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“Karta e Gjelbër, Shqipëria 2025: Rimodelimi i zhvillimit ekonomik
në kontekstet lokale” u diskutua edhe në forumin e Akademisë së
Shkencave me të njëjtin emër, zhvilluar në nëntor 2016. Ky forum
ishte vazhdim i dy forumeve të mëparshme: “Rithemelimi i
mirëqenies, zhvillimi sfidant i varfërisë”, zhvilluar në pranverë
2014, dhe “Asimetritë e zhvillimit si shkak i varfërisë”, zhvilluar në
pranverë 2015.
Të tria forumet u pasuan nga botimet përkatëse:
Barjaba K. (ed) (2016); “Rimodelimi i zhvillimit në kontekstet
lokale”, Akademia e Shkencave;
Barjaba K. (ed) (2016); “Asimetritë e zhvillimit si shkak i varfërisë”,
Akademia e Shkencave & UET Press;
Barjaba K. (ed) (2014); “Rithemelimi i mirëqenies. Zhvillimi sfidant i
varfërisë”, Akademia e Shkencave &UET Press.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë falënderon ekipin kërkimor për
formulimin e këtij dokumenti si edhe kontribuuesit e forumeve
publike dhe bashkautorët e botimeve të përmendura më sipër
kushtuar ndërveprimit midis zhvillimit, mirëqenies dhe varfërisë.
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Shqipëria 2025:
Rimodelimi i zhvillimit ekonomik në kontekstet lokale
Ky dokument politikash adreson tri çështje themelore:
I. nevojën për rimodelimin e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë;
II. korrelacionin midis modelimit ekonomik dhe psikologjisë,
sociologjisë, antropologjisë dhe sjelljes së shqiptarëve;
III. disa aspekte të ndërveprimit midis migrimit dhe zhvillimit.
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PJESA E PARË
Rimodelimi i zhvillimit ekonomik të Shqipërisë1
Gjatë periudhës së tranzicionit janë ndërmarrë një sërë
ndryshimesh strukturore të rëndësishme, të cilat kanë
nxitur ekonominë dhe kanë kontribuuar në rritjen
ekonomike.
Në fazat e para të tranzicionit, lëvizjet migruese brenda
vendit dhe transformimet në tregun e punës dhe kapitalit,
ndikuan në zhvendosjen e faktorëve të prodhimit drejt
sektorëve më produktivë të ekonomisë, duke ndikuar
në nivelet e produktivitetit dhe rritjes ekonomike.
Pas viteve 2000, në ekonominë shqiptare u shfaqën
dukshëm probleme dhe pengesa strukturore, të cilat me
kalimin e kohës nisën të përkeqësoheshin.
Çindustrializimi, zhvillimi i aktiviteteve me vlerë të
shtuar të ulët, deformimet strukturore në bujqësi dhe
dinamika e këtij sektori nën potencialet e tij janë disa prej
shtrembërimeve që u shfaqën dukshëm në ekonominë
shqiptare. Papunësia e lartë jo vetëm në nivel kombëtar
por edhe rajonal, largimi i vazhdueshëm i “trurit”, si dhe
nivelet e konsiderueshme të varfërisë ishin disa nga
dobësitë e hasura gjatë kësaj periudhe në profilin
ekonomik jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të vendeve të
rajonit të Ballkanit Perëndimor.
1

Për këtë pjesë kontribuuan: Adrian Civici, Milva Ekonomi, Pandeli
Garo, Orkida Ilollari, Dhori Kule, Arben Malaj, Selami Xhepa.
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Kriza ekonomike e periudhës 2008–2009, nxori në pah
një sërë problemesh lidhur me modelin e rritjes, i cili më
tepër se një model i ekuilibrit të qëndrueshëm afatgjatë,
rezultoi të ishte një model i bazuar në një konsum të
paqëndrueshëm. Komponentët e kërkesës së brendshme
agregate u ngadalësuan ndjeshëm gjatë periudhës 2009–
2013, ndërsa kërkesa e jashtme ishte ende e tkurrur për
shkak të sfidave të vazhdueshme në integrimin drejt
tregjeve europiane.

I. Rimodelimi i zhvillimit ekonomik të Shqipërisë
1.1. Profili dhe tiparet e rritjes ekonomike
në Shqipëri: 1992–2015
Natyrisht, kur flitet për rritjen ekonomike duhen marrë
në konsideratë debatet e diskutimet e shumta me natyrë
ekonomike, financiare e sociale, të cilat nuk e absolutizojnë
apo nuk e cilësojnë atë si shkopi magjik që zgjidh gjithçka,
duke rekomanduar që analizat dhe vlerësimet për atë të
shoqërohen gjithnjë me pyetje e përfundime të tilla si: në
çfarë niveli rritja ekonomike shndërrohet në zhvillim
ekonomik e social? Sa dhe si “përkthehet” ajo në mirëqenie
dhe progres? Kemi të bëjmë me rritje ekonomike sasiore
apo cilësore? Si ndikon rritja ekonomike në zhvillimin e
qëndrueshëm? Cilat janë lidhjet ndërmjet rritjes ekonomike
dhe qëndrueshmërisë financiare dhe bankare? Kemi të
bëjmë me një rritje ekonomike “miqësore” apo “agresive,
shkatërruese” me mjedisin? Sa e kënaqur ndihet popullsia
me rritjen ekonomike dhe efektet e saj në jetën e
përditshme? Etj. Në këtë këndvështrim, rritja ekonomike
11
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konsiderohet si një “termometër” apo “letër lakmuesi”,
që nga njëra anë reflekton dhe dëshmon gjendjen e
ekonomisë dhe sistemit financiar, funksionimi,
efektshmëria dhe kapaciteti i të cilit reflektohet në
përqindjen e rritjes ekonomike, dhe nga ana tjetër, reflekton
mundësitë dhe rezultatet konkrete për realizimin e një serie
politikash ekonomike, financiare e sociale, të cilat varen
ndjeshëm nga të ardhurat që vijnë pikërisht nga shifra e
rritjes ekonomike. Në këtë kuptim, “portretizimi i rritjes
ekonomike”, “tiparet e saj kryesore” na përballin më qartë
me përgjegjësinë për ndërtimin e një ekonomie të
qëndrueshme, të strukturuar mirë e në mënyrë të
efektshme, që është e aftë të përballojë krizat apo
vështirësitë që lindin nga ciklet e biznesit dhe reformat e
rëndësishme strukturore, ashtu siç na përballin me
përgjegjësitë për politikat sociale, zhvillimin e
qëndrueshëm etj.
Duke i sintetizuar në disa elemente thelbësore tiparet e
rritjes ekonomike në Shqipëri në këto 25 vite tranzicioni,
mund të përvijohen disa elemente të rëndësishme që e
karakterizojnë atë, dhe mbi këtë bazë të analizohen faktorët
kryesorë të stabilizimit të një rritjeje të qëndrueshme dhe
evidentimit të drejtimeve më të rëndësishme të financimit
dhe të mbështetjes së saj. Tiparet kryesore të rritjes
ekonomike kanë qenë: 1) natyra e çrregullt; 2) asimetria
midis rritjes ekonomike dhe punësimit; 3) mbështetja te
konsumi, te remitancat dhe tek importet dhe jo te prodhimi,
tek investimet dhe tek eksportet; 4) ndjeshmëria e lartë
nga investimet publike dhe nga kreditë e sektorit bankar;
5) mungesa e konvergjencës me ekonomitë rajonale dhe
me ato europiane.
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1.1.1. Natyra e çrregullt e rritjes ekonomike
Rritja ekonomike në këto 25 vite ka pasur natyrë të
çrregullt, pra ka pasur luhatje të mëdha të cilat kanë
reflektuar specifikat e tranzicionit shqiptar: fillimin nga
një bazë nisjeje shumë e ulët, konfliktet e vazhdueshme
politike, trazirat e rënda sociale në vitet 1997–1998, efektin
e reformave strukturore e transformuese në kuadrin e
marrëveshjeve me FMN-në dhe BB-në, duke filluar nga
viti 1992 e deri më sot, situatat e favorshme ekonomike
rajonale e ndërkombëtare apo krizën financiare globale,
gjendjen ekonomike të fqinjëve si Greqia dhe Italia etj. Kemi
pasur rritje 5-6% në vitet 1994–1996, rritje negative në 1997ën, kemi arritur gati 8% në 2008-ën për të zbritur në 1.3%
në 2012-ën, ndërkohë që 2-3 vitet e fundit po përpiqemi
me shumë mundim të kalojmë tavanin e 3%-ëshit. Edhe
parashikimet e Ministrisë së Financave apo institucioneve
ndërkombëtare si FMN-ja, BB-ja apo BERZH-i e shohin të
pamundur kalimin e tavanit prej 4-4.5% para viteve 2018–
2020. Këto shifra vërtetojnë më së miri brishtësinë e ecurisë
së prodhimit të brendshëm bruto (PBB) dhe
ndikueshmërinë e lartë të saj “nga faktorë të jashtëm apo
jashtekonomikë e financiarë” (në kuptimin: jo të lidhur
ngushtë me strukturën ekonomike dhe efektshmërinë e
saj, apo me efektet e reformave strukturore).
1.1.2. Asimetria midis rritjes ekonomike
dhe punësimit
Rritja ekonomike nuk ka prodhuar në mënyrë
simetrike efektet anësore pozitive që priten prej saj. Për
13
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shembull, nuk ka ecur në të njëjtin kah me punësimin,
duke qenë larg edhe atij që njihet si “Ligji i Okunit”: rritja
simetrike e punësimit në funksion të rritjes ekonomike.
Shqipëria bën pjesë në grupin e vendeve në të cilat
vërtetohet një lidhje e dobët shkak–pasojë ndërmjet rritjes
ekonomike dhe uljes së papunësisë. Në shumë vite
papunësia ka pasur si valvul shkarkimi emigracionin në
vende si Greqia, Italia, Gjermania etj. Rritja ekonomike
ka sjellë edhe diferencim në zhvillimin rajonal, territorial
dhe social. Më pozitive duket lidhja e saj me nivelin e
varfërisë. Studimet dëshmojnë për një korrelacion pozitiv
ndërmjet rritjes ekonomike dhe uljes së varfërisë, pra një
rritje më përfshirëse. Për shembull, në periudhën 2002–
2008, në të cilën rritja shkoi nga 4.2% në 7.5%, varfëria ra
nga 25.4% në 12.5%, ndërkohë që rënia në 1.3% në 2012ën ndikoi në shtimin relativ të varfërisë. Tregjet e punës
luajnë rol të kufizuar në uljen e varfërisë, pasi në të
ardhurat e përgjithshme familjare vetëm 50% e tyre vijnë
prej pagave nga puna. Tregu i punës vazhdon të mos
ketë fleksibilitetin dhe aftësinë përthithëse optimale,
duke reflektuar defektet strukturore të ekonomisë
shqiptare. Evidentohet pak kërkesë dhe vende të reja
pune cilësore që kërkojnë nivele të larta kualifikimi e
shkollimi, ndërkohë që reklamohen me mijëra vende
punë te lira të kategorisë “zanatçinj” që kërkojnë thjesht
“formim profesional”. Një tjetër paradoks për kushtet e
Shqipërisë është dhe shkalla e lartë e “papunësisë
vullnetare”, e cila më së shumti është pasojë e pagave
shumë të ulëta që ofrojnë biznese apo sektorë të
ndryshëm ekonomikë, duke shkurajuar angazhimin e të
papunëve në këto vende pune.
14
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1.1.3. Mbështetja kryesisht te konsumi,
te remitancat dhe tek importet
Rritja ekonomike ka qenë kryesisht e mbështetur te
konsumi, te remitancat dhe tek importet dhe jo te
prodhimi, tek investimet dhe tek eksportet; ka qenë më
shumë me natyrë sasiore ekstensive, sesa rritje
ekonomike cilësore që buron nga sektorë e aktivitete me
produktivitet të lartë dhe teknologji e inovacione
moderne. Për shembull, në periudhën 2000–2008, totali i
konsumit zinte gati 64% të rritjes në kërkesën e
përgjithshme, ndërkohë që në periudhën e ndikimit edhe
të krizës financiare globale kjo shifër ka ardhur
vazhdimisht duke u rrudhur. Ngadalësimi ekonomik që
filloi mbas vitit 2008, shkaktoi dhe një rënie të kërkesës
për punë, duke ndikuar në uljen e të ardhurave të
familjeve dhe konsumit të tyre. Ndërkohë, po të analizosh
strukturën e hapjes së vendeve të reja të punës në 10-15
vitet e fundit, vihet re se punësimet kryesore janë në
shërbime pa shumë standarde e cilësi të lartë, në
industrinë me fason, call center etj. Kur flasim për kapitalin
apo sasinë e investimeve të nevojshme për një vend të ri
pune, flasim për shifra minimale të tipit 3000–5000 euro
për një vend pune, ndërkohë që punësimi i frytshëm –
që kërkon dhe burime njerëzore po kaq të përgatitura e
të afta – luhatet në shifrat 20000–30000 euro për një vend
pune, i cili natyrisht dhe pagat i ka shumë më të larta.
Duke iu referuar Bankës Botërore, evidentohet fakti se
në Shqipëri “produktiviteti ndikon pak në rritjen
ekonomike: produktiviteti total i faktorëve, puna dhe
15
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kapitali human apo stoku i kapitalit për njësi pune ka
ardhur duke u ulur në periudhën 2000–2014”.
1.1.4. Ndjeshmëria e lartë nga investimet publike
dhe nga kreditë e sektorit bankar
Rritja ekonomike vazhdon akoma të jetë shumë e
ndjeshme nga investimet publike dhe nga kreditë e sektorit
bankar, ndërkohë që duhet peshë më e madhe e sektorit
privat, financimeve nga tregu financiar etj. Evidentohet
fakti se rritja ekonomike dhe qëndrueshmëria fiskale varen
ndjeshëm nga realizimi i investimeve publike dhe nga
krediti bankar. Mbi 85% e financimeve në ekonomi dhe
konsum vjen thjesht dhe vetëm nga sistemi bankar,
ndërkohë që në vendet e zhvilluara ky tregues është gati i
përmbysur në favor të tregjeve financiare, bursave të
kapitaleve, fondeve të investimit, sektorit privat të
industrisë apo shërbimeve etj. Tregjet financiare vazhdojnë
ende të jenë në fazën embrionale të tyre. Edhe qasjen në
shërbimet financiare vazhdojmë ta kemi të ulët si në raport
me vendet e rajonit, ashtu dhe me ato të BE-së. Kjo
shpjegon dhe arsyen se përse rritja e dobët e kredisë, apo
shifra e lartë e kredive të këqija kanë efekt të drejtpërdrejtë
në ritmin e dobët të rritjes ekonomike.
1.1.5. Mungesa e konvergjencës me ekonomitë
rajonale dhe me ato europiane
Rritja ekonomike dhe konvergjenca me ekonomitë
rajonale dhe me ato europiane
Kur analizojmë strukturën e ekonomisë shqiptare,
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eficiencën, konkurrueshmërinë, nivelin e pagave, çmimet
etj., pak e lidhim këtë me politika specifike që garantojnë
konvergjencën dhe na afrojnë me rajonin dhe me BE-në.
Në mjaft tregues thelbësorë ekonomikë, financiarë dhe
socialë jemi mbrapa atyre mesatarëve rajonalë dhe
europianë. Duhet një rritje ekonomike e qëndrueshme
mbi 5-6% që të krijojmë mundësi përafrimi apo
konvergjence, sidomos me mesataren e BE-së. Sipas
përllogaritjeve të bëra nga Banka Botërore, me një rritje
ekonomike prej 4.5% Shqipërisë i duhen rreth 36 vite që
të arrijë mesataren e të ardhurave mesatare për frymë të
vendeve të BE-së, ndërkohë që me një rritje ekonomike
të qëndrueshme prej 6% i duhen 25 vite. Por, duke iu
referuar parashikimeve afatmesme makroekonomike,
Shqipëria planifikon që rritja ekonomike në nivelet 5-6%
mund të jetë e realizueshme mbas viteve 2018–2020.
Shifra e rritjes ekonomike ka qenë dhe mbetet objekt
debatesh e diskutimesh të shumta në Shqipëri. Përveç
shpërdorimit në kuadrin e konfliktualitetit politik, që e
përball shifrën e rritjes së dhënë nga INSTAT-i me inatet
politike dhe me mosbesimin kronik për vërtetësinë e saj,
kjo stimulohet dhe nga fakti se mbledhja e informacionit
apo të dhënave mbetet e vështirë, ndërkohë që nuk bëjmë
dot korrigjime dhe matje në kohë reale, si pasojë e
vështirësive në koordinimin e institucioneve në lidhje me
transparencën e financave publike dhe private... tatimet,
thesari, ministritë, doganat, INSTAT-i, BSH-ja, bankat etj.
Natyrisht që një gjë e tillë pengon suksesin e politikave
publike dhe vendimmarrjen në sektorin privat apo tek
investimet e huaja të drejtpërdrejta (IHD).
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Rritja ekonomike dhe modeli i ri ekonomik, ose “modelimi i ri
ekonomik që ka të bëjë me kontributin e sektorëve të ndryshëm në
PBB”
Këtë debat e ka hapur që në vitin 2005 Banka Botërore
me studimin mbi faktorët e rritjes së qëndrueshme dhe
zhvillimit në Shqipëri, ndërkohë që kemi 10 vjet që nuk
po i japim një përgjigje gjithëpërfshirëse me natyrë
strategjike: cilët janë objektivat dhe strategjitë për një
ndryshim strukturor në kontributin e degëve apo
sektorëve në PBB për 10 apo 15 vitet e ardhshme? Sa dhe
si do t’i zëvendësojmë “gropat” e shkaktuara në ecurinë
dhe stabilitetin e PBB-së nga rrudhja e sektorit të ndërtimit,
nga zvogëlimi i remitancave dhe nga mundësitë më të
kufizuara të privatizimeve? Sa për qind është e varur rritja
jonë ekonomike nga ndryshimet strukturore në ekonominë
tonë? A kemi tashmë një strategji të qartë të zhvillimit
ekonomik e financiar për 20 vitet e ardhshme me degë e
sektorë përparësorë të përcaktuar?” Etj. Pa një përgjigje të
drejtpërdrejtë e të vlefshme në këtë çështje është e zorshme
të jemi plotësisht të bindur se politikat tona ekonomike,
klima e biznesit, politikat fiskale e buxhetore etj., shkojnë
në drejtimin e duhur. I rëndësishëm është mbizotërimi i
filozofisë, që duket se tashmë është kuptuar, se rritja duhet
të udhëhiqet nga investimet dhe nga eksportet dhe jo nga
konsumi dhe nga importet.
1.1.6. Domosdoshmëria e një profili të ri ekonomik
Gama e reformave ekonomike të ndërmarra aktualisht
në ekonominë shqiptare është e gjerë. Ato nisin që nga
lufta kundër informalitetit në ekonomi, nga reformat
18
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strukturore sektoriale (energji, agroindustri, shërbime
etj.) deri te reformat që lidhen me edukimin, për më tepër
me edukimin profesional sektorial. Reformat kundër
informalitetit, të intensifikuara ndjeshëm gjatë vitit 2015,
kanë dhënë efektin e tyre pozitiv; reformat strukturore
të ndërmarra në sektorë përparësorë, si energjetika, kanë
dhënë rezultatet e para, duke bërë që ky sektor të nisë të
kontribuojë pozitivisht në buxhetin e shtetit. Ndikim
pozitiv pritet të sjellë në vazhdim reforma dhe Ligji për
arsimin e lartë.
1.1.7. Struktura aktuale e ekonomisë shqiptare
Struktura dhe dinamika e ekonomisë shqiptare në
periudhën 2009–2015 është mbizotëruar nga sektori i
shërbimeve (mesatarisht me një vlerë të shtuar prej 51.5%),
ndjekur nga bujqësia (mesatarisht rreth 21.5%), industria
(mesatarisht 13.5%), dhe ndërtimi (vlera e shtuar e të cilit
ka rënë ndjeshëm nga 17.3% në 2008 në afro 10% në 2015).
Pavarësisht nga problematikat e shfaqura dhe nga luhatjet
e masës së ndikimit te rritja ekonomike në vitet e kaluara,
sektori i bujqësisë ka vazhduar të jetë kontribuues i
rëndësishëm i vendeve të punës në Shqipëri.
Ekonomia shqiptare karakterizohet nga një nivel i lartë
përqendrimi në bazën e prodhimit, bazë që i përket
kryesisht hallkës së ulët të zinxhirit të vlerës së shtuar.
Në të tilla kushte, zhvillimi i konkurrueshmërisë dhe
mbështetja e bazës industriale në zhvillim janë faktorë
kyçë në zhvillimin jo vetëm të vendit, por edhe të rajonit.
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Figura 1: Vlera e shtuar bruto sipas aktivitetit ekonomik,
2009–2015

Burimi: Eurostat Statistics, 2016 (2015* Paraprake)

Shqipëria është një ekonomi e vogël dhe me një nivel
hapjeje të moderuar, lehtësisht të ndikuar nga luhatjet e
flukseve tregtare. Shkalla e hapjes karakterizohet nga një
prirje në rritje duke nisur nga 51.6% në 2010-n në 59% në
2014-n2. Pavarësisht nga prirja në rritje, shkalla e hapjes
është relativisht e ulët kur krahasohet me vendet e tjera
të rajonit. Ky rezultat nxjerr në pah domosdoshmërinë e
thellimit të integrimit të ekonomisë shqiptare në rajonin
e Ballkanit Perëndimor dhe në ekonominë europiane.
Edhe pse prirja e përgjithshme është pozitive, indeksi i
mbulimit të importit nga eksporti është ende i ulët kur
krahasohet me vendet e tjera të rajonit, duke reflektuar në
këtë mënyrë nivel të ulët konkurrueshmërie, si dhe probleme
lidhur me strukturën e eksporteve (nga 25% në 2005-n në
47.6% në 2013-n, pasuar nga një rënie në 46.2% në 2014-n).
2

