pastërtisht as në njërën kategori dhe as në tjetrën46.   
 
Duke kaluar me rradhë nëpër to: 
 
1.  Shprehja e mendimit dhe kontabiliteti.  
 
Kjo mbulon masën deri ku qytetarët zgjedhin qeverinë e tyre, kanë të drejta 
politike, liri civile dhe një shtyp të pavarur. Shqipëria ka bërë shumë përpara 
në këtë drejtim, por gjykojmë se ka vend për përmirësime në fusha specifike.  
 
2.  Stabiliteti politik dhe mungesa e dhunës.  
 
Çështja kryesore në këtë drejtim janë ndryshimet e shpeshta të qeverisë dhe 
të portofolit ministror, që ngadalëson efektshmërinë e iniciativave të qeverisë.   
 
3.  Efektshmëria e qeverisë. 
 
Kjo mbulon cilësinë e kryerjes së shërbimit publik, kompetencën dhe 
pavarësinë politike të punonjësve të qeverisë. 
 
Strategjia Kombëtare për Zhvillim Ekonomik e Social vë në dukje se 
përmirësimi i cilësisë së kryerjes së shërbimit publik “.. aktualisht përbën një 

                                                 
46 Më tej ne e kemi ri-interpretuar masën e katërt, ngarkesën rregullatore, larg masave që lidhen me 
politikën, si kufizime qeveritare për tregun e mallrave, tregtinë ndërkombëtare dhe sistemet bankare 
pasi këto, në analizën tonë janë konsideruar si të lidhura më politikën. Në vend të kësaj, ne jemi 
përqëndruar në probleme që kanë të bëjnë me rregulloret e qeverisë dhe me përdorimin e rregulloreve 
më të përgjithshme.  
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fushë problematike”.  Masa të cilat janë në proces e sipër për të përmirësuar 
kryerjen e shërbimit publik, kompetencën dhe pavarësinë publike, përfshirë:  
 
• Implementimin e statusit të shërbimit civil ndërmjet nëpunësve të shtetit. 
• Procedura transparente të rekrutimit. 
• Përcaktimin e rolit të sekretarisë së përgjithshme, si hallkë ndërmjet nivelit 

administrativ dhe politik në ministritë dhe në institucionet e tjera. 
• Specifikimin e përmirësuar të punës, të vlerësimit dhe procedurat e 

trajnimit. 
• Mundësinë për të apeluar në Komisionin e Shërbimit Civil. 
 
Ne do të vinim në dukje se përmirësimi në cilësinë e kryerjes së shërbimit 
publik është mundësisht i lidhur me çështjen e mëposhtme lidhur me rolin e 
qeverisë.  
 
4.  Ngarkesa rregullatore. 
 
Duke komentuar rregulloren e qeverisë, FIAS (Shërbimi Këshillues i 
Investimeve të Huaja), një shërbim i përbashkët i Bashkëpunimit të Financës 
Ndërkombëtare dhe Bankës Botërore, komentoi: 
 
“…Dhjetë vjet pas tranzicionit fillestar deri në një ekonomi monetare, sistemi 
aktual administrativ në Shqipëri ende ngarkohet me shumë kërkesa 
rregullatore të vjetëruara. Këto janë të rrënjosura në mentalitetin e planifikimit 
shtetëror dhe kontrollit, dhe në mikrodrejtimin e ekonomisë nga qeveria” 47. 
 
SKZHES i referohet një studimi për “Shërbimin publik në administratën 
qendrore” të realizuar nga Njësia Antikorrupsion. Ajo vë në dukje se “.. qëllimi 
i këtij studimi ishte të nxitej thjeshtësimi, normalizimi, unifikimi i të gjitha 
procedurave dhe kritereve teknike, lidhur me kryerjen e të gjitha shërbimeve 
publike të ofruara nga institucione administrative qendrore, si dhe reformat e 
shërbimeve dhe procedurat e apelimit. Objektivi është të pakësohet numri i 
licencave, të modernizohen njësitë me drejtim dhe funksione të ngjashme dhe 
të krijohet një "pikë shërbimi me një ndalesë".  
 
Ndoshta, është e drejtë të komentojmë se ky aspekt ende kërkon vëmendje të 
mëtejshme, por duket se është në procesin e njohjes, me identifikimin e 
masave fillestare për të përmirësuar situatën. 
 
5.  Pushteti i ligjit . 
 

                                                 
47 FIAS, “Albania Removing Administrative Barriers to Investment: A Critical Component of the 
National Development Strategy” March 2003. 
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Kjo i referohet mbrojtjes së personave dhe pronës, gjykimeve të pavarura dhe 
efektive dhe zbatimeve kontraktuale.  
 