ACIT, Tiranë, 2015.
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Partneri kryesor tregtar ndër vite për Shqipërinë ka qenë
Bashkimi Europian. Drejtimet kryesore të eksporteve
shqiptare janë Italia dhe Kosova me përkatësisht 50,1% dhe
8,6% të eksporteve totale në 2015-n. Në nivel tregjesh
europiane dhe botërore, vendet kryesore nga të cilat
importon Shqipëria, janë Italia dhe Kina me përkatësisht
30,3% dhe 8,6% të importeve totale në 2015-n.3
Sektori bujqësor meriton një vëmendje të veçantë, pasi
mbart potenciale të larta, ende të pashfrytëzuara
plotësisht. Eksportet e produkteve bujqësore mbulojnë
mesatarisht në masën 19% importet në këtë sektor, masë
e cila ka ende nevojë të përmirësohet. Reformat
strukturore, të cilat lidhen me zgjidhjen e problemeve të
pronësisë mbi tokën dhe konsolidimin e parcelave,
infrastrukturën e tregjeve bujqësore, zhvillimin e
industrive përpunuese, pritet t’i bëjnë të prekshme
potencialet që mbart ky sektor.
Lidhur me sektorin e produkteve minerare dhe
metaleve, domosdoshmëritë qëndrojnë në zgjerimin e
vlerës së shtuar në produktet për eksport dhe në rritjen e
shumëllojshmërisë së tyre. Eksporti i këtyre kategorive ka
qenë vazhdimisht i prekur nga luhatjet e çmimeve në tregjet
botërore, duke e evidentuar atë si të bazuar në faktorë të
paqëndrueshëm për zhvillime afatmesme dhe afatgjata.
Avancimi në hallkat e sipërme të zinxhirit të vlerës së
shtuar në bujqësi dhe në industrinë agro-përpunuese, në
industrinë minerare dhe atë të metaleve, si dhe në
industritë e përpunimit aktiv, mund të përmirësojë
aftësitë konkurruese të ekonomisë dhe nivelet e rritjes
ekonomike.
3

INSTAT, Tiranë, 2015.
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Potenciale të padiskutueshme mbart sektori i turizmit,
i cili i ka mundësitë të jetë një sektor lider në investimin
e rritjes ekonomike dhe në gjenerimin e vendeve të reja
të punës. Angazhimi në reforma të qëndrueshme dhe të
integruara (jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe rajonal),
i favorizuar nga proceset integruese dhe ndërlidhëse,
krijon baza të qëndrueshme për zhvillimin e këtij sektori
dhe përthithjen e përfitimeve për ekonominë. Të ardhurat
e turizmit kanë pësuar rritje vitet e fundit, duke treguar
se turizmi ka filluar të ketë kontributin e tij në prodhimin
e brendshëm bruto dhe në të ardhurat kombëtare.
Si rrjedhojë, qasja e një profili të ri zhvillimi, bazuar në
identifikimin dhe nxitjen e faktorëve të qëndrueshëm për
rritjen (të tillë si zhvillimi dhe forcimi i industrisë vendëse,
rritja e produktivitetit, nxitja e eksporteve dhe
konkurrueshmërisë, lehtësimi i tregtisë sidomos në
shërbime, përmirësimi i klimës vendëse në thithjen e
investimeve të huaja të drejtpërdrejta, lëvizja e lirë e
profesionistëve etj.), luan rol thelbësor në zhvillimin
afatmesëm dhe afatgjatë të ekonomisë. Në kushtet kur
nxitësit fiskalë dhe monetarë për rimëkëmbjen ekonomike
janë shfrytëzuar, reformat strukturore (të cilat lehtësojnë
të bërit biznes) dhe politikat zhvillimore duket të jenë
motori i ri për ekonominë shqiptare drejt nxitjes së
konkurrueshmërisë dhe rritjes.
1.1.8. Nevoja e rimodelimit të kontributit të sektorëve
në PBB
Garantimi i rritjes së qëndrueshme tregon se sa jemi në
gjendje të gjejmë e të identifikojmë “burime të reja që
22

SHQIPËRIA 2025: RIMODELIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK NË KONTEKSTET LOKALE

ushqejnë rritjen ekonomike” apo dhe “zëvendësuesit” e
disa prej burimeve aktuale të rritjes që në periudha
afatshkurtra e afatmesme pritet të kontribuojnë shumë më
pak se deri tani. Si do ta mbushim “gropën” që po krijon
tkurrja e sektorit të ndërtimit, remitancat apo “mbarimi” i
privatizimeve të mundshme? Si do ta eliminojmë apo
ngushtojmë deficitin tregtar dhe atë të pagesave? Si do ta
ristrukturojmë hapësirën rurale ku mbizotërojnë
minifermat, si do ta përmirësojmë tendencën drejt një tregu
toke aktiv apo atë të ngritjes së kooperativave, që është
akoma e ulët? Si do ta zhvillojmë, ristrukturojmë e
modernizojmë biznesin shqiptar që dominohet nga
bizneset e vogla familjare dhe reflekton elemente arkaike
e informale? Cilat janë politikat strukturore që na
konvergojnë me ekonominë europiane? Cilët do të jenë
sektorët që do të përbëjnë “motorin” e ekonomisë shqiptare
në vitet në vazhdim? Bujqësia dhe agroindustria? Energjia?
Turizmi? Industria? Infrastruktura? Arsimi? Shërbimet?
Zhvillimi i biznesit privat? Etj. Ka ardhur koha të jemi të
qartë në objektivat themelorë të zhvillimit dhe të modelit
të rritjes ekonomike për dy dekadat në vazhdim. Duhet të
ndërtojmë me urgjencë “profilin” apo “portretin” e
ekonomisë shqiptare të së nesërmes. Kjo mangësi bëhet
akoma më e vështirë për arsyen se forcat kryesore politike
janë në antagonizëm të vazhdueshëm, gjë që shprehet në
qëndrimet mohuese të çdo arritjeje ekonomike reciproke
dhe në shpërfilljen e dukshme ndaj konceptit të një
“strategjie kombëtare të zhvillimit” të përgatitur me
konsensus politik e shkencor të nevojshëm dhe të
respektuar nga të dyja palët në qeverisje apo opozitë.
Ndodhemi në një moment thelbësor për të përcaktuar
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një koncept e një politikë të qartë për modelin e rritjes
ekonomike dhe faktorët esencialë të saj. Mbyllja e periudhës
25-vjeçare të tranzicionit, si dhe kriza ekonomiko-financiare,
na ka vënë prej disa vitesh përballë një fakti të
pakundërshtueshëm. Modeli i deritashëm garantues i rritjes
ekonomike në Shqipëri, i mbështetur kryesisht te të ardhurat
nga emigracioni që në disa vite kanë qenë edhe më të larta
se 1.3 miliardë euro në vit, donacionet si vend i varfër dhe
në zhvillim që kemi përfituar me shumicë, kreditë e buta
dhe ndihma e huaj që kanë qenë një arterie e rëndësishme
që furnizonte rregullisht ekonominë tonë, privatizimet
masive që i kanë krijuar buxheteve tona luksin e të qenit në
ekuilibër dhe me deficit minimal, vetëpunësimi kryesisht
bujqësor, “boom”-i mbi 15-vjeçar i sektorit të ndërtimit,
shkarkimi i papunësisë nëpërmjet emigracionit drejt Greqisë, Italisë, Gjermanisë, Anglisë, “rekomandimet detyruese”
të FMN-së në kuadrin e marrëveshjeve me të në periudhën
1992–2008 etj. duket se po shkojnë drejt shterimit total ose
të pjesshëm. Edhe politikat 25-vjeçare me përparësi “ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë” duke krijuar mundësi
për rritjen ekonomike, duket se nuk mund të jenë më të
vetme. Ka ardhur koha të bëjmë politika më të strukturuara,
të miradresuara e të gjera për nxitjen maksimale të rritjes
ekonomike, për garantimin e faktorëve të qëndrueshmërisë
së saj, për rritjen e prodhimit vendës dhe eksporteve, për
hapjen masive të vendeve të reja të punës.
1.1.9. Strategjia e rritjes ekonomike
Rritja ekonomike për një vend si Shqipëria mund të nxitet
në disa mënyra, ku ndër më kryesoret mund të përmendim:
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1. nëpërmjet borxheve dhe kredive nga jashtë;
2. nëpërmjet eksporteve të lëndëve të para, të disa
produkteve të gatshme dhe të një kategorie të caktuar
shërbimesh;
3. nëpërmjet ristrukturimit ekonomik dhe reformave
të vërteta strukturore, rritjes me përparësi të prodhimit
të brendshëm, shumëllojshmërisë së produkteve dhe të
shërbimeve, përvetësimit të teknologjive të reja.
Dy mënyrat e para gjykohet se janë me nivel të lartë
rreziku dhe jo aq “të qëndrueshme” në raport me të
tretën. Ta mbështesësh rritjen ekonomike vetëm tek
investimet apo te kreditë e huaja, do të thotë të ushqesh
iluzionin e një jetese dhe zhvillimi përtej mundësive të
tua konkrete, do të thotë të jesh i varur shumë nga flukset,
“devijimet” dhe “tekat” e shpeshta të tregjeve financiare
ndërkombëtare, do të thotë të prodhosh një rritje
ekonomike joreale të mbështetur në monedha të
fuqishme e të mbivlerësuara, të cilat sintetizojnë një
strukturë ekonomike e konsumi larg realitetit tonë. Në
kushtet kur borxhi publik në Shqipëri është në nivelet
68-72% / PBB, mundësitë për ta konsideruar këtë rrugë
si kryesore janë të vogla. Aq më tepër që aktualisht, sfida
dhe frika e çdo qeverie në botë është “gogoli i borxhit
publik”. Edhe rritja ekonomike e bazuar ekskluzivisht
te lëndët e para dhe tek eksporti i tyre, apo tek “eksporti
i krahut të punës” kur është fjala për sektorin me fason,
vlerësohet si e paqëndrueshme, sidomos për shkak të
luhatjeve të mëdha të çmimeve të tyre në tregjet
ndërkombëtare dhe luhatjeve që pëson ky sektor nga
zhvillimet rajonale e ndërkombëtare. Kriza e tanishme
që preku rëndë sektorin e industrisë, eksportet me fason
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etj., është një dëshmi e këtij konkluzioni. Mënyra e tretë
që, sipas shembujve pozitivë në botë, ka prodhuar një
rritje konstante afatgjatë, është “promovimi i produkteve
të përpunuara dhe ofrimi i shërbimeve moderne”. Duke
parë zgjerimin e tregjeve ndërkombëtare dhe kërkesës
për produkte të përpunuara, si dhe efektet pozitive që
ato japin në rritjen e punësimit të brendshëm nga shumë
qendra e institucione të specializuara, duhet që vendet
si Shqipëria të bëjnë politika specifike rritjeje ekonomike
me këtë fokus. Kryefjala mbetet “rritja e prodhimit të
brendshëm”, shtimi i PBB-së nga prodhimi dhe jo nga
konsumi siç ka qenë modeli dominues i deritashëm.
Meqenëse dëshirojmë të nxisim rritjen ekonomike
afatgjatë, duhet të mos mbetemi te “politikat themelore”
të programeve të rregullimeve strukturore si stabiliteti
makroekonomik, qëndrueshmëria buxhetore, thellimi i
privatizimeve, liberalizimi ekonomik, por të
përqendrohemi drejt politikave prodhuese e sidomos
politikave energjetike, industriale dhe rurale, të jemi të
kujdesshëm me stabilitetin financiar, të jemi të prirë për
futjen masive të teknologjive të reja në gjithë sektorët e
ekonomisë dhe biznesit, të kemi në fokus zgjerimin e
kapitalit human dhe përfshirjen më të gjerë të popullsisë
aktive të territorit në “kontributin dhe përfitimet nga rritja
ekonomike”. Rritja ekonomike që ekziston në një terren
ekonomiko-financiar të dominuar nga deficiti i bilancit
të pagesave, deficiti, tregu ushqimor i varur nga importet,
nxitja subjektive e kërkesës së brendshme, mospërfshirja
e gjerë e grupeve të ndryshme sociale dhe tërësisë
territoriale në kontributin e përfitimet nga rritja, nuk
vlerësohet si rritje ekonomike e qëndrueshme dhe
26

SHQIPËRIA 2025: RIMODELIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK NË KONTEKSTET LOKALE

eficiente. Kolona vertebrale e këtij ndryshimi duhet të
jetë biznesi privat, ristrukturimi dhe modernizimi i tij.
Por, ky objektiv duket larg arritjes, po të kemi parasysh
gjendjen aktuale. Kemi bërë e vazhdojmë të bëjmë
politika favorizuese “për përmirësimin e klimës së
biznesit”, “për sistemin e taksave”, “formalizimin dhe
lehtësimin e presionit fiskal”, por vetëm kaq nuk mjafton.
Shqetësuese është “cilësia” e këtij biznesi, është brishtësia
dhe në mjaft raste “amatorizmi”, është informaliteti i lartë
i tij. Në gjuhën e politikave ekonomike kjo përkthehet si
“domosdoshmëri për politika që zhvillojnë, zgjerojnë
dhe konsolidojnë biznesin” dhe jo thjesht si “përmirësimi
i klimës së biznesit”.
1.1.10. Rruga për profilizimin e kapitalizmit shqiptar
Në debatet politike e ekonomike flitet shumë për
“përfundimin e periudhës së tranzicionit në Shqipëri”
dhe për fillimin e një situate specifike “pastranzicion”
ku fillin udhërrëfyes e luan procesi i integrimit europian
dhe domosdoshmëria e rritjes së qëndrueshme
ekonomike. Shqipëria po kalon nga një fazë e politikave
të “rregullimit strukturor” të filluar në 1992-shin, nën
“mbikëqyrjen” dhe bashkëpunimin me FMN-në dhe
Bankën Botërore, të cilat synonin në mënyrë përparësore
stabilitetin makroekonomik të shprehur përgjithësisht në
zvogëlimin e deficitit buxhetor, kontrollin e inflacionit,
zvogëlimin e borxhit të brendshëm dhe të jashtëm,
stabilizimin e rritjes ekonomike, thellimin e
privatizimeve, hapjen e tregut dhe ekonomisë, dhe në
mënyrë të veçantë krijimin e tregut të lirë, në një fazë të
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re. Në këto 5-6 vitet e fundit kemi hyrë në një stad të ri
politikash ekonomike të cilat synojnë reforma dhe
transformime të rëndësishme strukturore, zhvillimin e
qëndrueshëm dhe integrimin në ekonominë europiane
dhe ndërkombëtare. Dhe e gjitha kjo në një kontekst
intensiv të përshtatjes me normat dhe standardet e “acquis
communitaires”, të cilat janë dhe objektivi final i
strategjive dhe politikave të zhvillimit ekonomik e social
në periudha afatmesme dhe afatgjata.
Por, të hysh në Europë, në radhë të parë do të thotë të
kesh koncepte të qarta dhe të ndërtosh e të konsolidosh
një sistem të plotë ekonomiko-social kapitalist. A e
shtrojmë në dimensionet që duhet, a kemi provuar të bëjmë
një analizë cilësore për t’iu përgjigjur me politika konkrete
pyetjeve apo me saktë pikëpyetjeve të mëposhtme: cili
është modeli më i përshtatshëm i kapitalizmit për
Shqipërinë? A po ndërtojmë një model koherent e të
strukturuar, apo po ndërtojmë një mozaik elementesh të
kapitalizmit, ”portretin shqiptar” të të cilit nuk e dimë dhe
nuk e kemi “projektuar” akoma në një vizion afatgjatë?
Reagimi më i pritshëm është një përgjigje e tipit:
“përderisa objektivi ynë përfundimtar është Bashkimi
Europian, atëherë edhe modeli ynë i kapitalizmit do të
jetë “modeli kapitalist europian”, megjithëse dhe ai
“amerikan na pëlqen shumë”. Pikërisht këtu fillon
përballja e vërtetë me problemin. Kapitalizmi ka disa
parime e rregulla bazë që përbëjnë thelbin e tij, por nga
ana tjetër çdo vend e profilizon kapitalizmin sipas
specifikave e zgjedhjes së tij. Franca ka zgjedhur modelin
e “kapitalizmit shtetëror”, Gjermania, Austria, vendet
baltike e skandinave “kapitalizmin social-demokrat”,
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SHBA-ja, Anglia “kapitalizmin liberal anglosakson”,
Japonia “kapitalizmin korporatist”, Kina “kapitalizmin me
dy shpejtësi apo me dy këmbë”, Italia, Spanja, Portugalia
“kapitalizmin sipërmarrës me dominim të SME-së” etj.
Në këtë kuptim duhet të mos e reduktojnë çdo debat,
analizë apo propozim vetëm te elemente të veçanta të
sistemit si tregu, liria ekonomike, avantazhet krahasuese,
politikat sociale, prania e shtetit në ekonomi, sistemi i
taksave, i sigurimeve shoqërore dhe pensioneve etj., por
ta trajtojnë në tërësinë e tij modelin kapitalist që duhet të
ndërtojmë. Kjo bëhet e rëndësishme për faktin se, në një
masë të konsiderueshme, ne i kemi ndërtuar strukturat
kryesore të ”ekonomisë së tregut”, por sapo kemi filluar
të ndërtojmë institucionet e kapitalizmit dhe të
profilizojmë “modelin” e tij.
Ky model, nuk fillon e nuk mbaron vetëm te tregu dhe
liria individuale, por ai ka nevojë të gjykohet e të
kristalizohet duke marrë në konsideratë ngritjen dhe
konsolidimin e institucioneve specifike, forcimin e
demokracisë dhe legjitimitetit të të gjithë aktorëve të
zhvillimit, kompromiset e nevojshme politike si dhe
faktorët psikologjikë e kujtesën historike të çdo vendi.
Pikërisht këto elemente ka parasysh një nga ekonomistët
e njohur për analizat e tij në raport me modelet e
kapitalizmit, Magnin-i, kur vë në dukje faktin se “analiza
e trajektores së tranzicionit të vendeve ish-komuniste të
Europës Qendrore e Lindore, tashmë anëtare të BE-së,
dëshmon për lindjen e një forme origjinale të
kapitalizmit, e një modeli shumë të përshtatur me
historinë dhe realitetin ekonomik, social, politik e
psikologjik të tyre”.
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1.1.11. Shërbime publike cilësore
Cilësia dhe gjerësia e spektrit të shërbimeve të sektorit
publik ka qenë dhe mbetet vazhdimisht në qendër të
vëmendjes së punës dhe të objektivave të të gjitha
qeverive e administratave shtetërore. Në këtë proces
lidhen e ndërthuren në mënyrë organike disa nga
funksionet bazë të vetë qeverisë dhe shtetit, këtu
“përplasen” doktrinat dhe shkollat ekonomike “liberale,
neoliberale, intervencioniste, keynesianiste e etatiste etj.”, këtu
krijohen marrëdhëniet politiko-elektorale me “popullin”,
këtu merr jetë një pjesë e rëndësishme e politikave fiskale
e buxhetore dhe veçanërisht politikat sociale. Për këto
arsye, miradministrimi dhe modernizimi i sektorit publik
ka përbërë dhe vazhdon të përbëjë një nga temat më të
diskutuara, më të analizuara dhe një nga objektivat më
të qëndrueshëm të çdo qeverie e administrate shtetërore.
Në qendër të vëmendjes së çdo qeverie apo të publikut
në tërësi vazhdojnë të “mundojnë” e të ketë pyetje e
pikëpyetje, si: si duhet të jetë një shërbim i këtij tipi
shtetëror, d.m.th., publik apo privat? Cilat janë shërbimet
që ai duhet të përfshijë? Cilët janë treguesit që masin
realisht performancën e tij? Sa për qind e buxhetit duhet
të përdoret për këtë qëllim? Përvoja e cilit shtet apo e
cilave grupime shtetesh është më e mira? Etj.
Në Shqipëri, prej fillimit të tranzicionit e deri sot
vazhdojmë të kërkojmë e të propozojmë ndryshime e
përmirësime të qeverisjes së sektorit publik dhe
shërbimeve publike. Pa dyshim që me situatën aktuale
problematike në të cilën ndodhet sektori ynë publik,
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qoftë dhe aq minimal sa ka mbetur, duhet të bëjë një
skaner tërësor të gjithë mënyrës së funksionimit, të
përbërjes dhe mbi të gjitha të filozofisë së ndërtimit,
financimit dhe administrimit të këtij sektori problematik.
Dilemat dhe pikëpyetjet janë të shumta. Intervali i
zgjidhjeve të debatuara e të propozuara, sidomos në këtë
fushatë të nxehtë elektorale, fillon nga ruajtja e natyrës
dhe e thelbit shtetëror (apo dhe e zgjerimit të mëtejshëm
të tij sidomos në shërbimin shëndetësor e arsimor) duke
kërkuar modernizim të administrimit të tyre për t’u
mbyllur me propozimet që “në emër të efektivitetit dhe
cilësisë së shërbimeve” ato të privatizohen 100% dhe
shteti të tërhiqet plotësisht nga ky funksion duke u
kujdesur vetëm për aspektet ligjore rregullatore të tij. Në
ndihmë të këtij debati dhe zgjedhjeve më të mira, mund
të na shërbejnë dhe eksperiencat, politikat, sukseset, por
dhe dështimet e shumë vendeve të zhvilluara të cilat kanë
ndërmarrë e vazhdojnë të ndërmarrin reforma të shumta
në këtë drejtim. Le të përqendrohemi te përvoja e
sintetizuar e OECD-së, që përfaqëson grupin e 34 vendeve
më të zhvilluara të botës.
1.1.11.1. Sfidat e reformimit të sektorit publik
Gjatë dy-tri dekadave të fundit, qeveritë e këtyre
vendeve e kanë modifikuar në mënyrë të konsiderueshme
mënyrën e administrimit të sektorit të tyre publik duke
privatizuar pjesën dërrmuese të shërbimeve, si p.sh.:
telekomunikacionin, energjinë elektrike, ujin etj., kanë
zvogëluar ndjeshëm procedurat burokratike të
funksionimit të sektorit, i kanë bërë administratat dhe
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mënyrat e funksionimit të sektorit publik më transparente
dhe krejtësisht të hapura për qytetarët. Strukturimi kryesor
i tyre është orientuar nga kufizimet dhe nga mundësitë
buxhetore të çdo qeverie, por presioni me i madh për
ndryshimin e tyre ka ardhur nga tre faktorë të tjerë:
zhvillimet sociale intensive, rezultatet ekonomike,
veçanërisht efektet e krizës financiare, dhe përhapja masive
e inovacioneve dhe e teknologjive të reja. Qeveritë kanë
qenë të detyruara të jenë më transparente, të orientuara
me tepër ndaj kërkesave të shoqërisë, sesa ndaj kufizimeve
të tyre buxhetore, të pranojnë zvogëlimin e ndikimit dhe
rolit të shtetit në këto shërbime, por nga ana tjetër, të
kërkojnë shtimin dhe kompletimin e rolit të administratës
publike me funksione të reja.
Në mënyrë të përmbledhur, sfida kryesore në këtë
fillimshekull (XXI) qëndron te “gjetja e mënyrave dhe
mjeteve për rritjen e efektshmërisë së sektorit publik,
duke marrë seriozisht në konsideratë kufizimet nga
politikat shtrënguese buxhetore që po prekin pothuajse
gjithë vendet e botës”. Përballë çdo qeverie e administrate
po qëndrojnë disa pyetje të natyrës së zgjedhjes së
politikave ekonomike e fiskale, të tipit:
a. Duhet ta rrisë shteti praninë e tij në ekonomi, që të
sigurojë më shumë të ardhura për të mbështetur sektorin
e shërbimeve publike?
b. Duhet t’i rritë edhe më tej tatimet dhe taksat për të
mbushur buxhetin?
c. Duhet t’i shkurtojë disa lloje të tjera shërbimesh për
të mbështetur sektorin publik?
ç. Duhet të privatizojë masivisht për t’i alokuar
kapitalet private drejt këtyre shërbimeve?
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d. Duhet ta përmirësojë administrimin e sektorëve
problematikë, duke zbatuar metodat e sektorit privat në
ta? Etj.
Vende të ndryshme i kanë dhënë përgjigje specifike
zgjedhjes dhe politikave të tyre në favor të njërit apo tjetrit
variant, por, po ta shikojmë në tërësinë e tij, kjo
problematikë ka evoluar sipas një trajektoreje të
përbashkët për shumicën e vendeve të OECD-së.
Periudha 1945–1980 u karakterizua nga një prani totale e
Shtetit, i cili garantonte dhe ofronte në një pozicion
pothuajse monopol pjesën dërrmuese të shërbimeve (ujë,
elektricitet, arsim, shëndetësi, transport, telekomunikim
etj.). Mbas viteve 80-të, publiku u bë shumë më i ndjeshëm
ndaj shërbimeve që i ofroheshin, dhe ndaj mundësive të
zgjedhjes, ndërkohë që fatura financiare dhe buxhetore e
qeverive filloi të rritej shumë dhe të bëhej problematike
dhe e papërballueshme. Shumë qeveri, në pamundësi për
të financuar këtë ekspansion të shërbimeve, vendosën të
zvogëlojnë dimensionet e sektorit të tyre publik ose të
ndryshojnë strukturën e tij, por gjithmonë duke
privilegjuar privatizimin e tij, si dhe kalimin nga praktika
e sektorëve publikë në atë të shërbimeve publike që
sigurohen edhe nga aktorë jashtë sektorit publik. E
rëndësishme është që shoqëria t’i marrë në cilësinë dhe
në sasinë e duhur këto shërbime.
Por “surpriza” më e madhe si në fushën e teorisë
ekonomike dhe filozofisë së zhvillimit, ashtu dhe atë të
realitetit të përditshëm, ishte se “gjatë 2-3 dekadave të
fundit prania e shtetit në këtë sektor jo vetëm që nuk është
zvogëluar, por përkundrazi është zmadhuar në të gjitha
vendet e zhvilluara”. Ajo që ka ndryshuar, është roli i tij,
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mënyrat e ndërhyrjes dhe doza e këtyre ndërhyrjeve.
P.sh., shumë vende kanë privatizuar monopolet
shtetërore në fushën e energjisë, ujit, telekomunikimit,
arsimit, shëndetësisë, transportit etj., por nga ana tjetër
shteti ka krijuar funksione të tjera të domosdoshme:
rregullimin e tregut, eliminimin e monopoleve të sektorit
privat, garantimin e konkurrencës dhe transparencës,
unifikimin e standardeve bazë në shërbime etj. Krahas
evidentimit “surprizë” si një zhvillim i ri, kjo
konsiderohet si një përvojë e mirë për t’u studiuar dhe
për t’u marrë parasysh për vendet që janë në proces
reformash modernizimi të sektorit të tyre publik.
1.1.11.2. Rekomandime mbi reformimin
e sektorit publik
1. Rezultatet e reformave kërkojnë një planifikim realist
dhe afatgjatë, si edhe njohje të realitetit nga strukturat
përgjegjëse apo propozuese të tyre, qofshin këto
institucione qeveritare, parti politike apo shoqëri civile.
Trekëndëshi “mirëqeverisje – përfitues – kontribuues”
kërkon harmonizimin me trekëndëshin “performancë
sektori – cilësi shërbimesh të ofruara – para të harxhuara
në mënyrë të frytshme”.
2. Reformat duhet të përshtaten me strukturën
institucionale, mendësinë publike dhe kontekstin e
përgjithshëm të vendit, për të mos u konceptuar në mjaft
raste si “reforma standarde”, apo thjesht duke kopjuar
përvojën e të tjerëve, pa e analizuar me kujdes përputhjen
me realitetet konkrete të vendit, sidomos me mundësitë
menazheriale e financiare. Shqipëria është vend tipik që
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e përdor shumë argumentin se: “kështu bëhet në
Gjermani”, “kjo reformë ka dhënë rezultat në Angli”,
“është provuar nga Amerika se vetëm kjo reformë ia vlen”
apo “është e kotë, sepse e provuan Franca e Italia, por
dështuan” etj.
3. Ritmi i reformave të sektorit publik duhet të
përputhet në kohë dhe në hapësirë me reformat e tjera të
modernizimit të funksionimit të shtetit.
4. Reformat nuk duhet të mbështeten në logjikën e
“qeverimit”, por në logjikën e “qeverisjes”, pra të shkojnë
përtej kompetencave dhe instrumenteve qeveritare dhe
të zgjerojnë spektrin e tyre te grupet e interesit, te pushteti
lokal dhe decentralizimi, te shoqëria civile, te biznesi, te
bota akademike etj;
5. Vlerësimi i efekteve të reformave apo planifikimi i
tyre nuk duhet të bëhet mbi një bazë treguesish të mangët
apo të pjesshëm, të cilët në më të shumtën e rasteve janë
“tregues opinionesh” të tipit: “më mirë, më shumë, më
shpejt, më cilësisht, më gjerësisht, në favor të më shumë
njerëzve etj”. Vlerësimi i reformave duhet të bëhet me
tregues të matshëm, konkretisht me numra apo me
përqindje, në mënyrë që të krijojnë mundësi për vlerësime
thelbësore. Edhe kjo një sëmundje shqiptare që na
mundon vazhdimisht. Shumë rrallë bëjmë një bilanc
serioz të matshëm të efektit të reformave, dhe akoma më
shumë, rrallë propozojmë reforma të shoqëruara me
koston e tyre reale.
6. Reformat nuk mund të jenë statike në kuptimin që:
“bëj reformën, prit rezultatet pastaj vepro për ndryshime
të tjera”. Përkundrazi, reformat duhet të jenë dinamike
në funksion të evolucionit të realitetit.
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7. Është e domosdoshme futja e mekanizmave të tregut
në pjesën dërrmuese të shërbimeve të sektorit publik dhe
kryesisht te mënyra e shpërblimit, motivimit dhe
rekrutimit të personelit, te sanksionet dhe kontrollet, te
konsolidimi i institucionit të karrierës në ndërmarrjet e
këtij sektori, te depolitizimi dhe eliminimi i nepotizmit,
te dominimi i sistemit të meritave, te transparenca e gjerë
publike, tek eliminimi i burokracive të panevojshme apo
formale etj.
8. Politikat e kombinimit dhe “krijimit të konkurrencës
në treg ndërmjet sektorit privat dhe atij publik për të
njëjtin shërbim”, duhet të trajtohen me shumë kujdes e
transparencë, në mënyrë që të japin rezultate pozitive.
Përvoja e disa vendeve të zhvilluara, të cilën jemi
përpjekur ta përvetësojmë, është shumë specifike nga
pjesa tjetër e vendeve të zhvilluara dhe nuk gjykohet se
është i mundur zbatimi me sukses në një vend në
zhvillim si Shqipëria.
9. Reformat rrënjësore strukturore nuk mund të
realizohen pa bashkëpunimin dhe konsensusin e
nevojshëm politik e social dhe pa një vizion afatgjatë e të
qëndrueshëm. Kjo logjikë nuk gjen vendin e duhur në
Shqipëri, ku qëndrimet e forcave politike shpesh janë
diametralisht të kundërta me njëra-tjetrën, dhe ashtu si
pëlhura e Penelopës, atë që end njëra gjatë një mandati,
tjetra betohet se do ta prishë sapo të vijë në pushtet.
10. Reformat në sektorin publik nuk duhen ngatërruar
dhe as barazuar me reformat në shërbimet publike, duke
paraqitur shembullin e vendeve anglosaksone si përvojën
më të mirë. Ata u shquan për futjen e konceptit dhe
praktikave të “menazhimit të ri publik” në kuadrin e
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“reformave globale të politikave publike”, doktrinë me
origjinë nga biznesi dhe sipërmarrja që synon të importojë
në sektorin publik instrumentet e sektorit privat, të fusë
nocionet e “performancës”, “përgjegjësisë”, “nxitjes
financiare”, “karrierës bazuar në meritokraci”, “porosive
dhe kujdesit shtetëror për të siguruar shërbime apo
funksione publike nga operatorët privatë”.
1.2. Alternativat për rritjen e konkurrueshmërisë
së ekonomisë shqiptare
Pas krizës ekonomike, vendet e Ballkanit Perëndimor,
ndër to edhe Shqipëria, u përqendruan në gjetjen e
alternativave për të rritur konkurrueshmërinë, për ta bërë
eksportin një komponent të rëndësishëm të rritjes së
qëndrueshme dhe produktet shqiptare të konkurrueshme
në tregjet rajonale dhe europiane. Strategjitë për rritje dhe
zhvillim tashmë synojnë të ndërthurin tipare të rritjes
ekonomike me faktorët e konkurrueshmërisë.
Rritja e konkurrueshmërisë dhe mbështetja e
industrive rajonale në zhvillim janë faktorë kyçë në
zhvillimin afatmesëm dhe afatgjatë të rajonit. Si rrjedhim,
forcimi i bazës industriale dhe përmirësimi i kushteve
për të investuar, marrin një rëndësi të veçantë. Në kushtet
e integrimit rajonal, liberalizimi tregtar shërben si nxitës
i fortë i investimeve të huaja, pasi ai ndihmon në
zgjerimin e pjesëmarrjes në zinxhirin jo vetëm rajonal,
por edhe në atë global të ofertës, rritjen e pjesëmarrjes në
rrjetet e prodhimit, duke i bërë ekonomitë më tërheqëse
për investimet e huaja. Bashkëpunimi rajonal merr një
rëndësi të veçantë për të gjitha vendet e rajonit. Shqipëria
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dhe rajoni, si një i tërë, nëpërmjet zhvillimit të zinxhirit
të vlerës, veçanërisht në sektorët ku vendet e rajonit të
Ballkanit Perëndimor kanë përparësi krahasuese dhe
plotësojnë njëri-tjetrin, mund të përfitojnë prej kooperimit
rajonal, ekonomive të shkallës, krijimit të strukturave
“clusters”, dhe koordinimit të politikave4.
Në funksion të nxitjes dhe të promovimit të
bashkëpunimit rajonal, një rol të rëndësishëm po luan
“Procesi i Berlinit”5. Ky proces do të zgjasë deri në vitin
2018 dhe zhvillohet mbi dokumentin bazë të njohur si
“Programi i Procesit të Berlinit”. Në këtë kuadër, vendet
pjesëmarrëse bien dakord të angazhohen në ndërmarrjen
e reformave strukturore sektoriale, me qëllim
përmirësimin e bazës industriale, mjedisit të biznesit,
intensifikimin e integrimit tregtar, me qëllim nxitjen e
konkurrueshmërisë dhe arritjen e një rritjeje të
qëndrueshme afatgjatë në rajon.
“Procesi i Berlinit” ofron një mundësi unike për
bashkëpunim midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, në
mënyrë që ata ta shtojnë peshën e tyre në nivel negociatash
jo vetëm me institucionet e Bashkimit Europian, por edhe
me organizma të tjerë ndërkombëtarë. Ndikimi i një
nisme të këtyre niveleve në ekonominë shqiptare do të
ndihet në periudha afatshkurtra nëpërmjet projekteve
infrastrukturore; dhe në periudha afatmesme / afatgjata
nëpërmjet qeverisjes së përmirësuar ekonomike,
konkurrueshmërisë, qëndrueshmërisë së parametrave
makroekonomikë dhe marrëdhënieve më të mira brenda
4
5

Regional Cooperation Council, 2020.
“Procesi i Berlinit” daton në Konferencën e Berlinit për vendet e
Ballkanit Perëndimor, më 28 gusht 2014.
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rajonit. Përparësitë e programit të “Procesit të Berlinit”
grupohen në tri shtylla kryesore: diplomatike, ekonomike dhe
sociale6.
Në veçanti, shtylla ekonomike përqendrohet në dy
përparësi bazë: qeverisja ekonomike dhe konektiviteti.
Problematikat që nxori në pah kriza ekonomike, rritën
domosdoshmërinë për identifikimin e rrugëve alternative
për të menazhuar rritjen e ngadaltë dhe për të përballuar
presionet e konkurrencës globale. Rajoni ka nevojë për
një zhvillim paralel infrastrukturor nga njëra anë, si dhe
reforma riindustrializuese dhe mbështetëse nga ana
tjetër. Vetëm një zhvillim i ekuilibruar mund të prodhojë
një rritje ekonomike të qëndrueshme, ulje të papunësisë
si dhe forcë punëtore të kualifikuar.
Në të tilla kushte, bashkëpunimi rajonal dhe në veçanti
dakordësimi në përmbylljen e negociatave për lehtësimin
e tregtisë në CEFTA, si një mekanizëm i promovuar fort
nga “Procesi i Berlinit”, do të ndikojë pozitivisht në
hapjen e tregjeve dhe thithjen e investimeve të huaja të
drejtpërdrejta, në zgjerimin e zinxhirit rajonal të vlerës,
në përmirësimin e klimës së investimeve si dhe në
stabilizimin e llogarive aktuale të vendeve të rajonit.
Dokumenti “Axhenda e Konektivitetit” përqendrohet
në projekte të infrastrukturës energjetike dhe në
transport, projekte të cilat kanë si qëllim të përfshijnë
vendet e Ballkanit Perëndimor në rrjetin e transportit
europian. Projektet për zbatim të Ballkanit Perëndimor
rezultojnë dhjetë: katër projekte në energji dhe gjashtë
projekte në transport.
6

Shtylla sociale përfshin tematika që lidhen me çështje sociale,
marrëdhëniet sociale dhe bashkëpunimi me shoqërinë civile.
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Në Samitin e Vjenës (më 27 gusht 2015) Shqipëria mori
miratimin për projektin më të rëndësishëm energjetik, atë
të linjës së interkonjeksionit 400 kV Elbasan – Bitola
(Maqedoni). Ky investim i përbashkët është pjesë e nismës
së Komisionit Europian në funksion të korridorit
energjetik Lindje – Perëndim midis Bullgarisë,
Maqedonisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Italisë. Gjithashtu,
më 16 dhjetor 2015, Fondi i Investimeve të Ballkanit
Perëndimor (WBIF) i hapi rrugën projektit të dytë të
diskutuar në Samitin e Vjenës, duke miratuar studimin e
fizibilitetit për autostradën e korridorit Adriatik-Jonian.
Sipas strategjisë së Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal,
në tri vitet e ardhshme do të synohet integrimi dhe nxitja
e investimeve në rajon duke krijuar skema të përbashkëta
nxitëse për IHD-në si dhe programe të përbashkëta
rajonale për një mjedis sa më të sigurt për investitorët e
huaj. Harmonizimi dhe integrimi i politikave për
investime midis vendeve të Ballkanit Perëndimor është
një nga përparësitë e Rajonit të Europës Juglindore për
një rritje ekonomike inovative (smart), të qëndrueshme dhe
gjithëpërfshirëse.
1.3. Thellimi i reformës në arsim dhe në shëndetësi
Korrigjimi i boshtit moral të shoqërisë shqiptare
kërkon një përpjekje afatgjatë në sistemin arsimor. Kërkon
marrjen e kontrollit të shkollimit dhe të programeve
mësimore nga ana e prindërve, nëpërmjet krijimit të
llogarive të posaçme arsimore dhe sistemit voucher.
Llogaria arsimore i hapet çdo të sapolinduri. Kjo llogari
është nën kontrollin e prindërve. Shteti harxhon çdo vit
40

SHQIPËRIA 2025: RIMODELIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK NË KONTEKSTET LOKALE

një kuotë të caktuar parash për edukimin e një nxënësi.
Këto para do t’i kalojnë çdo vit në llogarinë arsimore të
nxënësit, deri në përfundimin e shkollës së mesme.
Prindërit mund t’i përdorin çdo vit vetëm për qëllime të
arsimimit të fëmijës, në shkolla private apo publike, për
mësues, për libra dhe për materiale mësimore. Prindërit
ose të afërmit mund të kontribuojnë në këto llogari. Paratë
e paharxhuara çdo vit mund të përdoren në vitet e tjera
vetëm për qëllime studimore.
Sistemi voucher u kthen prindërve fuqinë për
arsimimin e fëmijëve, atyre që kanë çdo arsye për të bërë
zgjedhje të sakta në interes të fëmijës. Voucher-i është në
thelb e drejta e prindit të përdorë sipas gjykimit të tij
paratë e taksapaguesve që shteti do të shpenzojë për
edukimin e fëmijës së tij. Kjo e drejtë i jepet duke i
transferuar kontrollin mbi llogarinë arsimore të fëmijës.
Prindi ka të drejtë të zgjedhë shkollën që dëshiron të
paguajë, pra transferon voucher-in në shkollën e zgjedhur.
Kjo do të rriste kërkesën për shkollat e mira dhe
njëkohësisht do t’i shtynte shkollat më të dobëta të
përmirësonin cilësinë e mësimdhënies. Sistemi voucher e
kthen kontrollin për edukimin e fëmijëve te njerëzit që e
duan fëmijën me tepër nga të gjithë, te prindërit. Vendosja
e konkurrencës midis shkollave dhe mësuesve do të sillte
atë cilësi që i mungon sot sistemit arsimor.
E njëjta logjikë duhet përdorur edhe në thellimin e
reformës në sistemin shëndetësor. Me lindjen e çdo fëmije
atij i hapet një llogari shëndetësore e posaçme, në të cilën
shteti derdh çdo vit shumën që i takon nga llogaria
kombëtare e shëndetit. Në këtë llogari mund të
kontribuojë edhe individi. Shteti mund ta inkurajojë këtë
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instrument, duke i quajtur si shpenzime të pataksueshme
kontributet private në llogaritë shëndetësore, si dhe ato
të prindërit ose të të afërmit të tij. Prindërit e tij ose ai
vetë, pasi të arrijë moshën madhore, do të jenë përgjegjës
për përdorimin e kësaj llogarie të dedikuar vetëm për
kujdesin shëndetësor. Individi mund ta përdorë për të
blerë siguracionin shëndetësor, pagesa të drejtpërdrejta
te mjekët, barna etj. Duke pasur fuqinë për të zgjedhur
siguracionin, mjekun, spitalin, në shëndetësi futet
elementi i konkurrencës dhe sjell rritjen e cilësisë dhe
uljen e kostos së shërbimit mjekësor. Këto llogari mund
të bëhen të trashëgueshme, pra titullari i llogarisë mund
t’ua kalojë fëmijëve, duke rritur nga brezi në brez fondet
e zotërueshme për kujdes shëndetësor.
2. Korrelacioni midis lirisë ekonomike
dhe rritjes ekonomike: analizë krahasuese
e ekonomisë shqiptare me vendet e rajonit
2 .1 . Konteksti teorik
Sipas teorisë së ekonomisë klasike, vendet mund ta
zgjerojnë potencialin e tyre zhvillues duke shfrytëzuar
në maksimum burimet e mundshme dhe përdorimin e
teknologjive më të mira. Megjithatë ky supozim nuk
mund të shpjegojë përse vendet në zhvillim ngelen të
prapambetura, megjithëse potenciali i burimeve që
zotërojnë është i madh. Për këtë arsye, ekonomistët e
zhvillimit kanë kërkuar të gjejnë një shpjegim duke
analizuar institucionet ekonomike dhe politike, duke
pyetur specifikisht se si ndikojnë institucionet në rritjen
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ekonomike dhe si krijohen apo si arrihet ndërtimi i
institucioneve më të mira.
Mendimi akademik ka ndjekur tezën e Adam Smith-it
që vendet e lira rriten dhe zhvillohen me shpejt se ato
me pak të lirat. Liria ekonomike, si liri e kryerjes së
transaksioneve, liri e pronës dhe e institucioneve
ekonomike të forta, është lidhur ngushtësisht me
zhvillimin ekonomik. Historia dhe evidencat empirike e
mbështesin këtë tezë. Gwartney (2004) sjell prova nga të
dhënat historike, që vendet më të lira kanë shënuar një
rritje më të shpejtë dhe kanë tërhequr më shumë
investime të huaja, kanë pasur produktivitet më të lartë,
më pak varfëri dhe një shpërndarje më të barabartë të të
ardhurave, kushte jetese më të mira, demokraci më të
shëndetshme etj. Gwartney ishte krijuesi i indekseve për
lirinë ekonomike të Institutit Fraser dhe në kërkimin e
tij, që përdor të dhëna nga periudha 1980–1994, ai zbuloi
se prodhimi kombëtar për frymë në vendet më të lira
kishte një rritje vjetore prej 2.4%, ndërsa në vendet më
pak të lira kishte një rritje negative me 1.3%.
Të dhënat ndërmjet vendeve tregojnë që përmirësimet
në indeksin e lirisë ekonomike shoqërohen me rritjen e
të ardhurave. Megjithatë rritja ekonomike e Kinës bën
përjashtim nga ky rregull: vendi ka pasur rritjen më të
madhe në botë, ndërkohë që Kina mbetet relativisht e
mbyllur në termat e tregjeve financiare, lirisë së bizneseve
dhe korrupsionit. (Congsheng, 2011)
Liria ekonomike në Ballkan ka prodhuar një rritje të
lartë ekonomike që prej fillimit të shekullit. Të dhënat
nga Banka Botërore tregojnë se në fillim të vitit 2000, GDPja për frymë është rritur në përmasa më të mëdha. Në
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Shqipëri rritja ekonomike përpara se të fillonin proceset
liberalizuese dhe të hapjes ekonomike, ishte e sheshtë
dhe në nivele shumë të ulëta. Ndërkohë, duke filluar që
nga 2000, Shqipëria dhe rajoni i përmirësuan ndjeshëm
perspektivat e rritjes së tyre.
Figura 2: GDP-ja për frymë, shprehur në dollarë
aktual në PPP7