Kjo është një fushë, e cila kërkon vëmendje të veçantë.   
 
Lidhur me pavarësinë dhe efektivitetin e sistemit të drejtësisë, SKZHES vë në 
dukje se “..Ndërkohë që pavarësia e sistemit të drejtësisë është rritur, 
efektshmëria dhe drejtësia e tij mbeten problematike”.  Identifikohen një 
numër etapash për të rritur pavarësinë dhe efektivitetin e sistemit të 
drejtësisë, përfshirë “…reforma të vazhdueshme  … të synuara për forcimin e 
institucioneve të autonomisë juridike, ndërtimin e kapaciteteve, rritjen e 
transparencës dhe përmirësimin e hyrjes në drejtësi të grupeve sociale të 
pambrojtura.” 
 
Lidhur me ligjin dhe me rendin në përgjithësi, SKZHES komenton se 
“…Reduktimi i krimit serioz, zbulimi i krimit të rritur dhe rendi publik në 
përgjithësi po forcohen nëpërmjet reformave ndaj institucioneve të drejtësisë. 
Kjo përfshin një sukses fillestar në luftën kundër trafikimit të paligjshëm dhe 
krimit të organizuar. Forcimi i rendit publik dhe lufta kundër krimit të 
organizuar ndërkombëtar, dhe pastrimit të parave në veçanti, kërkon më tepër 
mbështetje ndërkombëtare.” 
 
Zbatimi i kontratave kërkon një sistem të fuqishëm dhe të zbatueshëm, 
mungesë relative të korrupsionit, dhe mekanizma transparentë për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve.  
 
Zgjidhja e të drejtave të pronësisë ndoshta është sfida më e madhe e vetme, 
me të cilën përballet Shqipëria në këtë pikë kohore.   
 
Studimi i FIAS vë vazhdimisht në dukje problemet lidhur me të drejtat e 
pronësisë, si më poshtë:  
 
• Në raport me nevojën për një treg toke të shëndoshë dhe frytdhënës për 

zhvillim në të ardhmen. 
 
Raporti thekson: 
 
“ …Megjithatë, ka një shqetësim madhor lidhur me çështje më të mëdha për 
tokën, për pronën dhe për të drejtat e ndërtimit, që karakterizohen nga 
mosmarrëveshje të panumërta për zotërimin e tokës, nga zënie (trualli) të 
paligjshme dhe nga aktiviteti kaotik i ndërtimit.  Shumë kanë treguar se kuadri 
i dobët rregullator dhe ligjor, i dobësuar më tej nga korrupsioni, ka inkurajuar 
zhvillim të papërmbajtur bazuar në motivime afatshkurtra dhe spekulative, 
duke humbur investimet afatgjata dhe strategjike. Në qoftë se do të lejoheshin 
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të vazhdonin, këto zhvillime do të minonin përpjekjet e qeverisë për të 
zhvilluar një treg toke të shëndoshë dhe frytdhënës, bazuar në pronën private, 
në përputhje me interesin publik për të mbështetur zhvillimin e ardhshëm.” 
 
Ai vazhdon të rekomandojë që “.. Qeveria vepron shpejt për të rishikuar dhe 
për të implementuar rekomandimet e Bankës Botërore. Vonesat e mëtejshme 
vetëm mund të keqësojnë problemet dhe të pengojnë investitorët strategjikë..” 
 
• Lidhur me kërkesat për kalimin drejt një ekonomie të plotë tregu: 
 
“…Të drejtat e dobëta dhe shpesh konfliktuale për pronësinë, kanë penguar 
seriozisht veprime private. Ato janë rezultat i gabimeve dhe i 
paqëndrueshmërive që lindin nga privatizimi i shumëfishtë dhe nga programet 
e rregullimit, si dhe nga aktiviteti kaotik i ndërtimit. Ndonëse ky është problem 
në vend, ai është ndjerë mprehtësisht në zonat urbane, ku kërkesa tregtare 
për tokë është e lartë…  
 
“ ....shumë vendime të marra nga Komisioni i Rregullimit krijuan pretendime të 
mbivendosura për pronësinë e të njëjtit truall apo banese, dhe i detyruan 
pronarët aktualë dhe historikë të hyjnë në procese të vështira, në ndjekje të 
shitjes, të qirasë apo të marrëveshjeve të bashkëpronësisë.” 
 