Burimi: bazuar në të dhënat e bankës botërore: http://data.worldbank.org/
indicator

Ekzistojnë tri indekse të njohura të zhvilluara nga tri
organizata që masin shkallën e lirisë ekonomike: Herritage
Foundation Index of economic freedom; Fraser Institute economic
freedom of the world index dhe Freedom House freedom of the
world index. Në këtë analizë janë përdorur indekset e
Heritage Foundation-it, pasi të dhënat e tij janë të arritshme
nga vendet e rajonit, është indeksi i zhvilluar në mënyrë
më të plotë dhe, përveçse paraqet të dhënat sasiore mbi
treguesit e stabilitetit makroekonomik, shtetit ligjor dhe
madhësisë së qeverisë, ai shoqërohet edhe me vlerësimet
7

Purchasing power parity (ang.), barazia e fuqisë blerëse.
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cilësore të ekipeve të kërkuesve mbi kapacitetet
institucionale që vendet duhet të fuqizojnë për të rritur
lirinë ekonomike të vendit.
Liria ekonomike përcaktohet si: liri nga përfshirja e
qeverisë në vendimet ekonomike; stabilitet makroekonomik
në mjedisin e biznesit, tregtisë edhe zhvillimin e tregut
financiar; siguri e pronës private dhe liri nga korrupsioni.
Secili nga këto dimensione ka marrë një vëmendje të
konsiderueshme nga kërkuesit. Përkufizimi i lirisë
ekonomike bëhet sipas një qasjeje liberale mbi rolin e
qeverisë në lidhje me menazhimin e ekonomisë dhe nga
kjo pikëpamje është i kritikueshëm prej kërkuesve.
Megjithatë, ky është indeksi pothuaj unik që ekziston dhe
alternativa e vetme që mund të shfrytëzojmë në studimin e
lidhjes midis këtyre ndryshoreve.
Ekziston një numër çështjesh metodologjike në lidhje
me përdorimin e këtyre indekseve, shumica e të cilave
burojnë nga problemet e agregimit (nga 50 pyetje që janë
përdorur në ndërtimin e indekseve, ato grupohen në 10
indekse dhe më tej përmblidhen në një indeks të vetëm),
cilësia e ekipeve kërkimore dhe vlerësimet subjektive
për cilësinë e reformave institucionale etj. Megjithatë ne
supozojmë që gabimi të jetë i karakterit sistemor dhe që
shkalla e besimit të analizës të jetë e pranueshme.
A ka funksionuar liria ekonomike në ekonomitë e
Ballkanit? Cili nga përbërësit e këtij indeksi (liria e
biznesit, tregtia, puna, paraja “e shëndetshme”, qeveria,
korrupsioni, liria fiskale dhe financiare) ka qenë më e
rëndësishmja për rritjen? A ka ndihmuar liria ekonomike
vetëm rritjen ekonomike apo efektet e saj kanë pasur
ndikim edhe në rritjen e mirëqenies së përgjithshme të
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shoqërisë? Çfarë ndikimi ka pasur liria në zhvillimin e
sipërmarrjes private? Këto pyetje do të ndihmonin në
përqendrimin e vëmendjes së politikëbërësve në reformat
që mund të japin rezultatet më të shpejta dhe
domethënëse.
2.2. Rritja e lirisë ekonomike: performanca
e Shqipërisë në kontekstin rajonal
Heritage index-i ofron të dhëna për periudhën 1995–
2016, duke mbuluar një periudhë kohore relativisht të
gjatë prej më shumë se dy dekadash transformimesh.
Megjithatë, duhet pasur parasysh që Shqipëria filloi nga
kushtet e një ekonomie krejtësisht të mbyllur, krahasuar
me një ekonomi disi më të hapur që kanë pasur vendet e
tjera të rajonit. Kështu që dekada e parë e tranzicionit të
Shqipërisë mund të konsiderohet si një fazë përgatitore
për një program reformash serioze liberalizimi dhe
ndërtimi institucional, duke filluar nga viti 2000.
Të dhënat nga tabela 1 japin një përmbledhje të
statistikave të indekseve dhe përbërësit e saj për pesë
vende të rajonit.
Për gjithë periudhën e analizuar, mesatarja e indeksit
është 58.5 dhe mediana 59.28, me një devijim standard 6.
Niveli më i lartë i lirisë ekonomike është arritur në lirinë
fiskale, duke reflektuar një nivel të ulët të barrës fiskale
në ekonominë rajonale në raport me mesataren botërore
dhe vendet e zhvilluara. Progres i rëndësishëm është bërë
në liberalizimin e tregtisë dhe lirisë së bizneseve, duke
reflektuar në përmirësimin e kushteve për hyrjen e
8

Indeksi merr vlerat nga 0% = jo i lirë te 100% = plotësisht i lirë.
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bizneseve te reja dhe për operimin e investitorëve. Vendet
gjithashtu reflektojnë një stabilitet makroekonomik, që
pasqyrohet në një nivel të lartë të lirisë së shpenzimeve
monetare, tregues që mat stabilitetin e nivelit të çmimeve
dhe një politikë të qëndrueshme të kurseve të këmbimit.
Tabela 1: Statistikat përshkruese mbi treguesit e lirisë
ekonomike
Statistikat përshkruese
Nr.

Mes.

Median

Min.

Max.

USD

Indeksi total

78

58.5

59.2

43.5

68.6

6.0

Liria e biznesit

78

62.4

60.2

40

81

9.8

Liria e tregtisë

78

75.5

78.1

56

88.4

10.8

Liria fiskale

78

82.3

83.5

59.3

92.8

8.4

Shpenzimet qeveritare

78

54.5

50.8

22.9

89.2

18.1

Shpenzimet monetare

78

74.5

79.0

22.1

90.7

13.1

Liria e investimeve

78

58.3

60.0

10

80

14.9

Liria financiare

78

55.1

55.0

30

70

12.0

Të drejtat e pronësisë

78

34.8

30.0

30

50

5.9

Liria nga korrupsioni

78

31.9

34.0

10

50

11.4

Liria e punës

55

56.7

56.2

0

92.3

19.7

Dy fushat kritike ku kanë munguar reformat, janë e
drejta e pronës dhe liria nga korrupsioni, dy nga fushat
më të pareformuara në rajon. Gjithashtu, vendet e rajonit
janë shumë të ndryshme në disa nga dimensionet e
reformave, siç janë ato që lidhen me lirinë e tregut të
punës, të lirisë së investimeve dhe të stabilitetit
makroekonomik, dëshmuar nga nivelet e larta të treguesit
të devijimit standard, ndërkohë që jemi pothuaj në të
njëjtin nivel sa i takon mbrojtjes së pronës private, lirisë
së biznesit dhe lirisë nga korrupsioni.
Më poshtë janë disa të dhëna statistikore të treguesve
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makroekonomikë që janë përdorur për matjen e ndikimit
të lirisë ekonomike. Rritja e prodhimit kombëtar,
prodhimit kombëtar për frymë (si matës i treguesit të
mirëqenies) dhe formimi i kapitalit fiks (si matës i nivelit
të zhvillimit të sipërmarrjes private) janë marrë nga baza
e të dhënave të Bankës Botërore.
Tabela 2: Të dhënat statistikore të treguesve
makroekonomikë për vendet e rajonit
Statistikat përshkruese
Nr.

Mes.

Median

Min.

Max.

USD

Rritja e PBB-së

86

3.1

3.6

-12.1

13.5

4.3

PBB/frymë (PPP, $)

88

10,159.6

9,801.3

2809.0

21,635.1

4,724.0

Formimi i kapitalit fiks

84

21.7

20.1

11.1

40.5

7.4

si % e PBB-së

Për të gjithë periudhën e kampionit të të dhënave
(1995–2014) gjejmë një normë mesatare rritjeje të
ekonomive të rajonit prej 3.1%. Ka një variacion të lartë
në lidhje me GDP-në për frymë, duke filluar nga niveli
më i ulët prej 2,809 USD (matur sipas PPP-së) deri në
21,635.1 USD, ku Shqipëria renditet në vend të fundit dhe
Kroacia mbetet ekonomia me të ardhurat më të larta.
Mesatarisht për periudhën në studim, i gjithë rajoni është
sa 31% e prodhimit kombëtar për frymë e ekonomisë
gjermane. Luhatshmëria e lartë karakterizon gjithashtu
edhe ndryshoret e tjera makroekonomike, si investimet
e huaja dhe formimin e kapitalit fiks bruto. Shqipëria ka
regjistruar rritjen më të lartë të GDP-së, me një rritje
mesatare vjetore prej 5.2% dhe Kroacia më të ulëtën me
2%. Mesatarisht, rajoni ka tërhequr më shumë se 1
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miliardë USD investime të huaja, por ka një
paqëndrueshmëri të lartë nga njëri vit në tjetrin dhe një
ndryshim të madh midis vendeve.
Shqipëria ka pasur një performancë më të mirë se të
gjitha vendet e përfshira në grupin krahasues deri në 2010n, ku Maqedonia është vendi pasues më i afërt, por që e
tejkalon vendin tonë që prej vitit 2016. Duket që
Maqedonia është vendi më i reformuar në lidhje me lirinë
ekonomike. Në fund të vitit 2016, rajoni mbetet me një
mesatare 9.3 pikë poshtë lirisë ekonomike të Gjermanisë,
nga -55 pikë që ishte në vitin 2001. Pra, dekada e viteve
2000 ka qenë një dekadë e reformave të rëndësishme
ekonomike.
Figura 3: Treguesit e përgjithshëm të lirisë ekonomike

2.3. Liria e bizneseve
Duke parë individualisht komponentët e lirisë
ekonomike, vërejmë se liria e bizneseve në Shqipëri
përkeqësohet duke filluar nga viti 2013, ndërsa
Maqedonia ngelet vendi më i lirë për nga liria e
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bizneseve. Të gjitha vendet janë ndikuar negativisht nga
dy komponentë të indeksit: liria e së drejtës së pronës
dhe liria nga korrupsioni. Të gjitha vendet janë 37 pikë
nën nivelin e Gjermanisë (Shqipëria 46 pikë larg këtij
niveli) në aspektin e korrupsionit dhe rreth 51 pikë në
nivelin e së drejtës së pronës. Këto dy ndryshore e mbajnë
të ndrydhur rritjen ekonomike.
Liria e biznesit mat efektshmërinë e legjislacionit në
lidhje me aftësinë për të filluar, operuar dhe mbyllur një
biznes. Nga pikëpamja metodologjike, indeksi është
bazuar në dhjetë nënkomponentë që kanë të bëjnë me
procedurat dhe kostot e krijimit, operimit dhe mbylljes
së një biznesi.
Figura 4: Indeksi i lirisë së bizneseve

2.4. Liria tregtare
Regjimi tregtar është shumë i hapur në pothuajse të
gjitha vendet e rajonit, me disa përjashtime të vogla për
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Serbinë. Siç dihet, që prej vitit 2006 vendet janë tashmë
anëtare të Marrëveshjes Rajonale të Tregtisë së Lirë,
CEFTA, dhe karakterizohen nga kufizime shumë të vogla
tarifore në shkëmbimet tregtare mes tyre.
Figura 5: Liria tregtare

2.5. Liria fiskale
Liria fiskale mat barrën tatimore (tatimet mbi të
ardhurat personale, tatimin mbi korporatat dhe të
ardhurat nga taksat në raport me GDP-në), ku secila ka
të njëjtën peshë (1/3) në përbërjen e indeksit. Liria fiskale
është më e lartë në Shqipëri se në vendet e tjera. Ekonomia
shqiptare është konkurruese nga ana fiskale, por politikat
e zbatuara nuk e kanë ndryshuar renditjen globale.
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Figura 6: Liria fiskale

2.6. Liria e shpenzimeve qeveritare
Liria e shpenzimeve qeveritare niset nga ideja se
shpenzimet e ulëta qeveritare (më pak se 30% e GDP-së)
mund të përmirësojnë mundësitë e bizneseve dhe mund
të rrisin sektorin privat. Është e qartë që indeksi është i
njëanshëm në raport me vendet në zhvillim, dhe tregon
që Shqipëria ka rezultatet më të larta, duke u ndjekur
nga Maqedonia. Vendet e rajonit ruajnë një nivel të ulët
të shpenzimeve qeveritare, rreth 30% të GDP-së,
ndërkohë që vendet e zhvilluara të BE-së ruajnë nivele
shpenzimesh qeveritare mbi 50% të GDP-së.
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Figura 7: Liria e shpenzimeve qeveritare

2.7. Liria e shpenzimeve monetare
Shpenzimet monetare bazohen në parimin e ruajtjes
së një niveli të ulët dhe të qëndrueshëm të çmimeve, për
të ndihmuar rritjen ekonomike. Indeksi mat nivelin
mesatar të inflacionit gjatë tri viteve të fundit. Megjithëse
situata ka qenë e pafavorshme në vitet e para të
tranzicionit, duke filluar nga dekada e dytë, dhe sidomos
nga viti 2008, është vërejtur një konvergjencë e qartë. Ka
një konvergjencë të dukshme me normën e inflacionit të
vendeve të BE-së, një proces i qëndrueshëm në vite.
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Figura 8: Liria e shpenzimeve monetare

2.8. Liria e investimeve
Liria e investimeve mat pengesat për hyrjen dhe
operimin e investimeve të huaja në vend. Indeksi i lirisë
së investimeve është përmirësuar duke filluar që nga viti
2008; megjithatë, Shqipëria renditet më e larta midis
këtyre vendeve, me Kroacinë që na e kalon nga viti 2011
dhe me Serbinë nga viti 2014.
Figura 9: Liria e investimeve
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2.9. Liria financiare
Liria financiare mat nivelin e ndërhyrjes së qeverisë
në operacionet e tregjeve financiare, në kufizimin dhe
alokimin e kreditit, vlerën e parasë, kufizimet e
pronësisë, hyrjet e kapitaleve të jashtme etj. Përsëri
Shqipëria renditet lart.
Figura 10: Liria financiare

2.10. Liria e pronës
Të drejtat e pronës ngelen pengesat më të rëndësishme
në rritjen ekonomike dhe kjo fushë nuk ka shënuar ndonjë
progres që nga fillimi i tranzicionit. Indeksi mat shkallën
në të cilën legjislacioni i një vendi mbron të drejtën e
pronës private dhe efektshmërinë për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve. Në këtë kontekst, Shqipëria mbetet
në nivele të krahasueshme me ekonomitë e tjera të rajonit.
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Figura 11: Të drejtat e pronës

2.11. Liria nga korrupsioni
Liria nga korrupsioni paraqet një nga sfidat kryesore
të rajonit. Pavarësisht nga disa dallime të vogla, Shqipëria
mbetet shumë mbrapa vendeve të zhvilluara
ekonomikisht dhe praktikisht është vendi më i korruptuar
në grupin e vendeve të rajonit.
Figura 12: Liria e korrupsionit

2.12. Liria e tregut të punës
Tregu i punës karakterizohet nga një shkallë e lartë
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lirie dhe fleksibiliteti, krahasuar me praktikat e vendeve
të BE-së. Kjo situatë reflekton një gjendje të pazhvilluar
të lëvizjes sindikaliste dhe një mbrojtje të dobët ligjore
të të drejtave të punëmarrësve në raport me
punëdhënësit. Shqipëria, edhe në këtë aspekt, mbetet në
nivele të krahasueshme me vendet e rajonit.
Figura 13: Liria e tregut të punës

2.13. Korrelacioni midis lirisë ekonomike, rritjes
ekonomike dhe mirëqenies
Si ka ndikuar liria ekonomike në rritjen e ekonomisë?
Cili komponent i indeksit është i lidhur ngushtë me rritjen
dhe performancën e biznesit? Si lidhet liria ekonomike
me mirëqenien e qytetarëve? A janë përmirësuar
perspektivat e rritjes ekonomike afatgjatë të ekonomisë
falë niveleve të larta të formimit të kapitalit fiks?
Tri janë ndryshoret e përdorura në studimin e kësaj
lidhjeje: rritja e GDP-së, GDP-ja për frymë (në dollarë
aktualë në PPP), dhe formimi i kapitalit fiks në % të GDPsë. Treguesi i fundit është përdorur si një tregues
përafrues për nivelin e zhvillimit të sipërmarrjeve private.
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Ndryshoret shpjeguese janë indeksi i lirisë ekonomike
dhe komponentët e tij.
Tabela 3: Matrica e koeficienteve të korrelacionit të
treguesve të lirisë ekonomike
Koeficientet
e korrelacionit
1. Indeksi total
2. Liria e biznesit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.00

0.71

0.51

0.59

0.18

0.67

0.59

0.55

0.16

0.42

0.42

1.00

0.28

0.51

0.14

0.22

0.51

0.15

0.28

0.17

0.47

0.28

-0.12

0.27

0.02

0.25

0.18

0.45

0.43

1.00

0.52

0.09

0.08

0.03

0.16

-0.17

0.48

1.00

-0.07

-0.07

-0.04

-0.33

-0.50

-0.16

1.00

0.40

0.65

-0.24

0.51

-0.18

1.00

0.30

0.32

0.21

0.01

1.00

-0.17

0.45

-0.59

1.00

0.13

0.46

1.00

0.18

3. Liria e tregtisë
4. Liria fiskale
5. Shpenzimet
qeveritare
6. Shpenzimet
monetare
7. Liria e
investimeve
8. Liria financiare

1.00

9. Të drejtat e
pronësisë
10. Liria nga
korrupsioni
11. Liria e punës

1.00

Të dhënat nga matrica e korrelacioneve tregojnë që liria
ekonomike në përgjithësi është shumë e lidhur me lirinë
e bizneseve dhe me shpenzimet monetare dhe ka
marrëdhënie disi të forta në lidhje me lirinë e investimeve,
lirinë fiskale dhe lirinë tregtare. Ndërsa vërehet një
ndikim shumë i ulët i shpenzimeve qeveritare, i
korrupsionit, i të drejtave të pronës dhe i lirisë së tregut
të punës me një koeficient korrelacioni më pak se 0.4.
Sërish kjo shpreh progresin e pamjaftueshëm të
reformave në këto fusha dhe se potencialet për
përmirësimin e perspektivave të rritjes për shkak të
këtyre reformave mbeten të larta.
Liria nga korrupsioni tregon një korrelacion të lartë
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negativ me shpenzimet qeveritare, por ky tregues ka një
performancë të dobët në të gjitha dimensionet e tjera të
lirisë ekonomike. Nga ana tjetër, shpenzimet qeveritare
janë negative, por të lidhura dobët me dimensionet e lirisë
ekonomike, konsekuente me idenë se qeveritë e mëdha
e dobësojnë rritjen (Carlsson, Lundsdorm, 2001). Nga ana
tjetër drejtimi i shkakësisë në lidhjen midis madhësisë
së qeverisë dhe rritjes ekonomike është e kundërt:
qeveritë e mëdha vijnë si produkt i një ekonomie të
zhvilluar. Vetëm ekonomitë e zhvilluara mund të mbajnë
nivele të larta investimesh qeveritare dhe shërbimet
publike.
Për të themeluar një marrëdhënie më rigoroze midis
ndryshoreve të studiuara, po përdorim analizën e
regresionit. Shumica e studimeve e lidhin regresin e
rritjes ekonomike me nivelin e indeksit të lirisë
ekonomike. Disa studiues kanë gjetur se ndryshimet në
indeksin e lirisë ekonomike janë të një rëndësie më të
lartë se vetë niveli i indeksit. Po përdorim thjesht nivelin
e indeksit të lirisë, duke qenë se Shqipëria dhe ekonomitë
e rajonit janë akoma të klasifikuara si vende pjesërisht të
lira dhe progresi ka qenë i vogël.
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Tabela 4: Rezultatet e regresionit: efekti fiks
(Modeli 1)
(Modeli 2)
(Modeli 3)
Rritja e PBB-së
PBB/frymë Formimi i kapitalit
-----------------------------------------------------------Indeksi total
0.726*
-0.0431*
0.0113
(1.92)
(-2.55)
(0.61)
Liria e biznesit

Liria e tregtisë

-0.00621 0.00446** 0.00342*
(-0.17)
(2.68)
(1.88)
-0.0655
(-0.89)

0.0182***
(5.50)

0.0249
(0.28)

-0.00293
(-0.74)

Liria fiskale

Shpenzimet qeveritare -0.122*
(-2.38)

-0.00106
(-0.29)
-0.00438
(-1.02)

0.00538*
-0.00103
(2.34)
(-0.41)

Shpenzimet monetare -0.160**
(-2.81)

0.00377
(1.48)

Liria e investimeve

-0.0537
(-0.89)

0.0104*** -0.00481*
(3.83)
(-1.63)

Liria financiare

-0.0410
(-0.82)

0.00807*** -0.00121
(3.63)
(-0.50)

Të drejtat e pronësisë -0.327**
(-2.70)
Liria nga korrupsioni

Liria e punës

-0.186*
(-1.99)
-0.0236
(-1.09)

-0.0135*
(-2.49)
0.00762
(1.82)

0.00223
(0.80)

-0.00688
(-1.17)
0.00250
(0.55)

0.00665*** 0.000443
(6.86)
(0.42)

Konstante

8.208***
8.981***
2.941***
(5.32)
(131.60)
(39.56)
-----------------------------------------------------------N
130
131
131
------------------------------------------------------------

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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Modeli 1 mat lidhjen midis lirisë ekonomike dhe
komponentëve të saj në raport me rritjen ekonomike;
modeli 2 mat këtë lidhje në raport me mirëqenien (GDP
për frymë) dhe modeli 3 mat efektet e lirisë në raport me
sipërmarrjen private.
Rezultatet e tabelës provojnë se liria ekonomike e
shpjegon pozitivisht si rritjen ekonomike, ashtu edhe
mirëqenien e shoqërisë. Pra, liria nuk ka funksionuar
vetëm për disa grupe shoqërore dhe për bizneset e
mëdha, por edhe për qytetarët. Por lidhja midis rritjes
ekonomike dhe zhvillimit të biznesit privat nuk duket e
shpjegueshme nëpërmjet këtij modeli. Është e qartë se
zhvillimi i sipërmarrjes private është ndikuar nga faktorë
të tjerë, ose se ndikimi i treguesve të lirisë ekonomike
ku pothuajse nuk ka pasur fare progres, ka qenë shumë i
fuqishëm.
Kushtet fillestare të tranzicionit dhe diferencat midis
vendeve gjithashtu duket se janë shumë të fuqishme. Kjo
nënkupton se ruajtja e një niveli të lartë të rritjes
ekonomike dhe të përmirësimit të mirëqenies së
shoqërisë, kërkon që të ruhen institucione të forta dhe
politika të qëndrueshme të lirisë ekonomike për një
periudhë relativisht të gjatë kohe. Ndërsa vendet e rajonit
janë përfshirë në një proces reformues, në mënyrë që këto
reforma të japin efekte të plota dhe të dukshme, duhet
që ato të jenë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme.
Modeli gjithashtu demonstron se disa nga dimensionet
e reformave kanë pasur një efekt shumë të fuqishëm mbi
rritjen ekonomike dhe mbi mirëqenien e shoqërisë.
Veçanërisht kanë ndikuar pozitivisht stabiliteti
makroekonomik dhe regjimi i qëndrueshëm i tregtisë e i
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investimeve. Nga ana tjetër, nivelet e larta të korrupsionit
dhe mbrojtja e dobët e të drejtave të pronësisë kanë qenë
dhe faktorët më pengues për ekonominë dhe shoqërinë.
Zgjerimi i lirisë së sipërmarrjes private ka ndikuar shumë
pozitivisht në rritjen e mundësive për vetëpunësim dhe
për krijimin e mikrobizneseve, të cilat nuk kanë nivele të
larta të produktivitetit, por kanë pasur efekte të
rëndësishme mbi përmirësimin e jetesës së qytetarëve.
2.14. Rekomandime mbi zgjerimin e lirive ekonomike
Ekonomitë e rajonit të Ballkanit kanë hyrë në një
proces të rëndësishëm reformash modernizuese që
synojnë të rrisin dhe të zgjerojnë liritë ekonomike.
Megjithëse vendet janë në faza të ndryshme dhe kanë një
luhatje të lartë në raport me reformat e zgjerimit të lirisë
së ekonomisë, në tërësinë e tyre ato kanë qenë poshtë
nivelit të mesatares botërore të indeksit të lirisë, duke u
klasifikuar si vende pjesërisht të lira. Në veçanti, progresi
ka qenë krejtësisht i pamjaftueshëm në fushën e luftës
ndaj korrupsionit, në mbrojtjen e të drejtave të pronës
dhe në respektimin e kontratave.
Në teorinë ekonomike është një fakt i mbështetur lidhja
e ngushtë pozitive midis lirisë ekonomike dhe rritjes, nga
njëra anë, dhe zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të
vendeve, nga ana tjetër. Që vendet të nxjerrin përfitimet
e lirisë ekonomike, ato duhet të mbajnë për një kohë të
gjatë institucione mbështetëse të qëndrueshme dhe
politika favorizuese që zgjerojnë lirinë ekonomike.
Liria ekonomike ka pasur efekte shumë pozitive mbi
rritjen ekonomike të rajonit dhe rritjen e mirëqenies së
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individit. Por shkalla e këtij ndikimi do të kishte qenë
shumë më e fortë nëse vendet do të kishin shënuar më
shumë progres në luftën ndaj korrupsionit dhe në
ndërtimin e shtetit ligjor. Këto mbeten dy drejtime të
rëndësishme me përfitime shumë të forta për të
përmirësuar perspektivat për ekonominë dhe shoqërinë
e rajonit.
3. Sfidat e politikave makroekonomike
3.1. Valët goditëse të krizës globale
në ekonominë shqiptare
Në debatet ekonomike e politike në fillimet e krizës
financiare globale 2008, u keqinterpretua mosprekja e
ekonomisë sonë nga vala e parë dhe e dytë e krizës. U
argumentua se kjo vërtetonte që ekonomia jonë ishte më
rezistente se vendet e tjera. Por, bazuar në analizën e
kanaleve të importimit dhe eksportimit të krizës nga
ekonomitë e hapura dhe të integruara drejt ekonomisë
sonë, disavantazhet e ekonomisë sonë, si: shkalla e ulët
e hapjes ekonomike dhe niveli i ulët i integrimit financiar,
rezultuan si “faktorë pozitivë” në prekjen më vonë nga
kriza.
Po të analizojmë treguesit kryesorë makroekonomikë
të periudhës 2004 deri në vitin 2012, pra katër vite
përpara dhe pas krizës globale të 2008-ës, do të
konstatojmë se ekonomia dhe financat publike të vendit
tonë u prekën në nivele të ndjeshme.
Kur vala goditëse e krizës mbërriti në vendin tonë rreth
4 vite më vonë, rritja ekonomike mesatare nga 6-8% e
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PBB-së për periudhën përpara krizës, ra në nivelet deri
në 1.2% në vitin 20139.
Po kështu, stabiliteti i financave publike u prek
ndjeshëm, duke u rritur nga 58% e PBB-së në vitin 2008,
në rreth 70 % në vitin 2013, duke mos përfshirë këtu rreth
5 % e PBB-së detyrime të papaguara ndaj biznesit privat,
që në thelbin e tyre përfaqësonin borxhe. Aq kritike ishte
situata e stabilitetit të financave publike, sa menjëherë
pas zgjedhjeve parlamentare 2013, Shqipëria nënshkroi
një marrëveshje specifike me FMN-në, në thelbin e së cilës
ishte sigurimi i një mbështetjeje buxhetore prej 330.9
milionë eurosh 10 , që do të lehtësonte pagimin e
detyrimeve të prapambetura dhe vazhdimin e
investimeve publike në ekonomi.
Goditja me disa valë e ekonomisë globale ishte e
natyrshme, pasi vende të ndryshme kanë diferenca dhe
dallime të mëdha në shkallën e zhvillimit të tyre bazuar
në të ardhurat për frymë, në treguesit e zhvillimit njerëzor,
në kapitalin social, në shkallën e hapjes dhe integrimit të
ekonomive të tyre në ekonominë globale, në nivelin e
konkurrencës, në nivelin e deficiteve dhe të borxheve
përpara krizës etj.
Kriza globale 2008 e rrëzoi mitin e efekteve të
përhershme pozitive të politikave monetare dhe fiskale.
Albania GDP Growth (Constant Prices, National Currency) Data,
GDP Growth (Constant Prices, National Currency)
Albania, Economywatch.Com,
2016,
http://
www.economywatch.com/economic-statistics/Albania/
GDP_Growth_Constant_Prices_National_Currency/.
10
“Press Release: IMF Executive Board Approves €330.9 Million
Extended Arrangement For Albania”, Imf. Org, 2014, http://
www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1481.htm.
9
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Ajo evidentoi probleme të mprehta strukturore të tregjeve
të punës, shkallës së produktivitetit, cilësisë së dobët të
sistemeve arsimore dhe shëndetësore, si edhe të kostove
të panjohura sociale, ekonomike dhe politike. Studiuesit
dhe politikëbërësit u ndodhën përballë situatave të
jashtëzakonshme, ku respektimi i teorive
makroekonomike të mëparshme rezultonte joproduktiv
dhe përkeqësimi i tregjeve dhe ekonomive të vendeve të
prekura më rëndë rrezikonte të krijonte një spirale
efektesh, të cilat do të përafroheshin me krizën e rëndë të
viteve 1929–1933. Frika se emetimi i sasive të mëdha të
likuiditeteve do të krijonte inflacion apo hiperinflacion,
rezultoi e pavërtetë 11. Miliarda dollarë dhe euro të
injektuara në ekonominë globale nuk çuan në rritje të
inflacionit. Ekonomia globale sot rrezikohet më shumë
nga disinflacioni sesa nga inflacioni i lartë.
Kriza globale na mësoi se situatat e jashtëzakonshme
kërkojnë politika dhe masa të jashtëzakonshme. Kjo u
materializua në zbatimin e politikave monetare
jokonvencionale, të cilat ishin larg ortodoksisë së mësuar
në shkolla, duke vënë në pikëpyetje disa nga teoritë
tradicionale të makroekononomisë12.
Në politikat e jashtëzakonshme mund të përfshihen
ulja e normave të interesit deri në kufijtë zero ose
negative. Injektimi i likuiditeteve të jashtëzakonshme në
What Is Quantitative Easing? - BBC News”, BBC News, 2016, http:/
/www.bbc.com/news/business-15198789.
12
Olivier Blanchard, “How The Crisis Changed
Macroeconomics”, World Economic Forum, 2014, https://
www.weforum.org/agenda/2014/10/olivier-blanchard-financialcrisis-macroeconomics.
11

65

KARTA E GJELBËR

ekonomi, të cilat nuk prodhuan rritje të inflacionit, mbetej
shqetësim i madh i studiuesve. Këto politika u
konsideruan të domosdoshme për të injektuar para në
ekonomi që ajo të rritej dhe të përparonte, të krijonte
vende të reja pune, të ndalte rritjen e papunësisë dhe
varfërisë dhe në mënyrë graduale të kthente treguesit
kryesorë ekonomikë, socialë dhe buxhetorë në nivelet e
parakrizës. Në studimin e krizave të mëparshme,
periudha mesatare e kthimit në nivelet e parakrizës
vlerësohet të jetë rreth 10 vjet. Studimi në thellësi i
shkaqeve dhe i pasojave të kësaj krize globale, studimi i
efekteve të politikave monetare dhe fiskale; studimi i
masave kundër krizës dhe i efektshmërisë së tyre, si edhe
kohëzgjatja e krizës deri në arritjen e nivelit të treguesve
makro në ato të parakrizës, mbetet një detyrë e studiuesve
të ekonomisë. Ky studim ka vlerë të bëhet në nivel global,
por, pse jo, edhe sipas vendeve konkrete, sepse ndihmon
në njohjen, parandalimin, minimizimin e pasojave dhe
shkurtimin e periudhave të krizave në vendet tona.
Rritja e kërkesës agregate duhet të ushqehet nga rritja
e të ardhurave reale nga puna dhe jo nga rritja e borxheve.
Kjo do të eliminonte ripërsëritjen e krizës aktuale, e cila
u përshpejtua edhe nga modeli i rritjeve ekonomike të
ushqyera nga rritja e borxheve individuale, borxheve të
biznesit dhe borxheve publike të rritura edhe gjatë
periudhave kur ekonomia kishte rritje të kënaqshme dhe
nivele inflacioni dhe papunësie të kontrolluara.
Rritja e kërkesës agregate dhe sidomos e individëve
dhe biznesit nga rritja e borxheve do të ishte e dështuar,
sepse i tillë do të rezultonte modeli i rritjeve ekonomike
me rritjen e borxheve. Sot ekspertët janë në dilemën e
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fenomenit të cilësuar si “minsky moment”, ku politikat
lehtësuese për daljen nga një krizë krijojnë premisat e
krizës së ardhshme që mundet të jetë edhe më e rendë13.
Lidhur me politikat monetare të interesave zero apo
negativë, të cilat kanë prekur depozituesit e vegjël,
ekonomistët dhe, në veçanti Stiglitz-i, janë kritikë sepse
kriza globale solli falimentimin e disa bankave dhe nga
ana tjetër shumë banka kërkuan mbështetje buxhetore,
që kanë si burim taksapaguesit. Me të vërtetë
ekonomistët ishin të shqetësuar sepse, siç thekson
Stiglitz-i, humbjet e keqmenazhimit të bankave u
shoqërizuan, iu ngarkuan individëve dhe taksapaguesve,
ndërsa pagat dhe shpërblimet marramendëse të CEO-ve
të kompanive financiare mbetën private dhe askush nuk
u detyra të paguante pjesën e përgjegjësisë së
keqmenazhimit të këtyre kompanive, që ushqyen,
përshpejtuan dhe e bënë akoma më të rëndë krizën për
miliona njerëz te varfër14.
Këtu dalim në një problem të mprehtë lidhur me
sistemet tona bankare, cilësinë e zhvillimit dhe
mbikëqyrjes së tij. Kjo duket edhe në treguesin e kredive
të këqija, të cilat janë më të lartat në rajon dhe gati kanë
mbërritur në nivelin e vitit 1997. Kjo duhet mbajtur shumë
mirë parasysh nga autoritetet mbikëqyrëse sepse, siç
thekson ish-presidenti i BQE-së, Trichet: “nuk ka
”Minsky’S Moment”, The Economist, 2016, http://
www.economist.com/news/economics-brief/21702740-secondarticle-our-series-seminal-economic-ideas-looks-hyman-minskys.
14
Joseph E. Stiglitz, “Responding to the crisis”, 2008, http://
p o l i c y d i a l o g u e . o r g / f i l e s / e v e n t s /
Stiglitz_Responding_to_the_Crisis.pdf.
13
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kredimarrje të keqe pa kredidhënie të keqe” 15 , çka
nënkupton se, siç edhe e përmbyll në një interviste të tij
ish-shefi i FED-it Ben Bernarke: “Është e pakuptueshme
që menazherë të kompanive financiare nuk janë dënuar
deri penalisht për keqmenazhimin e bankave”16.
Nga ana tjetër është edhe më e rëndë që paguesit e
vërtetë të kostove të ulëta të parasë janë individët, pasi
ulja e interesave të depozitave deri në terma realë
negativë është një subvencion i tërthortë që depozituesit
dhe taksapaguesit u bëjnë bankave të keqmenazhuara.
Kjo politikë ka efekte negative, sepse thellon
pabarazinë, nxit zhvillimin e tregjeve informale dhe
rikthimin e fenomeneve të fajdeve, dhënien e huave
jashtë kanaleve bankare, duke e bërë më të vështirë
reduktimin e CASH-it në ekonomi dhe reduktimin e
ekonomisë informale në tërësi.
Pasojat sociale janë akoma më të dhimbshme, pasi nga
falimentimi i kompanive private penalizohen aksionarët
dhe depozituesit e vegjël, që kanë kursyer dhe kanë
investuar të ardhurat dhe kursimet e tyre për ditë të
vështira dhe shumë prej tyre edhe për të mbështetur
financimin e fëmijëve, nipërve dhe mbesave. Kompanitë
private të keqmenazhuara që përfituan nga paketa
stimuluese dhe me kosto të ulëta të financimeve, jo vetëm
që nuk rritën investimet e tyre për të gjallëruar
Athanasios Orphanides, “What Caused The Crash? |
Berensztein”, Berensztein.Com, 2015, http://berensztein.com/en/
what-caused-the-crash/.
16
FRB: Speech – Bernanke, Implications Of The Financial Crisis For
Economics – September 24, 2010", Federalreserve.Gov, 2010, https:/
/www.federalreserve.gov/newsevents/speech/
bernanke20100924a.htm.
15
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ekonominë, por i përdorën këto burime me kosto shumë
të lira për të përmirësuar bilancet e tyre financiare.
Fondet e lira të injektuara në ekonomi jo vetëm nuk i
gjallëruan shpejt dhe mjaftueshëm ekonomitë në krizë,
por disa prej kompanive financiare vazhduan me
shpërblimet marramendëse të menazherëve të tyre.
Pikërisht kriza morale, kriza etike, përfitimi abuzues
nga “rreziku moral” kanë ngritur shqetësim lidhur me
efektshmërinë e politikave monetare konvencionale e
jokonvencionale dhe lidhur me efektin e tyre në
përmirësimin e gjendjes sociale dhe qëndrueshmërinë e
financave publike. Rëndësinë e etikës në industrinë
financiare e kanë theksuar shumë herë drejtues të IFNsë, por ndoshta duhet përmendur konkluzioni i gazetarit
të NYT-së se: “më shumë se parashutat monetare të
projekteve kuantitative dhe paratë e fituara lehtë, sot
botës financiare i duhet një parashutë morale”17.
Mosrritja e konsumit individual dhe e investimit të
biznesit edhe në kushte të kostos shumë të ulët të biznesit
mbetet një nga pikëpyetjet e mëdha për mungesën e
instrumenteve efektive të transmetimit të politikave
monetare në ekonominë reale.
3.2. Sfidat dhe mësimet për ekonominë shqiptare
Nëse zbresim në analizën e ekonomisë sonë, rezulton
se sfidat e ekonomisë shqiptare nuk janë të lehta dhe as
afatshkurtra. Kjo argumentohet edhe nga “sëmundjet”që
17

Thomas Friedman, “Foreign Affairs; Zorba The Euro”, Nytimes.Com,
2001, http://www.nytimes.com/2001/06/12/opinion/foreignaffairs-zorba-the-euro.html.

69

KARTA E GJELBËR

identifikohen nga shqyrtimi i thelluar i disa indekseve
ndërkombëtare.18
Indeksi i konkurrencës globale për institucionet
shtetërore e radhit Shqipërinë si vendi i 76-të, ndër 138
vende të studimit. Vlera e aftësisë konkurruese vazhdon
të mbetet e ulët, 3.8, në shkallën e vlerësimit nga 1 në 7.
Problematikat dhe sfidat janë më konkrete nëse
mbajmë parasysh rëndësinë që kanë institucionet në
përparimin e çdo vendi. Në analizën e institucioneve të
indeksit të konkurrencës globale, vlerën më të ulët e
paraqet indeksi i pavarësisë së pushtetit gjyqësor.
Shqipëria radhitet ndër vendet e fundit të listës, në vendin
e 125-të. Pikërisht efektet negative të një sistemi gjyqësor
të korruptuar ndihen në ekonominë tonë, duke kufizuar
lirinë ekonomike të zhvillimit. Indeksi i lirisë ekonomike
i vlerëson dy nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit
ekonomik, lirinë e pronës dhe lirinë nga korrupsioni në
nivelet 30-35 pikë, nga 100 të mundshme. Ndër faktorët
e tjerë institucionalë, vlera të ulëta paraqesin besimi i
publikut te politikanët, efektshmëria e kornizës ligjore
në zgjidhjen e debateve dhe efektshmëria e kornizës
ligjore në përmirësimin e rregulloreve. Të tria këto
indekse kanë vlerën 2.8 në këtë shkallë vlerësimi. Sipas
këtij indeksi çdo vlerë nën 49.9 pikë përfaqëson liri të
shtypura, pa lirimin e të cilave zhvillimi ekonomik
mbetet i ulët, i paqëndrueshëm dhe jo i drejtë në
shpërndarjen e përfitimeve nga rritja e tij.19
http://reports.weforum.org/pdf/gci-2016-2017/
WEF_GCI_2016_2017_Profile_ALB.pdf
19
http://www.ippm.al/wp-content/uploads/2016/02/AlbaniasIndex-of-Economic-Freedom-2015.pdf
18
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Përballë problemeve sociale aktuale, papunësia mbetet
kritike, sepse niveli i lartë i saj pengon uljen e varfërisë dhe
të pabarazisë. Prandaj një nga shtyllat e rëndësishme të matjes
së IKG-së është tregu i punës. Heqja e çdo barriere nëpërmjet
zyrave fizike edhe atyre online ku lehtësohet ballafaqimi i
kërkesës dhe ofertës për punë, rritja e lëvizshmërisë dhe e
aftësisë përshtatëse, rritja e cilësisë së kapitalit njerëzor dhe
atij shoqëror, janë elemente të rëndësishme të reformave
strukturore në tregun e punës. Aktualisht vlerat më të ulëta
në kolonën 7 i përkasin kapacitetit shumë të ulët të vendit
për të thithur talente, vlera e këtij indeksi është vetëm 2.4 nga
7 dhe Shqipëria radhitet e 119-ta nga 138 vende. Mjaft dobët
paraqitet edhe kapaciteti i vendit për ta mbajtur talentin
brenda vendit, ku indeksi kap vlerën 2.7 dhe ku Shqipëria
radhitet e 117-ta nga 138 vende.
Konkurrenca imponon ndryshime të thella në sistemin
e arsimit dhe në strukturën e ekonomisë sonë, ku kërkimi
shkencor dhe inovacioni do të jenë vendimtarë.
Indeksi i inovacionit vlerësohet 3 nga 7, duke e
radhitur Shqipërinë në vendin e 109-të nga 138 vende të
marra parasysh në studim.
Vlerat më të ulëta në indeksin e konkurrencës globale
në fushën e inovacionit konstatohen në cilësinë e
institucioneve kërkimore-shkencore dhe në sasinë dhe
efektshmërinë e financimeve publike dhe private në
fushën e kërkimit dhe zhvillimit shkencor.
Ndër ndryshoret e analizuara për të matur indeksin e
inovacionit, vlerën më të ulët e dëshmon indeksi i cilësisë
së qendrave kërkimore-shkencore. Ky indeks ka vlerën
2.5 nga 7 dhe, sipas tij, Shqipëria renditet ndër vendet e
fundit të listës, e 130-ta nga 138.
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Indeksi i shpenzimeve të kompanive për kërkim dhe
zhvillim shkencor, i cili vlerësohet me 2.9, është i ulët
dhe tregon një investim të ulët të kompanive të vendit
për kërkimin shkencor.
Vlen të theksohet edhe vlera e ulët e indeksit të
bashkëpunimit mes universitetit dhe industrisë në fushën
e kërkimit dhe zhvillimit shkencor, sipas të cilit Shqipëria
radhitet në vendin e 104-t nga 138 vende të studimit.
Bazuar në intervistimin e kompanive private, një
element i rëndësishëm i reformave strukturore është
përmirësimi i mjedisit për të bërë biznes. Sipas raportit
të Indeksit të Konkurrencës Globale 2016–2017,
problematikat më të mëdha të të bërit biznes në Shqipëri
janë të lidhura me nivelin e korrupsionit në vend dhe
me taksat. Sipas këtij studimi që bazohet në perceptimin
publik, ndër të gjithë faktorët problematikë që ndikojnë
biznesin, korrupsioni zë peshën më të madhe me 23.6%
të totalit. Faktori i dytë me peshën më të madhe në raport
është niveli i taksave me 21.3% të totalit. Pasues janë
edukimi i papërshtatshëm i fuqisë punëtore dhe
mundësia për financimin e biznesit, që zë rreth 11.3% të
problematikave të të bërit biznes.
Lidhur me politikat aktuale të taksave kërkohet një
studim i kujdesshëm profesional sepse, sipas të dhënave
të këtij indeksi, taksat konsiderohen problemi kryesor
për biznesin privat. Këtu përfshihen si ndryshimet e
shpeshta të taksave, ashtu edhe kostot e rënda të
administrimit tatimor (bazuar në numrin e procedurave,
kohën e përdorur dhe kostot e pagimit të taksave si
përqindje ndaj fitimeve), të cilat rezultojnë më të lartat
në rajon.
72