• Në lidhje me ndikimin e kundërt për investimin e vërtetë:  
 
“Për një periudhë të gjatë, autoritetet bashkiake dhanë leje ndërtimi kuturu, pa 
ndjekur gjithmonë kërkesat për kërkimin e titujve. Shpesh, në kohën e 
ndërtimit, investitori nuk ishte plotësisht në dijeni të ndonjë polemike zotërimi 
lidhur me truallin e ndërtimit. Rregullimi pasues për truallin, pas përfundimit të 
ndërtimit, ligjërisht kërkoi prej investitorit të hynte në bisedime me ish-pronarin 
(apo ish-pronarët) e truallit, për një marrëveshje shitjeje ose qiraje, diçka që ai 
nuk e kishte pritur.….. 
 
“  ..nga ana tjetër, kishte gjithashtu spekulatorë, të cilët përfituan nga sistemi i 
dobët dhe qëllimisht fituan të drejtat për ndërtim, pa patur të drejtat e 
zotërimit, duke e ditur se sapo të përfundonte ndërtimi, nxjerrja nga prona do 
të ishte e vështirë.” 
 
• Lidhur me ndikimin e ndërtimeve të paligjshme:  
 
“..Së fundi, disa mosmarrëveshje për pronësinë u shkaktuan nga ndërtime të 
paligjshme, domethënë, ndërtime të ndërmarra pa të drejtat qoftë të 
pronësisë, qoftë të ndërtimit. Megjithëse ligji nuk iu akordon zhvilluesve të 
paligjshëm të njëjtin status me ata që ndërtojnë me leje ndërtimi, nxjerrja nga 
prona është praktikisht e vështirë dhe e kushtueshme. Në disa raste, kjo gjë 
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bëhet e pamundur, pasi zhvilluesi tashmë e ka shitur ndërtesën tek një palë e 
tretë dhe është zhdukur bashkë me fitimet e mëdha të marra nga transaksioni 
i kryer.” 
 
• Lidhur me efektin negativ ndaj investitorëve dhe publikut: 
 
“…Regjistrimi i parë është arritur në zonat rurale. Megjithatë, në zonat urbane, 
procesi është ndërprerë, për shkak të kompleksitetit lidhur me polemikën për 
zotërimin e përmendur më lart. Ai pengohet, gjithashtu, nga mungesa e 
informacionit rreth truallit dhe pronave që mbeten në pronësi-shtetërore, dhe 
besohet të jenë të shumta në zonat urbane...48 
  
“ ..Së fundi, të gjithë janë të kapur në këtë rreth vicioz dhe vuajnë pasojat 
negative të tij, gjë që pengon investitorët strategjikë, nevoja e të cilëve për 
truall me të drejta pronësie të sigurta është thelbësore.… 
 
“ ..Investitorët janë shumë të shqetësuar rreth aktivitetit të ndërtimit, efektivisht 
i pakontrolluar dhe i papërmbajtur. Kjo çon jo vetëm në mosmarrëveshje të 
kushtueshme dhe shqetësuese për të drejtat e pronësisë, por gjithashtu krijon 
çrregullsi fizike në mjedisin e ndërtuar.… 
 
“ ..Mungesa e zbatimit të ligjit dhe shumëfishimi i korrupsionit i lejoi zhvilluesit 
spekulativë të ndërtonin dhe të shisnin prona në mënyrë oportuniste dhe me 
shumë përfitim, duke i lënë blerësit e pafajshëm dhe publikun e gjerë të 
përballeshin me pasoja të pafavorshme.” 
 
• Raporti vazhdon të rekomandojë masa specifike, veçanërisht nevojën për 

një angazhim të qartë dhe pa ekuivoke nga qeveria :  
 
“ ..Më e rëndësishme, qeveria duhet të shfaqë një nivel të lartë angazhimi 
politik ndaj këtyre reformave dhe të zhvillojë një strategji koherente, për të 
përshpejtuar implementimin e tyre. Shumë nga përpjekjet e kaluara nuk patën 
sukses, si rezultat i një qasjeje të copëzuar me lidhje të dobët ose 
joekzistente ndërmjet programeve të ndryshme dhe institucioneve 
përgjegjëse.” 
 
• Domosdoshmëria për një qasje të tillë: 
 
“Shqipëria duhet të nxisë investimin e përfitimeve strategjike për zhvillimin e 
vet afatgjatë ekonomik e kombëtar. Këto investime kërkojnë një kuadër të 

                                                 
48 Toka dhe të ardhurat në pronësi të shtetit mund të jenë në duart e qeverisjes vendore dhe bashkiake, 
si dhe të ndërmarrjeve të zotëruara nga shteti. Megjithëse statistikat e pronës dhe të tokës shtetërore 
janë shumë të pamjaftueshme, disa studime vlerësuan se ato përbënin 50 për qind të gjithë tokës urbane 
dhe pothuajse 40 për qind të tokës tregtare urbane nga fundi i vitit 1998.  Shihni “City Made By 
People,” faqe. 53, Vëll. 2, 2000, Qendra për zhvillimin e qytetarit, Tiranë.   
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mjaftueshëm ligjor e institucional, duke siguruar mbrojtje të fuqishme për të 
drejtat e pronësisë, drejtim të qartë për përdorimin e truallit dhe kërkesat për 
ndërtim, dhe trajtim të barabartë dhe të parashikueshëm, kur ka të bëjë me 
agjencitë rregullatore në nivele kombëtare dhe lokale.” 
 
Argumenti në favor të krijimit të të drejtave të sigurta të pronësisë, si një kusht 
paraprak për rritje të qëndrueshme ekonomike, është i bazuar fuqishëm në 
pothuajse gjithë analizat e rritjes së qëndrueshme, për shkak të ndikimit 
negativ që vjen nga moszotërimi i këtyre të drejtave49.   
 
SKZHES pranon nevojën për forcimin e mëtejshëm të pushtetit të ligjit dhe 
zgjidhjen e të drejtave të pronësisë, duke theksuar efektin e pritshëm pozitiv 
të tyre në ekonomi. Masat që duhet të zbatohen lidhur me të drejtat e 
pronësisë përfshijnë: 
 

− Përfundimin e inventarit dhe regjistrimin e pasurive shtetërore rreth 
vitit 2006. 

− Përmirësimin e administrimit të tyre dhe rritjen e transparencës për 
rregullimin dhe për shitjen e tyre.  

 
Lidhur me tokën urbane, masat përfshijnë:  

− Zgjidhjen e duhur të të drejtave të pronës private, të 
bashkëpronësisë në banesa dhe të pronësisë publike ; dhe   

− Miratimin e instrumenteve për implementimin dhe mbrojtjen e tyre, 
përfshirë format e përshtatshme të kompensimit. 

 
Masat që duhet të zbatohen në lidhje me tregun e tokës rurale përfshijnë 
zhvillimin e tregut të tokës dhe konsolidimin e pronësisë. 
 
6. Çlirimi nga ryshfeti  
 
Me fjalë të tjera, pushteti publik të mos abuzohet për përfitim privat apo për 
korrupsion.    
 
Literatura ekonomike thekson se korrupsioni ka një kosto të lartë ekonomike. 
Ajo thekson lidhjet ndërmjet qeverisjes dhe korrupsionit, dhe thekson se 
qeverisja e dobët krijon mundësi dhe nxitje për korrupsion, dhe mund të çojë 
në një shpërndarje jo të drejtë të të ardhurave dhe të pasurisë, si dhe ndikon 
negativisht në rritjen dhe nivelin e jetesës. Një studim për korrupsionin në ish- 
vendet e Bashkimit Sovietik (CIS), për shembull, i paraqiti efektet e tij si:  
• Shtrembërime përkeqësuese në shpërndarjen e burimeve. 
                                                 
49 Disa analiza të cilësisë institucionale fokusohen ekskluzivisht në të drejtat e pronësisë.  Referohuni 
tek Edison, Hali. “Testing the Links. How strong are the links between institutional quality and 
economic performance?” Finance & Development June 2003, faqe 35-37. 
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• Rritje kostosh, pakësim iniciativash për të investuar dhe pengim i 
investitorëve të huaj.  

• Ndikim veçanërisht i pafavorshëm për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme; 
dhe 

• Pakësim i kursimeve dhe i investimeve të brendshme dhe stimulim i 
largimit të kapitalit.  

 
Ai konkludoi se korrupsioni “është një ndër forcat më të mëdha penguese për 
investimet dhe rritjen, dhe për rrjedhojë ai ul nivelet e jetesës në shumë 
ekonomi tranzicioni të analizuara” 50. 
 
SKZHES vë në dukje se “..Lufta kundër korrupsionit është një çështje e 
mprehtë për të gjitha reformat. Kjo luftë është zhvilluar drejt ngushtimit të 
hapësirës për korrupsion, nëpërmjet rritjes së transparencës dhe nëpërmjet 
miratimit të iniciativave antikorrupsion, të cilat kanë kryesisht ndikime 
afatmesme dhe afatgjata. Janë marrë gjithashtu, masa drejt përmirësimit të 
kontrollit dhe procedimit të rasteve të korrupsionit. Si rezultat, indeksi i 
korrupsionit të perceptuar ka rënë. Lufta kundër korrupsionit do të vazhdojë të 
jetë një prioritet dhe do të luftohet sipas këtyre dy qasjeve të përmendura më 
sipër”. 
 