SHQIPËRIA 2025: RIMODELIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK NË KONTEKSTET LOKALE

Sipas të dhënave të këtij indeksi, sistemi aktual i
taksave rezulton pengues për sfidat ekonomike dhe
sociale, pasi nuk lehtëson rritjen e investimeve dhe të
punësimit, pengon hapjen e vendeve të reja të punës dhe
uljen e varfërisë.
Duke mbajtur parasysh analizën e debateve
akademike lidhur me efektet e politikave ekonomike për
rikthimin e rritjes ekonomike, punësimit, uljen e varfërisë
dhe stabilitetin e financave publike në nivelin e
parakrizës, bazuar në analizën e efekteve të politikave
monetare dhe fiskale gjatë periudhës 2008–2016, mund
të arrihet në përfundimin se debatet ideologjike nuk e
kanë ndihmuar harmonizimin e politikave dhe reformave
(jo vetëm atyre kundërkrizë).
Kalimi nga politikat monetare konvencionale në
jokonvencionale, kalimi në politikën e interesave zero
apo negativë, hapësirat e kufizuara për politikat fiskale
kundërciklike, kanë qartësuar domosdoshmërinë e
përqendrimit tek ato reforma strukturore që kanë
përparësi institucionet e zhvillimit, si: e drejta e pronës,
pavarësia e gjyqësorit, liria nga korrupsioni dhe tek ato
që kanë përparësi reformat në sistemin arsimimit dhe
tregjeve fleksible të punës.
Frenimi i thellimit të pabarazisë, ulja e ndjeshme e
papunësisë dhe e varfërisë, janë jetike për të përmirësuar
kohezionin dhe solidaritetin social. Këta nuk janë thjesht
objektiva ekonomikë, socialë dhe buxhetorë.
Brexit-i dhe zhvillimet e fundit në disa vende po
paralajmërojnë për pasojat e rënda ekonomike shoqërore
dhe politike në efektet negative të rritjes së populizmit,
proteksionizmit nacionalist, euroskepticizmit dhe
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radikalizimit të shoqërive tona. Këto rreziqe janë më të
mëdha për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku prosperiteti
i popujve mungon dhe shpresa për të ardhmen është
cenuar jo pak edhe nga kriza globale aktuale. Pa
prosperitet rajoni ynë nuk mund të ketë një paqe të
qëndrueshme, e cila pengohet apo provokohet edhe nga
interesat dhe zhvillimet gjeopolitike të disa vendeve.
Më shumë se debatet thellësisht ideologjike midis
rrymave të ndryshme të mendimit ekonomik,
akademikët dhe ekspertët e ekonomisë duhet të
angazhohen për të lehtësuar arritjen e konsensusit dhe
kompromisit midis faktorëve socialë dhe politikë për
vizionin, strategjitë, politikat dhe reformat e
domosdoshme për zhvillimin e qëndrueshëm dhe
stabilitetin e financave publike, jo si qëllime në vetvete,
por si parakushte jetike për të ardhmen tonë.
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PJESA E DYTË:
Korrelacioni midis modelit ekonomik dhe sjelljes ekonomike1
4. Modeli ekonomik dhe sjellja ekonomike
4.1. Politikat zhvillimore dhe psikologjia
shoqërore për punën
Qytetarët shqiptarë dëshmojnë një mbështetje të
madhe për demokracinë si sistem politik, por edhe për
konkurrencën, e cila, në kuptimin ekonomik, është thelbi
i demokracisë. Këto dy qëndrime të reja janë dukshëm
qëndrime të të gjitha grupmoshave të studimit. Kjo do të
thotë se ka shumë mundësi që vështirësitë e jetës të mos
u faturohen as sistemit të demokracisë, dhe as ekonomisë
së tregut. Pranimi në masë i demokracisë dhe i ekonomisë
së tregut duket se përbën një parakusht për të investuar
për punën, për të pasur kërkesa ndaj saj, për t’u bazuar
në aftësitë personale në botën e konkurrencës. Mbi të
gjitha, pranimi i konkurrencës së tregut përbën një
tregues të pranimit të rolit të tij si rregullator edhe i
marrëdhënieve të punës.
Në indeksin materialist-postmaterialist subjektet e
grupmoshës deri në 29 vjeç kanë raportuar një prirje drejt
1

Për këtë pjesë kontribuuan: Zamira Çavo, Vito Antonio D’Armento,
Tonin Gjuraj, Shaban Sinani, Adem Tamo, Vasil S.Tole.
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treguesve postmaterialistë: ata duan punë në përshtatje
me aftësitë, kapacitetet dhe talentet e tyre, kanë kërkesa
që puna të jetë zhvilluese dhe të mundësojë vetërealizim;
subjektet e grupmoshës nga 30–49 vjeç kanë raportuar
se anojnë në krahun materialist të indeksit; ndërsa
subjektet e grupmoshës mbi 50 vjeç kanë raportuar se
qëndrojnë në krahun materialist të indeksit, por kanë një
anim drejt krahut postmaterialist të tij. Zhvillimi i vlerave
postmaterialiste sidomos te grupmosha deri në 29 vjeç
duket se përbën një tregues të rritjes së vlerave
postmaterialiste të kërkesave të tyre ndaj punës. Duke
ditur se vlerat postmaterialiste janë karakteristikë e
vendeve shumë të zhvilluara të botës, nuk mund të mos
vëmë në dukje se hapja e Shqipërisë ndaj botës mundësoi,
bashkë me rritjen e nivelit të jetesës, edhe kërkesa më të
larta për punë zhvilluese.
Në një rrafsh krahasues, subjektet nga Shqipëria e
vlerësojnë lart rëndësinë e punës, e vlerësojnë atë
pothuajse po aq sa edhe subjektet nga Maqedonia dhe
Mali i Zi. Në këto tri vende subjektet raportojnë për një
nivel të lartë punëdashjeje: janë më të shumta subjektet
nga Shqipëria që kanë raportuar se i japin rëndësi punës,
krahasuar me ata nga Maqedonia dhe nga Mali i Zi. Të
dhënat e këtij sondazhi flasin për punëdashje, krejt në
kundërshtim me zërat dhe perceptimet se te ne nuk ka
zhvillim për shkak të dembelizmit. Ky duket të jetë një
perceptim subjektiv, i cili mund të verifikohet në raste
episodike (për shembull, mund të verifikohet nga 3.4% e
subjekteve nga Shqipëria, nga 4.9% e atyre nga
Maqedonia dhe 5.8% e atyre nga Mali i Zi), ndërsa realiteti
sipas këtyre të dhënave empirike flet për të kundërtën.
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Ky realitet verifikohet edhe me përfshirjen e emigrantëve
në punë shpesh të rënda në vendet ku kanë shkuar, edhe
me investimet që ata fillojnë të kryejnë kur rikthehen në
atdhe.
Nga pikëpamja e moshës, çdonjëra prej tri grupmoshave
të studimit (–29 vjeç, 30–49 vjeç dhe mbi 50 vjeç) siç u
përmend, i jep rëndësi punës. Por jo të tria grupmoshat i
kushtojnë punës të njëjtën rëndësi. Kështu, në të tria vendet
ballkanike, për sa i përket rëndësisë që i jepet punës,
grupmosha 30–49 vjeç shprehet pozitivisht më shpesh se
dy grupmoshat e tjera, pastaj vjen grupmosha deri në 29
vjeç dhe e fundit është grupmosha mbi 50 vjeç.
Po të shihet vetëm grupmosha më e re, ajo deri në 29
vjeç, dallohet se subjektet raportojnë që puna nuk është
e rëndësishme ose nuk është aspak e rëndësishme,
përkatësisht në Shqipëri 7.8%, në Maqedoni 9.1% dhe
11.6% në Mal të Zi. Megjithëse në Shqipëri ky qëndrim
ndaj punës raportohet nga një përqindje më e ulët e
subjekteve, ky është një tregues i tërthortë, ndoshta, i
vlerave të tjera që çojnë në sjellje të tilla ndaj punës, si:
përfitimet e pamerituara, shfrytëzimi i të tjerëve ose
përfshirja për përfitime në veprimtari kriminale. Në
grupmoshën 30–49 vjeç ky qëndrim është raportuar më
pak sesa nga grupmosha më e re e studimit WVS (World
Values Survey).
Faktorët e vlerësuar si faktorët që ndikojnë më tepër
në rëndësinë e punës në Shqipëri, nga grupmosha deri
në 29 vjeç janë: mundësia që puna të zhvillojë talentin;
mundësia që të ofrojë pagë të mirë dhe të jetë punë e
respektuar. Sipas raportimeve të grupmoshës 39–49 vjeç,
tre faktorët më të përmendur që ndikojnë në rëndësinë e
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një pune janë: mundësia që puna të zhvillojë talentin, të
ofrojë “orë të mira” dhe të ofrojë siguri. Tre faktorët më
të raportuar nga grupmosha mbi 50 vjeç për ndikimin e
tyre në rëndësinë e një pune, janë: të zhvillojë talentin, të
ofrojë siguri dhe të ofrojë mundësi për iniciativë. Këta
faktorë kanë natyrë të përzier, janë të tipologjisë
materialiste dhe postmaterialiste. Kështu, grupmosha
deri në 29 vjeç vlerëson përparësisht dy faktorë
postmaterialistë dhe një faktor materialist, grupmosha
30–49 vjeç vlerëson përparësisht një faktor postmaterialist
dhe dy faktorë materialistë, grupmosha mbi 50 vjeç
vlerëson përparësisht dy faktorë postmaterialistë dhe një
faktor materialist. Parë në tërësi, mundësitë për arritje,
përputhja me aftësitë, zhvillimi i talentit, mundësitë për iniciativë
etj., të cilët shprehin prirjen drejt autonomisë, realizimit,
vetëpërmbushjes, sipas Inglehart-it 2 janë faktorë
postmaterialistë. Këto prirje zakonisht nuk i kanë njerëzit
dembelë dhe hajdutë, të cilët kërkojnë mjete jetese e
pasuri pa prirje të tilla.
Faktori i dytë që e bën punën të respektuar për
grupmoshën shqiptare deri në 29 vjeç është paga e mirë:
një faktor materialist. Kjo pohon se të rinjtë e sotëm nuk
kënaqen me pak, por janë të etur për të gjetur punët që
paguhen më mirë. Në mbështetje të kësaj vjen edhe ajo
që vihet re herë pas here kur ata refuzojnë ose bëjnë shaka
me punët dhe pagat e etërve të tyre, kur ata preferojnë
më shumë të rrinë të papunë nëse puna nuk është e
2

Held, M., J. Müller, F. Deutsch, E. Grzechnik & C. Welzel (2009),
Value Structure and Dimensions-Empirical Evidence from the
Geran World Values Survey, World Values Research, WVR, Volume
2 / Number 3 / 2009.
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paguar mirë, kur ata zgjedhin të pastrojnë shtëpitë e botës
dhe jo të tyren. Faktori i pagës së mirë nuk renditet ndër
tre faktorët e parë që e bëjnë punën të rëndësishme as në
Maqedoni e as në Mal të Zi. Dëshira për pasurim të
shpejtë mund të shpjegojë pjesërisht edhe përfshirjen e
tyre në aktivitete kriminale nga të cilat përfitohet
nëpërmjet rrezikimit dhe jo punës.
Duket qartë se nga Shqipëria ka më shumë subjekte
që e justifikojnë ryshfetin. Ka shumë të ngjarë që në
Shqipëri ryshfeti të justifikohet më shumë sesa në
Maqedoni dhe në Mal të Zi. Justifikimi më i lehtë i
ryshfetit nga subjektet shqiptare, duke qenë në thelb një
qëndrim relativisht më favorizues për këtë dukuri, ka të
ngjarë të shpjegojë alarmet e herëpashershme për
korrupsion dhe politikat për ta goditur atë. Po ashtu, edhe
ata që shprehen haptas se e justifikojnë marrjen e ryshfetit,
janë më shumë në Shqipëri dhe më pak në Maqedoni dhe
Mal të Zi (respektivisht 4.2%, 1.9%, 0%). Kjo tolerancë
relativisht e ulët shoqërore ndaj kësaj dukurie duket se
kërkon vëmendje.
Në lidhje me ndjeshmërinë e subjekteve ndaj
parapagimit të punës, qytetarët shqiptarë kanë raportuar
se janë më të ndjeshëm dhe përjetojnë poshtërim nëse u
ofrohen pagesa pa e kryer punën, krahasuar me subjektet
nga Maqedonia, ndërsa subjektet shqiptare të cilët “nuk
duan t’ia dinë” nëse u ofrohen pagesa pa e kryer punën,
janë më të shumtë, sesa subjektet nga Maqedonia dhe
Mali i Zi. Për subjektet nga Shqipëria kjo është një situatë
e përzier: shumica fyhet nga ryshfeti, pakica e pranon
atë më shumë se maqedonasit dhe malazezët.
Te subjektet nga Shqipëria është i përhapur besimi se
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puna ka përparësi dhe se pa punë njeriu dembeloset.
Pothuaj gjysma e tyre nuk e shohin punën si një detyrë
për shoqërinë. E krahasueshme është situata edhe me
subjektet nga Maqedonia dhe nga Mali i Zi, por përhapja
e këtyre besimeve atje është më e vogël se ajo që
raportojnë subjektet nga Shqipëria. Ne e dimë se besimet
për punën frymëzojnë qëndrime të caktuara ndaj saj, por
nuk e dimë me siguri se deri në ç’masë ndikojnë ato në
qëndrimet ndaj punës.
4.2. Kultura paramoderne si pengesë e instinktit
të biznesit në Shqipëri
4.2.1. Inercia e kulturës paramoderne
“Për ç’model ekonomie tregu bëhet fjalë?” E kemi
fjalën për atë neoliberale, të tregtisë së lirë, laissez-faire,
me sa më pak ndërhyrje të qeverisë. Në këtë aspekt, në
Shqipëri të dyja palët politike, PD-ja dhe PS-ja, kanë
ndjekur politika ndërhyrëse, të cilat jo vetëm që nuk e
kanë pakësuar ndikimin e qeverisë në ekonomi, por
përkundrazi e kanë shtuar atë. Kjo ndoshta nuk do të
ishte problematike nëse do të ndërtohej mbi baza
institucionale, administrative dhe ideologjike, dhe të
forconte institucionet e shtetit. Problemi është se, në të
vërtetë, ndikimi dhe mbikëqyrja politike e ekonomisë
është bërë nëpërmjet klientelizmit politik, i cili në dy
dekadat e fundit ka krijuar një simbiozë të rrezikshme
për shtetin, duke e shndërruar atë në një oligarki me
lidhje të forta ekonomiko-politike me parinë. Në këtë
kuadër, njerëzit e thjeshtë në Shqipëri shohin një
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ndërlidhje të rrezikshme mes pushtetit ekonomik dhe atij
politik, që ka ngadalësuar krijimin dhe formimin e
institucioneve dhe shërbimeve shtetërore në dobi të
qytetarëve. Rregullat e lojës përcaktohen nga ata që janë
në pushtet dhe mund të ndryshohen sa herë ka ndërrim
pushteti. Pra, mund të thuhet se shumica e qytetarëve
shqiptarë mendojnë se modeli aktual i ekonomisë së
tregut nuk funksionon për ta, por për një elitë ekonomikopolitike, që luan me rregulla të fshehta për interesa të
ngushtë personalë.
Ndryshimet e vrullshme institucionale, ekonomike
dhe sociale që pasuan në dhjetëvjeçarin e parë
postkomunist, krijuan elita të përçara e të fragmentuara,
që bënin një luftë të ashpër për pushtet. Në mungesë të
dallimeve të mirëfillta ideologjike apo dhe të platformave
të veçanta politike, rreshtimi partiak përcaktohej nga e
kaluara dhe nga përkatësia klanore apo krahinore.
Megjithatë, arsyeja kryesore e ashpërsisë së politikës
konfliktuale në Shqipëri ka të bëjë me traditën e pakët
shtetformuese të elitave, botëkuptimi i të cilave përbëhej
nga vlera dhe nga norma të mbrujtura në përvojën e
komunizmit ekstrem të së kaluarës. Ndërrimi total i
elitave politike është i pamundur, por edhe sikur të
ndodhte, kjo nuk do të sillte ndonjë ndryshim thelbësor,
sepse, thelbi i tyre qeverisës është i njëjtë: ai bazohet jo
në forcimin e shtetit të së drejtës, por në klientelizëm; jo
në meritokraci, por në nepotizëm; jo në parime
demokratike, por në autokraci. Kushdo që ka ndjekur
zhvillimet politike të viteve të fundit në Shqipëri,
ndoshta do të ishte dakord me konstatimin e mësipërm.
Këto kritika janë të vlefshme për të gjithë klasën politike
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në Shqipëri, e cila në media dhe në diskursin politik është
akuzuar për paaftësi drejtuese, për mungesë vizioni apo
dhe për mungesë kuraje për të vënë interesat e vendit
para atyre personalë dhe partiakë.
Shpesh janë ngritur pyetjet: përse shpalosin këto veti
elitat tona politike? Përse e kanë më të lehtë të zgjedhin
rrugën e konfliktit të përhershëm, sesa atë të
kompromisit? Shpalosja e këtyre karakteristikave të elitës
sonë politike është thjesht pasqyrim i vlerave tona
shoqërore, apo një atavizëm që me kohë do të mund të
korrigjohet e të zhduket? Shumë vëzhgues të politikës
kanë sqaruar se një prej arsyeve përcaktuese të vetive të
mësipërme rrjedh nga botëkuptimi komunist i shumicës
së elitës sonë politike, e cila çdo marrëdhënie dhe
ballafaqim politik e sheh në këndvështrimin e një
kontradikte për jetë a vdekje. Ky botëkuptim nuk lë vend
për shikime relativiste, sepse është i bindur se ka vetëm
një rrugë për arritjen e qëllimit politik. Elita politike nuk
i përballoi si duhet tri sfidat që kishte përcaktuar
Pridham-i për ish-vendet e bllokut komunist: alternimin
normal të pushtetit, aleancat partiake dhe rolin e duhur
si opozitë, si dhe marrëdhëniet e saj me njerëzit. Ishte e
vështirë për elitën politike shqiptare të dallonte se ku
mbaronte shteti dhe ku fillonin partitë, duke shfaqur
kështu një prirje të qartë drejt partitokracisë. Tërë procesi
vendimmarrës mbeti më shumë elitist, i përqendruar
vetëm në disa grupe elitare, si i vetmi aktor kryesor, sesa
pluralist apo korporatist.
Në këto kushte, në shoqërinë tonë po shihen dy
tendenca negative, që ndikojnë në deformimin e
mëtejshëm dhe të pajustifikuar të këtij raporti. Politika
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shqiptare në dukje populiste, po përpiqet gjithnjë e më
shumë që të bëhet një “entitet më vete”, i mbyllur, i
distancuar nga qytetari. Nga ana tjetër edhe njerëzit të
mërzitur me demagogjinë, dyfaqësinë dhe karakterin e
cenuar të qëndrimit të politikës me ta, kanë filluar dhe
vetë të distancohen nga e “drejta politike”; të bëhen
gjithnjë e më shumë indiferentë ndaj saj. Kjo situatë është
tejet negative dhe me pasoja për funksionimin e politikës
dhe qeverisjes demokratike. Në Shqipëri qytetarët po
largohen gjithnjë më shumë, madje po braktisin me
indiferencë të drejtën e tyre për të qenë aktivë dhe për të
luajtur role politike të natyrshme. Në vend të kësaj të
drejte ata tashmë janë më të ndjeshëm ndaj
vendimmarrjeve ekonomike të përgjithshme dhe
personale, sepse ato lidhen drejtpërdrejt me fatin
ekonomik dhe mirëqenien e tyre materiale.
Në përgjithësi, shoqëritë e sotme janë, sipas Philippe
Schmitter-it, shoqëri të pakënaqësive, por për shqiptarët
realiteti demokratik në vend duket të jetë “unik” me
vështirësitë e tij karakteristike. Shqipëria gjendet në një
situatë ku njerëzit nuk ngurrojnë të shfaqin hapur
pakënaqësi dhe pasiguri për të ardhmen e tyre.
Pavarësisht nga nuancat dhe larmia e mendimeve, në
planin e jashtëm, orientimi ynë, megjithëse i shprehur
qartë drejt Europës Perëndimore (dhe për këtë ka një
bindje të palëkundur) që në vitet 90-të, një përqafim i
idealizuar dhe jokritik i institucioneve dhe kulturës
perëndimore, pa parë dhe pa analizuar çfarë ishte e
përshtatshme për ne, kontribuoi ndoshta në atë që polaku
Piotr Sztompka e quajti “eksternalizim i besimit”. Gjatë
tranzicionit, më shumë u shfaq një përkrahje verbale për
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demokracinë shqiptare, sesa besimi tek elita politike dhe
institucionet e vendit. Një prej arsyeve përse jemi në këtë
gjendje, është se demokracia në Shqipëri u shoqërua nga
një krizë besimi e kudondodhur. Dy kanë qenë
dimensionet më kryesore, që kanë shkaktuar këtë gjendje
të “kulturës së mosbesimit” gjatë tranzicionit: ndikimi i
së kaluarës, apo roli i trashëgimisë historike, dhe mënyra
e zhvillimit të tranzicionit.
Nga ana tjetër, ne formalisht kemi një organizim modern
të biznesit, ndërsa në thelb, biznesi funksionon sipas
parametrave paramodernë. Intuita, aventura dhe huazimi
i rasteve të suksesit, në vende të tjera zëvendëson
planifikimin, analizat e fizibilitetit apo studimin e tregut.
Pra, në këtë rast paramodernia i mbivendoset modernes.
Në planin e menazhimit të burimeve njerëzore,
meritokracia, ekspertiza dhe konkurrenca zëvendësohen
nga lidhjet fisnore, krahinore dhe miqësore. Besimi i
mbivendoset raporteve ndërpersonale. Vlerat që kanë
karakterizuar më së shumti shqiptarët, përgjatë historisë,
kanë qenë ato të mbijetesës dhe të sigurisë (vlerat
materialiste për mbijetesë). Në fakt, e gjithë struktura
sociale në Shqipëri, përgjatë historisë, duket të ketë qenë
e mbështetur kryesisht te lidhjet farefisnore, te kërkimi apo
te plotësimi i nevojave bazike, brenda grupit të tyre,
farefisnisë etj. Një kulturë e tillë tipikisht ka kultivuar
aftësitë për mbijetesë, por jo edhe aftësitë për zhvillim.
Ne kemi një kuadër ligjor shumë modern dhe nuk janë
të pakta institucionet ndërkombëtare që e vlerësojnë këtë
gjë, por në krahun tjetër, shkalla e informalitetit, evazionit
fiskal, është në përmasa shqetësuese. Mendojmë se një
ndër arsyet është se raportet e besimit dhe njohjes nuk
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janë zëvendësuar akoma plotësisht me raportet
kontraktuese administrativo-ligjore. Shqiptarët nuk kanë
njohur apo nuk kanë pasur një traditë të mirëfilltë në
zhvillimin e kapitalizmit.
Edhe në atë periudhë të shkurtër ku ka pasur njëfarë
liberalizmi të jetës ekonomike (vitet 1920–1930), më tepër
u zhvilluan forma parakapitaliste të zhvillimit të
ekonomisë (tregti, shkëmbime) por jo kursim dhe
investime për të shtuar fitimin (shpirti i kapitalizmit, për
të cilët flet Weber-i), të cilat u zhduken më pas, me ardhjen
e sistemit komunist dhe ekonomisë së centralizuar dhe
thuajse nuk lanë asnjë gjurmë në kujtesën kolektive
shqiptare.
Ndikimi negativ i periudhës së sundimit komunist në
Shqipëri dhe veçanërisht vlerat që ai u përpoq të përhapte
nëpërmjet edukimit, la shumë intelektualë me një
mendësi pothuajse aristokratike, kriminalizoi apo
demonizoi sipërmarrjen si aktivitet, e pa biznesin si një
aktivitet të ulët dhe degradues, pothuajse të
papërshtatshëm për elitën (për t’u marrë me të).3 Ndikimi
tepër i ngushtë i specializimit profesional të nivelit të
lartë në edukim dhe kulturë, i ka lënë shqiptarët e
arsimuar në një disavantazh të madh me kulturën e re të
biznesit populist, me wheeler-deeler (afaristë, oportunistë)
dhe manifeston, përdorimin universal të ryshfetit dhe
biznesit të stilit mafioz si metodë. 4 Nivelet e larta të
korrupsionit në çdo nivel të qeverisjes, ashtu edhe në
Asllani, A., Becherer, R. & Theodhori, Q. (2014), “Developing a
sustainable economy through entrepreneurship: The Case of
Albania”, South-Eastern Europe Journal of Economics 2, 243–262.
4
Ibid.
3
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shoqëri, si një sëmundje që ka përhapur metastazat e saj
kudo, si në ndërmarrjet në pronësi shtetërore, edhe në
sipërmarrjet private, kanë shkaktuar një performancë
organizuese të amullt (të ngadaltë), mungesë
transparence, shpërndarje të padrejtë të rezultateve,
mungesë meritokracie etj.5
Ekonomia e tregut bazohet mbi rregulla, kontrata,
konkurrencë të barabartë midis pjesëmarrësve në treg.
Mungesa e një shteti (strukturave përbërëse të tij, të afta
për të garantuar rolin e arbitrit në treg midis
pjesëmarrësve), ka bërë që të zhvillohet më tepër një
ekonomi e pandershme, me konkurrencë të pabarabartë,
mbizotërim të metodave partikulariste, klienteliste, çka e
shtrembëron tregun dhe sipërmarrjen e lirë. Pra, në treg
ka një garë jo ndërmjet të barabartëve, por midis të
pabarabartëve. Një ndër pasojat që vjen nga
moskonsolidimi i plotë i sistemit kapitalist në Shqipëri
dhe nga një menazhim jo i mirë i tij, është niveli i lartë i
papunësisë, sidomos në radhët e të rinjve, që ka sjellë
rritjen e konsiderueshme të numrit të të rinjve që
emigrojnë, një tablo që na kthen shumë pas në kohë dhe
na bën të mendojmë se për 24 vite paskemi bërë shumë
pak progres. Produkt i kësaj gjendjeje nuk është vetëm
emigrimi. Pasojat përfshijnë dukuri në rritje të përfshirjes
në rrjete kriminale të të rinjve, konsumimit masiv të
lëndëve narkotike etj. Të gjitha këto janë shkak i mungesës
së një roli aktiv në shoqëri për këta të rinj, që vjen nga një
shpërndarje jo e drejtë e funksioneve (roleve) në shoqëri.
Mungesa e stabilitetit ekonomik që prodhon edhe
ndjenjën e pasigurisë, papunësia e lartë, rrezikojnë të
5