Studimi i FIAS vuri në dukje se “..një studim i kohëve të fundit i bazuar në 
vrojtimet e kryera në shtatë vende në rajonin e Evropës Juglindore nga 
Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Instituti Ligjor i Zhvillimit 
Ndërkombëtar,51 tregoi se Shqipëria ishte më keq nga të gjitha vendet në 
rajon, për sa i përket korrupsionit të perceptuar, dhe ecuria e tij po 
përkeqësohet me kalimin e kohës”.  Tabelat e paraqitura në raportin e FIAS 
janë bashkëngjitur tek aneksi 1. 
 
Raporti vë në dukje se “.. Të metat në veprimin e sistemit rregullator 
administrativ, si për shembull të vepruarit sipas dëshirës dhe mungesa e 
transparencës dhe e  përgjegjshmërisë, sigurojnë mundësi pjellore për 
praktikën e korrupsionit. Qeveritë që janë serioze në luftën kundër 
korrupsionit duhet të përpiqen të thjeshtojnë procedurat rregullatore të 
investimit dhe të eleminojnë veprimet administrative sipas dëshirës apo të 
panevojshme”. Ai vë në dukje masa që tashmë janë në proces, të 
udhëhequra nga një Komitet i Posaçëm në Kabinetin e Kryeministrit, dhe nxit 
shtimin e një termi reference tjetër specifik, që i adresohet heqjes së 

                                                 
50 I referohet Thomas Wolf and Emine Gurgen “Improving Governance and Fighting Corruption in the 
Baltic and CIS Countries, Economic Issues No 21, International Monetary Fund, July 2000. 
51 “Regional Corruption Monitoring,” the Centre for the Study of Democracy and the International 
Legal Development Institute, Rome, under its South East European Region Legal Development 
Initiative (SELDI), 2002. 
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barrierave administrative për investimet, me qëllim eleminimin e mundësive 
për korrupsion dhe përmirësimin e transparencës.   
 
7.  Burokracia miqësore në biznes – të tjera  
 
Të katër çështjet finale lidhur me institucionet, shprehimisht efektiviteti i 
qeverisë, ngarkesa rregullatore, pushteti i ligjit (komponentë të caktuar) dhe 
çlirimi nga ryshfeti, në disa raste kanë trajtuar bashkë nënçështjen e 
“burokracisë miqësore në biznes”.  Studimi i FIAS vë në dukje se ka katër 
probleme të mëdha në këtë aspekt:  
 
• Ka një mungesë sistematike në zbatimin e rregulloreve dhe udhëzuesve 

operacionalë. Vihet në dukje se ligjet e reja nuk mbështeten nga 
procedura të nevojshme, nga kritere dhe nga përgjegjësi, duke lejuar 
kështu një shkallë të lartë lirshmërie në veprimet administrative nga 
agjencitë dhe nëpunësat. 

• Ka një mungesë sistematike të strukturave të efektshme institucionale, me 
një përcaktim jo të qartë të përgjegjësive apo përgjegjshmërisë, apo 
bashkëpunimit ndër-agjenci. 

• Zbatimi ligjor dhe rregullator përherë mungon, me mekanizma të zgjidhjes 
së mosmarrëveshjeve që nuk funksionojnë efektshëm; dhe   

• Administrimi është dobësuar më tej nga një mungesë e zhvillimit të 
mendësisë së duhur dhe aftësive të zyrtarëve në të gjitha nivelet. Studimi 
vë në dukje se “..në përgjithësi, nënpunësat rregullatorë duket se nuk kanë 
besim tek bizneset. Shumë duket se e shohin veten si polica, jo si ofrues 
shërbimesh....”   

 
Studimi thekson se “…ndërkohë që këto tipare nuk janë të pazakonta midis 
ekonomive të tranzicionit në rajon, ashpërsia e tyre është e dallueshme kur 
vendosen pika referimi kundrejt rezultateve të krahasueshme të një vendi”.  
Problemet që vë në dukje studimi lidheshin kryesisht me tatimet dhe çështje 
doganore. 
 
Është krijuar një grup i veçantë, nën drejtimin e Ministrit të Ekonomisë, për të 
hartuar dhe zbatuar një plan veprimi për heqjen e barrierave të identifikuara 
në raportin e FIAS.   
 
 
 