Ibid.
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cenojnë edhe qëndrueshmërinë e familjes shqiptare sot,
e cila në kushtet e shoqërisë së tanishme, gjendet përballë
shumë sfidave. Një problem tjetër që haset, është edhe
thellimi i ndarjeve klasore në Shqipëri. Tabloja na paraqet
një pakicë e cila pasurohet, fuqizohet ekonomikisht, dhe
jo vetëm, duke zotëruar kapitale të mëdha dhe në anën
tjetër, një klasë e mesme me tendencë drejt humbjes së
pozicionit të saj dhe një klasë e tretë në varfëri të skajshme.
Shqipëria po ashtu, gjendet sot në kushtet e rritjes me
ritme të shpejta të borxhit të saj të jashtëm, ndaj
donatorëvë, kredive tregtare dhe kompanive private.
Rritjen e madhe të borxhit të jashtëm mund ta përkthejmë
edhe si një varësi tashmë të shtetit shqiptar ndaj
huadhënësve të jashtëm.
Shqipëria ishte vendi më i fundit ish-komunist (i fundit
i “valës së tretë”, në termat e Huntington-it), që hyri në
rrugën e transformimit ekonomik pa një klasë
menazherësh të përgatitur, pa shprehitë e duhura të
sipërmarrjes, pa përvojë në menazhimin e sektorit dhe
aktivitetit privat, si dhe pa njohuritë e mjaftueshme të
rrezikut në biznes. Shqiptarët u përballën menjëherë pas
viteve 90-të me pasojat e vonesave të tyre historike në
ndërtimin e shtetit dhe të institucioneve demokratike.
Rënia e regjimit komunist u shoqërua me shembjen e
shtetit në të gjitha hallkat, duke krijuar kështu një vakuum
të gjithanshëm ligjor e institucional. Përveç kësaj,
“kultura e mosbesimit” 6 , e trashëguar, i rezistoi
ndryshimit. Kjo vinte si rezultat i një ndërthurjeje të
përcaktimit të fatit tonë prej të huajve për shekuj me radhë
6

Piotr, S. (1995) Trust: The Missing Resource of Post-Communist
Society, in:Kolner Zeitschrift fur Soziologie, Sonderheft.
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dhe përcaktimit të së ardhmes individuale të secilit prej
nesh prej regjimit komunist. Për pasojë, e kaluara nuk
mund të shërbente si referencë për qytetarët shqiptarë.
Natyrisht kur i referohemi së shkruarës, duket sikur
jemi përballë një determinizmi historik dhe fatit tonë të
përcaktuar, por kjo mund të eliminohej nëse qasja e elitës
politike pushtetare ndaj tranzicionit do të kishte qenë e
ndryshme.7 Nisur nga fakti se në politikë veprimet janë
më të rëndësishme sesa qëndrimet, në një vend normal
demokratik, është qeveria ai pushtet që transformon
pesimizmin e njerëzve të thjeshtë, duke mënjanuar
dyshimin dhe frikën për të ardhmen e tyre. Në thelbin e
tyre, shoqëritë e hapura, sipas Ivan Krastev-it: “janë
shoqëri vetëkorrigjuese. Legjitimiteti dhe suksesi i tyre
nuk varen nga kapaciteti i tyre për të sjellë mbrothësi
(këtë mund ta bëjnë më së miri edhe regjimet autokratike),
as nga kapaciteti i tyre për t’i bërë njerëzit të lumtur (për
demokraci të palumtura kemi dëgjuar më shumë se ç’do
të dëshironim), por më shumë nga kapaciteti i tyre për të
korrigjuar politikat dhe veprimet e gabuara”8. Mbetet pra
në dorën e elitës politike shqiptare të korrigjojë gabimet
e së shkuarës, për të kaluar në një fazë tjetër të kulturës
demokratike, ku të mbizotërojnë shprehitë demokratike
të dialogut politik, konsensusit dhe kompromisit për
çështje themelore demokratike.
Shumë kritik ndaj elitës politike shqiptare gjatë tranzicionit është
shfaqur Biberaj, Elez. (2010) Shqipëria në Tranzicion: rruga e
vështirë drejt demokracisë, Tiranë: Instituti i Studimeve
Ndërkombëtare.
8
Ivan Krastev (2014) I besojmë mosbesimit. Si mund të mbijetojë
demokracia kur ne nuk u besojmë liderëve tanë? Albanian Media
Institute, Tiranë. TED, f. 38.
7
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Një pjesë e konsiderueshme e intelektualëve e kanë
lidhur këtë problematikë me faktin se shoqëria shqiptare
ruan ende të njëjtat instrumente në strukturën e saj të të
menduarit, të cilat kanë ndërtuar botëkuptimet e ngurta
të dikurshme. Gjithsesi, vetë inteligjenca shqiptare, ajo
që ndërton orientimet ideore, politike, sociale apo
kulturore, ende mbetet nën pushtetin e këtyre skemave
të ngurta të të menduarit, të mbetura nga periudha e
diktaturës, duke e bërë edhe më të vështirë ndryshimin
e mendësisë orientuese të shoqërisë. Pa mundur të luajë
ndonjë rol konkret, pjesa intelektuale e Shqipërisë është
shfaqur pasive përgjatë këtyre viteve të tranzicionit, me
përjashtim të disa rasteve kur është ngritur deri në nivelin
e konstatimit të problemit, pa arritur deri në fazën e
zgjidhjes së tij. Parë në prizmin e pikëpamjeve të Hannah
Arendt-it lidhur me pushtetin,9 mund të thuhet se elitat
politike dhe kulturore në Shqipëri nuk kanë mundur të
sjellin ndërtimin e një mjedisi politik, i cili të ndërtojë
pushtetin mbi parimet e synuara. Duke u nisur nga
përcaktimi që na jep Arendt-i për pushtetin, vihet re se
politika shqiptare nuk ka ndërtuar ende pushtet, por ajo
mbetet e mbyllur brenda një lufte midis aktorësh të
ndryshëm të jetës politike, të cilët konfliktohen për të
shtrirë apo për të ruajtur sundimin, dhe jo për të ushtruar
siç duhet pushtetin e tyre.

9

Hannah Arendt: On Power, në: Leo J. Penta The Journal of Speculative
Philosophy, Vol. X, No.3, 1996, Copyright 1996 The Pennsylvania
State University, University Park, PA

89

KARTA E GJELBËR

4.2.2. Si mund të përmirësohet situata dhe
të ndryshojë mendësia?
Tashmë dihet gjerësisht që në universitete ekziston
mendimi kritik, madje pritet të jetë i një niveli të lartë, që
të tërheqë studentë e pedagogë të bëhen burim idesh
novatore, sipërmarrjeje, për zhvillim të praktikave të
biznesit, kryesisht nëpërmjet instituteve dhe qendrave
të ndryshme kërkimore. Idetë për kërkime që vijnë prej
universiteteve më të mira, krijojnë një klimë të
përshtatshme për t’u ndjekur më pas nga universitetet
dhe shkollat e tjera.10 Universitetet cilësore janë kyçe për
sipërmarrjen. Sistemi arsimor shqiptar ka shënuar arritje
në këtë drejtim, por institucionet shqiptare të arsimit të
lartë ende nuk janë të përgatitura siç duhet, për të pajisur
liderët e ardhshëm me një edukim modern për biznesin.11
Vijojmë të kemi programe mësimore të një kombinacioni
të papërshtatshëm, që vijnë nga e shkuara dhe që i
rezistojnë ndryshimit, kryesisht në sektorin shtetëror të
arsimit të lartë. Mbetet rrugë e gjatë për të pasur një
edukim të kompletuar dhe sa më të shumëllojshëm.
Edukimi komunist krijoi dhe arriti të fiksonte një
mendësi aristokratike për biznesin, duke e konsideruar
atë si një aktivitet të ulët, të degraduar, që nuk i përshtatet
elitës. Mungesa e qasjes ndaj tregjeve të lira të mëdha ka
qenë barrierë për sipërmarrësit që krijojnë të mira
materiale dhe shërbime. Avantazhet erdhën kur iu
bashkuan marrëveshjeve tregtare si NAFTA, CEFTA,
10

Graham, P., 2006, “Why Startups Condense in America”,
PaulGraham.com: Essays, Retrieved October 10, 2012, from
www.paulgraham.com/america.html
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AFTA, APTA etj. Natyrisht, bashkimi me BE-në do të
hedhë poshtë barrierat ekonomike për të pasur qasje në
një treg më të madh. Por përpara integrimit të plotë në
tregun e madh europian, Shqipëria duhet të përmirësohet
në disa aspekte kyçe të cilat, ashtu sikurse i diskutuam
edhe më lart, kanë qenë pengesë për zhvillimin e plotë
dhe të drejtë të ekonomisë kapitaliste në Shqipëri.
Sfida e parë është çrrënjosja e mendësive të vjetra
komuniste mbi funksionimin e ekonomisë dhe orientimi
drejt një kulture kapitaliste të drejtimit të ekonomisë. Në
këtë aspekt, duam të theksojmë se nuk duhet të jemi
pesimistë në qoftë se i referohemi tezës së sociologut
gjerman Max Weber, i cili në librin e tij Etika protestante
dhe shpirti i kapitalizmit, thekson se vlerat protestante ishin
më të rëndësishmet për progresin ekonomik. Sot ne
përballemi me paradoksin ku Kina dhe Japonia, që
Weber-i i rreshtoi në krahun e vendeve që nuk kishin
premisa për të qenë të pasura, sot janë ndër ekonomitë
më të mëdha dhe më të zhvilluara të botës. Por Etika
protestante dhe shpirti i kapitalizmit e Weber-it duhet të na
shërbejë si frymëzim. Sepse, në thelb, shpirti i kapitalizmit
ishte një sistem normativ, qëllimi i të cilit ishte të
induktonte një qëndrim, i cili e kërkon fitimin racionalisht
dhe sistematikisht. Brenda shpirtit të kapitalizmit
përfshihen ide të tilla si: koha është para, ji punëtor, ji i përpiktë,
ji i drejtë. Mbi të gjitha, qëndron ideja se është detyra e
njerëzve që, vazhdimisht, ta shtojnë pasurinë e tyre.12
Lee, S., & Trimi, S., 2004, “Developing Business Education
Infrastructure in Eastern Europe: Albanian Experience”,
International Journal of Public Administration, 27(11), 869-881.
12
Ritzer, G & Goodman, D. J (2008) Teoria Sociologjike, Tiranë: UFO
PRESS, f. 152.
11
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Ndaj, së dyti, duhet një rikonceptim i rolit të shtetit
dhe i ndikimit të tij në ekonomi. Jemi të mendimit se shteti
duhet të luajë rol në ekonomi, duke siguruar barazinë,
drejtësinë dhe mundësitë për ata të cilëve këto u janë
mohuar. Nismat e lira duhet të inkurajohen dhe të
përkrahen. Biznesi, si ai i madh dhe ai i vogël duhet të
inkurajohet dhe jo të mbitaksohet. Shteti duhet të arrijë
të fitojë besimin e sipërmarrësve të vegjël dhe të mëdhenj,
t’u sigurojë mbështetje dhe në këtë mënyrë të luftojë
informalitetin që faktikisht ndodhet në nivele të larta. Për
ta përmbledhur: roli i shtetit duhet të ngelë vetëm brenda
funksionit rregullator të ekonomisë, si një përcaktues i
drejtësisë dhe lirisë së konkurrencës në tregun e lirë. Ky
ishte edhe përcaktimi që Karl Marksi nënkuptonte në
formulimet e tij dhe në analizat mbi funksionimin e
sistemit kapitalist.
Në këto kushte mund të themi vetëm se na ka
munguar ky shpirt i kapitalizmit (siç e quante Weber-i),
të cilin mund ta gjejmë te secili individ që në parim ka
nismën e lirë, por që në rastin tonë i mungon siguria dhe
mbrojtja. Sistemi kapitalist është sistem i lirive, i nismave
dhe i respektimit të të drejtave të individit. Kapitalizmi
ndoshta nuk është sistemi i përkryer, por është një sistem
që ka transformuar botën në shumë aspekte dhe në
kushtet e globalizmit, Shqipëria kurrsesi nuk duhet të
ngelet pas. Dhe ashtu si Weber-i, shpresën duhet ta
shohim te grupet e profesionistëve, intelektualëve,
akademikëve të rinj dhe të vjetër.
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4.3. Antropologjia ekonomike dhe modeli ekonomik:
marrëdhëniet historike të shqiptarëve me punën,
tregun dhe paranë
4.3.1. Periudha parakapitaliste
Gjatë periudhës parakapitaliste, shqiptarët ishin ende
shumë larg kapitalizmit të kohës, si praktikë dhe si
psikologji. Madje nuk afroheshin as me përshkrimet që
bënte Smithi në lidhje me zhvillimet ekonomike dhe
psikologjike që përgatitën lindjen e kapitalizmit.
Shqiptari nuk kishte një marrëdhënie të mirë me shtetin
dhe kjo ishte e kuptueshme, pasi shtetin ai as e njihte, as e
ndiente në përditshmërinë e tij. Përkundrazi e shikonte si
armik, i cili shfaqej vetëm për ta “grabitur” me taksat e tij.
Shqiptari nuk kishte një marrëdhënie të mirë me punën
dhe shpesh shfaqej dembel. Ky dembelizëm ishte sa fizik,
aq edhe mendor. Ky lloj dembelizmi, që ushqehej edhe
nga analfabetizmi, e bënte shqiptarin të varej nga puna
që i ofronin të tjerët. Për shkak të mungesës së
komunikimit, ekonomia shqiptare ishte ekonomi pothuaj
e mbyllur. Ai ishte i përgatitur psikologjikisht të
siguronte atë lloj pune që i sillte fitime pa lodhje dhe në
një kohë të shkurtër. Kjo justifikonte si dhunën fizike,
grabitjen, zënien e tokave me forcë, ashtu dhe
emigracionin. Por, duke qenë edhe i paarsimuar e pa
profesion, mburrej me fuqinë e tij fizike.
Shqiptari nuk kishte një marrëdhënie të qëndrueshme
me pronën. Madje ai ishte më së shumti i zhveshur nga
prona. Për shkak të një tipari të qenësishëm të shqiptarit:
dukjen dhe nevojën për barazi, shpesh edhe kur e ka pasur
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këtë pronë, nuk ka ditur ta shfrytëzonte për mundësi
përfitimi. Ai e ka marrë pronën dhe e ka ruajtur atë si sytë e
ballit, pasi i jepte vlerë në sytë e të tjerëve, por nuk arrinte
dot ta vinte në punë. Dhe këtu gjejmë sërish dy arsye: e
para kishte të bënte me vetë individin, i cili për shkak të
mungesës së njohurive dhe mjeteve në dispozicion, nuk
arrinte të gjeneronte forma, modele apo investime personale.
E dyta kishte të bënte me sistemin ekonomik, i cili paraqitet
pothuaj i mbyllur, vetëm me tipare të mbijetesës.
Shqiptari nuk kishte një marrëdhënie të mirë me
tregun. Pazari (tregu) konsiderohej si vendi ku mashtrimi
ishte i vetmi instrument që sillte fitim. Kjo e bënte
shqiptarin të mos mendonte gjatë për investime, por
vetëm për përfitime afatshkurtra.
Marrëdhënia me paranë ishte një marrëdhënie e
mbyllur. Kursimi që karakterizon një shoqëri kapitaliste
në psikologjinë e shqiptarit ishte “ruajtje edhe nga
vetvetja”. Dyshues te të gjithë, paratë nuk përdoreshin
në masë, por ruheshin në vende të sigurta që i dinte
zakonisht kryefamiljari.
Si përfundim, mund të themi se në këtë periudhë
shqiptarët ishin ende me konceptin “ekonomi” si
vetëqeverisje, ku shteti ndihej i huaj dhe armiqësor. Duke
mos ia dalë dot vetë, shqiptarët e konsideronin
emigracionin si mundësinë e vetme për të mbijetuar.
4.3.2. Shqipëria paraindustriale
Shteti shqiptar gjatë kësaj periudhe u përqendrua në
hedhjen e themeleve institucionale qeverisëse dhe shumë
pak në politikat ekonomike. Por, edhe kur e bëri këtë, i
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la rrugë koncesionit dhe importeve me taksa doganore
të ulëta. Vetë shteti nuk favorizoi me politikat e tij nxitjen
e investimeve vendëse dhe nuk përcaktoi sektorët
strategjikë që do të mundësonin një ekonomi të
qëndrueshme.
Raporti burime njerëzore – mjete prodhimi nuk
ndryshoi në thelb nga e njëjta tablo që kishte shoqëruar
shqiptarin edhe në periudhën nën sundimin Osman.
Shtetin e vet shqiptari nuk e ndjeu si pjesë të tijën. Nuk
është e habitshme se si shqiptarët pranuan lehtësisht që
Ahmet Zogu ta shndërronte vendin nga republikë në
monarki dhe veten ta shpallte mbret. Të qenit mbretëri e
bënte shqiptarin të ndihej më fisnik dhe më i barabartë
me nënshtetasit e Portës së Lartë. Shqiptari pati
pritshmëri të mëdha nga shteti, por, kur ky nuk ofroi çka
premtoi, shqiptari u bë edhe më indiferent ndaj tij.
Puna, paraja, prona dhe tregu mbetën për shqiptarët
në kuptimet e tyre të mëparshme, e cila forcoi edhe më
tepër sjelljen ekonomike tipike të tyre.
Egoizmi dhe individualizmi, të shkaktuar nga mënyra
primitive e jetesës, sigurisht kanë sjellë mungesën e
ndjenjës kolektive. Për shqiptarët ndjenja kolektive, sjellja
kolektive dhe jetesa kolektive nuk kanë qenë pjesë të
karakterit. Ndaj dhe koncepti i tyre për “publiken” ishte
shpesh naiv, madje dhe i gabuar. “Publikja” shihej si
“malli pa zot”. Shqiptari kishte të gjitha aftësitë për të
ecur përpara vetëm, por nuk kishte aftësinë për ta bërë
këtë bashkë. Me këtë mund të shpjegojmë edhe faktet e
shumta për shqiptarë të shkëlqyer në fusha të ndryshme
jashtë vendit apo për gjeneralë, shkencëtarë e njerëz që
kanë lënë gjurmë në kulturat e vendeve të tjera.
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4.3.3. Shqipëria industriale
Regjimi totalitar i Enver Hoxhës u tregoi shqiptarëve
formën e vet më të keqe: “partinë-shtet”. Ky shtet me
politikat e tij, kreu aktin final të shkatërrimit të
marrëdhënieve qytetar – shtet, duke e quajtur shtetin
shqiptar, në Kushtetutën e vitit 1976, si “diktaturë e
proletariatit”. Shteti u bë për shqiptarin jo vetëm më i
largët, por edhe më i frikshëm. Në të gjithë këtë periudhë
“partia-shtet” e riforcoi atë perceptim të gabuar që kishte
trashëguar shqiptari në kulturën e tij politike: besimin
dhe frikën ndaj shtetit.
Gjatë këtij regjimi ndodhi një ndryshim cilësor i
sistemit: kalimi i pronës tërësisht në pronë të përbashkët,
pavarësisht se reforma agrare u dha tokën fshatarëve,
sërish shteti gjeti mënyrën për ta grumbulluar atë në
dorën e vet. Megjithatë, në këtë periudhë vendi kaloi
nëpër disa faza, të cilat arritën të përmbysnin situatën
ekonomike në shkallë vendi, duke ulur varfërinë
ekstreme dhe duke ndryshuar mënyrën e jetesës. Nisur
nga strategjia e “partisë-shtet”, përparësi në zhvillimin
ekonomik mori industria si sektor që garantonte mbrojtjen
e vendit. Në vitet 1960, industria realizonte më shumë se
50% të PBB-së së vendit. Bujqësia kaloi gradualisht në
pronë tërësisht shoqërore, duke mos lejuar asnjë ekonomi
individuale private. Por ajo që duhet nënvizuar, ishte
angazhimi i të gjitha forcave të afta për punë. Mbyllja e
kufijve dhe izolimi i vendit e bënë të pamundur
emigrimin. Për herë të parë shqiptarët nuk emigronin dhe
detyroheshin ta gjenin punën brenda vendit të tyre.
Për shkak të karakterit diktatorial të qeverisjes, shteti
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totalitar “u dha punë” të gjithë shqiptarëve. Madje me
detyrim. Shpërblimi nga puna ishte sërish minimal dhe
lodhja fizike për shkak të mjeteve të vjetra të prodhimit
e bënin punën sërish “të padëshiruar”. Duke mos pasur
stimul material në punë, dhe duke mos pasur as mundësi
për ta ndryshuar punën, njerëzit nuk mund të
shfrytëzonin as emigracionin, si valvula shfryrëse e
nevojave për përmirësim të kushteve. Shteti mbylli kufijtë
duke i detyruar shtetasit e vet “të mësoheshin” me
modelin e ri: punë dhe pronë shoqërore.
Trashëgimia në lidhje me punën, jo vetëm nuk pati
terren për të ndryshuar, por u përforcua. Puna e lodhshme
dhe me pak përfitime, sigurisht e bënte të “largët” punën
për individin, i cili e shikonte atë jo si nevojë, por si një
“detyrë” që duhej plotësuar. Janë këto arsye që, edhe pse
“puna” nuk mungonte, edukata e punës dhe qëndrimi
ndaj saj nuk patën ndryshim nga e kaluara. Për arsye
ideologjike, sistemi e shndërroi punën në mjetin e
mbajtjes nën kontroll të shoqërisë.
Duke e konsideruar tregun si element të kapitalizmit
që nuk përshtatej me “sistemin “komunist”, shqiptarët u
larguan nga “pazari” drejt “kontrabandës”. Mungesa e
sendeve të konsumit ushqeu vjedhjen e pronës shoqërore
dhe kontrabandën si mjet fitimi. Shteti u mundua ta
shmangte këtë dukuri nëpërmjet masave shtypëse, në vend
që të krijonte mjedisin e duhur për t’i eliminuar këto sjellje.
Prona u bë edhe më shumë “ëndrra e fjetur e
shqiptarit”, për shkak se prona e përbashkët nuk arrinte
t’i bënte bashkë njerëzit. Ajo që dukej se i bënte bashkë
ishte një lloj frike e brendshme nga humbja e sigurisë
dhe e asaj situate ekonomike e sociale të fituar. Faktikisht
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varfëria ekstreme ishte zhdukur, por ishte shfaqur një
formë varfërie e barabartë. Shqiptarëve u mjaftonte për
të mos vënë re varfërinë e tyre.
Paraja mbeti përsëri e pakët në qarkullim. Njerëzit nuk
arrinin të kursenin, por, edhe nëse e bënin, nuk kishin
ku t’i përdornin paratë për shkak të mungesës së madhe
të sendeve në treg. Kjo e bënte institucionin e bankës të
padobishëm për individin.
Sistemi i taksimit, sikundër dihej, gati u zerua dhe kjo
e ndihmoi perceptimin e shqiptarit se: “Një shtet i mirë
nuk vë taksa.”
Sistemi totalitar zhvilloi politika sociale befasuese.
Arsimi falas do të thoshte se jo vetëm analfabetizmi u
zhduk brenda një periudhe të shkurtër, por 90% e
shqiptarëve përfundonin arsimin e detyrueshëm.
Shëndetësia falas do të thoshte që në çdo fshat të kishte
një qendër shëndetësore. Në fshat, ku jetonte pjesa më e
madhe e popullsisë, gjendeshin 80% e institucioneve
shëndetësore. Por shqiptarët nuk arritën të siguronin
zhvillimin e tyre ekonomik e social. Shqipëria mbeti
vendi më i varfër në Europë. Nën diktaturën e
proletariatit, vendi dhe njerëzit mbetën të izoluar,
fizikisht dhe mendërisht nga shoqëria bashkëkohore. Të
etur për pronë dhe pa ia gëzuar të mirat asaj, njerëzit u
detyruan të ndërtonin marrëdhënie me pronën shoqërore,
duke e konsideruar atë si “të huaj” për ta. Shteti garantoi
punë dhe mirëqenie minimale për të gjithë. Në këtë rast,
u shfrytëzua mirë një ndër tiparet e trashëgimisë sonë
kulturore “ndjenja e barazisë”, jo si mundësi, por si vlerë.
Njerëzit nuk patën nxitje as për të punuar më shumë, as
për të ndryshuar më shumë.
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Në përfundim të kësaj faze u përforcua ideja fikse e
shqiptarëve se një shtet i mirë duhet t’i sigurojë individit
punë dhe mirëqenie, pa i kërkuar asgjë, përveç bindjes.
4.3.4. Sjellja ekonomike e shqiptarëve në fillimet
e tranzicionit
Në fillimet e demokracisë shqiptarët shfaqen: të
pamësuar me shtetin, me ligjin dhe rregullin; zaptues
prone; dembelë dhe analfabetë funksionalë; të paaftë për
të manovruar me paratë dhe tregun.
Mungesa e përshtatjes me shtetin, me ligjin dhe rregullin:
Duke besuar se shteti është ai që duhet t’u japë lirinë
e pakufizuar dhe t’u garantojë mirëqenie pa punuar,
shqiptari i fillimeve të demokracisë kërkoi nga shteti ato
që kishte kërkuar gjithmonë: punë, pronë dhe fitime sa
më të larta. Këtë e nxiti edhe vetë politika e kohës në
qasjen e saj primitive ndaj demokracisë.13
Qytetarët si zaptues pronash:
Kjo është tërësisht e shpjegueshme me “urinë për të
pasur pronë”. Qeverisja e asaj kohe me ligjet për kthimin
e pronës dhe sidomos me Ligjin 7501 mbi tokën, jo vetëm
nuk arriti të kënaqte këtë uri, por nxiti një përplasje sociale
që po trashëgohet, dhe një shkatërrim të ekonomisë. Më
tej, zënien e tokës më forcë, e trashëguar nga psikologjia
osmane: “toka e zënë më pushkë është toka ime”, qeveria
e kohës filloi ta legalizonte si një veprim të drejtë. Duke
rritur në një masë ekstreme bindjen se prona publike nuk
ekziston dhe shteti e ka për detyrë të mbrojë me ligj
13

“Çeku i bardhë” dhe parullat e kohës “Ne qeverisim, bota na
ndihmon” ishin shprehje e kësaj mendësie.
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gjithçka që bëhet për t’i siguruar individit “mirëqenie”.
Por, duke mos qenë të mësuar me punën, duke mos
pasur natyrë krijuese e mbi të gjitha duke pasur në thelb
psikologjinë e shkatërrimit, shqiptarët shkatërruan, me
ndihmën e shtetit, pronën publike dhe bashkë me të edhe
ekonominë e ngritur mbi këto prona. Dhe këtu shfaqet
sërish trashëgimia jonë: nuk punojmë në një ekonomi të
copëzuar, ku shteti nuk ka asnjë rol, dhe emigrojmë për
të siguruar të ardhura më të mëdha. Qeverisjet lejuan
shkatërrimin e pronës dhe mjedisit nga turma individësh
të etur për mirëqenie, të paduruar për fitimin dhe të
braktisur nga shteti. U shkatërruan mjetet e prodhimit,
pasuritë tokësore dhe nëntokësore.
Qytetarët si dembelë dhe analfabetë funksionalë:
Duke mos pasur iniciativë për të ripërshtatur forma të
reja biznesi, shqiptarët e përdorën pronën ashtu si dinin:
dyqane dhe kafene. Shteti i la të lirë të vepronin sipas
antropologjisë së tyre, duke shkatërruar realisht edhe këto
biznese. Të ngritura vend e pa vend, pranë njëra-tjetrës
dhe në konkurrencë të pandershme, ky biznes ndoqi
trashëgiminë e sjelljes ekonomike të shqiptarëve: prit se
dikush do të blejë. Arsimi nuk u vlerësua më as nga
populli, as nga shteti. Duke qenë se shteti hoqi dorë nga
mundësia e ofrimit të punës, shqiptarët ose emigruan, ose
u shndërruan në militantë të partive politike, për të zënë
një vend punë në administratë, ku nuk kishte më nevojë
për dije, por për mik ose para. Ryshfeti fitoi ligjshmëri.
Paaftësia për të manovruar me paratë dhe tregun: shqiptarët
u përballën me të dyja këto instrumente pa njohuritë dhe
pa përvojën e duhur për t’i përdorur. Tregu vazhdon
edhe sot të konsiderohet si “pazar”, ku më shumë se
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raporti kërkesë – ofertë, vlen aftësia për t’ia hedhur tjetrit.
Prandaj kemi shumë pak biznese që mendojnë për
konsumatorin ose biznese me plane afatgjata. Njerëzit i
shohin bankat në dy plane: si mjetin ku mund të marrësh,
duke mos kthyer, dhe si “ruajtësin” e asaj që fitohet. Sot
përdoret si tregues i zhvillimit ekonomik fakti se
shqiptarët kanë në banka mjaft para të kursyera.
Studimet (De Soto, 2001) tregojnë se vendet e varfra
kanë shumë kursime, pasi të varfrit kursejnë. Por
zhvillimi ekonomik lidhet në radhë të parë me aftësinë e
ekonomisë për të prodhuar kapital. Dhe shqiptarët nuk
kanë menduar për këtë.
Bankat në Shqipëri janë midis dy sjelljeve: nga njëra
anë shqiptarët që duhen ndihmuar prej tyre në orientimin
dhe investimet e duhura për t’i dhënë frymëmarrje
ekonomisë; nga ana tjetër janë pjesë e sistemit
ndërkombëtar financiar, i cili synon përfitime private. Kjo
i bën bankat të pabesueshme.
4.3.5. Rekomandime
1. Nëse të dhënat e WVS-së (World Values Survey),
nuk i mbështesin perceptimet sipas të cilave “shqiptarët
janë dembelë e hajdutë” dhe se “duan para pa punuar”
dhe dëshmojnë se ata janë të tillë pothuaj aq sa fqinjët e
tyre, atëherë nuk është nevoja të vritet mendja se si mund
të bëhet e mundur që dembelët, hajdutët dhe ata që duan
para pa punuar të mund t’i shtrohen punës. Me sa duket,
të pambështetura në të dhënat e WVS-së dhe të EVS-së,
këto mbeten perceptime subjektive e janë sporadike. Ato
mund të dalin ndonjëherë jo vetëm si diskutime kafenesh,
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por mund të pushtojnë edhe tryezat e diskutimeve
televizive, por megjithatë, nuk ka pse të merren për bazë
për të ndërtuar politika sociale në lidhje me punën.
2. Mbështetja e demokracisë si sistem politik që çliron
liri e që rrit të drejtat nga njëra anë, dhe mbështetja e
ekonomisë së tregut që mundëson konkurrencën, nga ana
tjetër, duket se përbën një parakusht që politikat sociale
për punën e pronën të zhvillohen lirisht, pasi gjejnë një
mbështetje relativisht të gjerë dhe pa rezistenca. Kujdesi
që konkurrenca të zhvillohet sipas rregullave, të paktën
sipas gjetjeve të këtij sondazhi, përbën një nga kushtet e
mosdegradimit të qëndrimit mbështetës të subjekteve
ndaj saj.
3. Të dhënat që burojnë nga WVS-ja na thonë se
respekti për punën dhe vlerësimi i lartë për të, shpërfillja
dhe përbuzja e dembelizmit dhe e përfitimeve të
pamerituara apo të shpejta etj. përbëjnë vlera dhe besime
mbi të cilat mund të ndërtohen politika zhvillimi që
ofrojnë punë. Përderisa njerëzit e duan punën, atëherë
nevojiten politika që ofrojnë punësim. Krijimi i vendeve
të punës nga sipërmarrjet e reja ose lirimi i vendeve të
punës për shkak të lëvizjes së punonjësve, dihet që nuk
është një proces i thjeshtë. Mundësitë për të ndikuar në
këtë proces lidhen me investimet e reja, me rikualifikimin
e punonjësve dhe me informacionin për lëvizshmërinë
në tregun e punëve dhe të profesioneve. Programet
politike që parashikojnë hapjen e vendeve të punës,
mbështeten edhe nga të dhënat e këtij sondazhi.
Afërmendsh që skemat e përfitimit pasiv nuk e ngjallin
nervin për punë dhe, pavarësisht se janë të dobishme,
mbështesin qëndrime jopunëdashëse.
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4. Politika aktive punësimi mund të ndërtohen
posaçërisht për brezin e ri (në bazën e të dhënave të WVSsë këta i përkasin grupmoshës deri në 29 vjeç). Të dhënat
e këtij studimi dëshmojnë se ata janë të prirë drejt
përvetësimit të vlerave postmaterialiste, të përziera këto
me vlera materialiste. Kështu, politikat që ofrojnë punë,
është nevoja të theksojnë përparësisht se çfarë aftësish,
talentesh e kapacitetesh nevojiten për kryerjen e tyre.
Është tepër e rëndësishme të ofrohen vende pune ku ka
krijueshmëri, imagjinatë, spontanitet. Të rinjtë do të priren
t’i pranojnë këto punë, sepse ato përputhen me kërkesat
e tyre për punët e rëndësishme. Në anën tjetër, mund të
lirohen punët që kërkohen nga brezi i mesëm i studimit
(grupmosha 30–49 vjeç) të cilët kërkojnë punë të sigurta,
që sfidohen në mënyrë të moderuar, që ofrojnë status etj.
Ndërkohë që kjo, sigurisht, është e vështirë që të
përkthehet në një politikë punësimi fikse, vlen si orientim
për politikat e punësimit.
5. Problem i madh i ekonomisë sonë është sjellja
ekonomike e trashëguar. Prandaj roli i shtetit duhet të
jetë edhe në përputhje me trashëgiminë kulturore dhe
antropologjike. Shqiptarët janë individualistë dhe të
pamësuar të besojnë te të ngjashmit e tyre. Nuk janë të
familjarizuar sa duhet me ligjin dhe rregullin. Pra,
shqiptarët në psikologjinë e tyre nuk i vlerësojnë
kontratat, por besimin tek ai që ofron të ardhura më të
mëdha dhe pa lodhje. Nuk besojnë në vullnetin e
përbashkët. Koordinimin e sektorëve, kontrollin e
marrëveshjeve dhe në veçanti sigurinë e bizneseve
shqiptarët e presin nga shteti. Liberalizmi në politikat
ekonomike nuk ka gjeneruar dot zhvillim të ekonomisë.
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Shqiptarët e kanë pasur të vështirë të orientohen në format
e reja të bizneseve. Me përmbysjen e sistemit socialist,
bizneset “lulëzuan” me faza: e kioskave, e kafeneve, e
lojërave të fatit, e agjencive turistike etj. Shteti, duke
nxitur liberalizmin në ekonomi dhe duke reflektuar
teorinë “laissez-faire”, ka krijuar një treg jokonkurrues,
pa rregulla loje dhe pa perspektivë zhvillimi. Vetëm
“dora e padukshme” e Smithit nuk mundi të gjeneronte
zhvillim në situatën e sotme të shqiptarëve. Fermeri
shqiptar prodhon atë që di të bëjë më mirë pa gjetur
tregun, pa ditur nevojat dhe shpesh detyrohet ta
shkatërrojë prodhimin për këto arsye. Të zhgënjyer nga
sistemi socialist, individët e kanë të domosdoshëm
edukimin kapitalist. Roli i shtetit në ekonomi duhet të
jetë më së paku koordinues, nxitës, sigurues dhe
edukues.
6. Përcaktimi i sektorëve strategjikë duhet të bëhet
duke u mbështetur më mirë në burimet e vendit. Qeveritë
nuk kanë përcaktuar qartë dhe me largpamësi sektorët
strategjikë dhe kjo e bën ekonominë të funksionojë vetëm
sipas raportit kërkesë – ofertë dhe jo edhe duke u
mbështetur në burimet e brendshme. Është e nevojshme
të studiohen me kompetencë shkencore burimet natyrore,
por edhe njerëzore, për të përcaktuar realisht, jo
propagandikisht, sektorët parësorë të zhvillimit.
7. Shteti duhet të marrë misionin e rregullatorit për
krijimin e një ekonomie komunikuese mes sektorëve dhe
zonave. Kjo nuk ka të bëjë me imponimin dhe autoritetin
e shtetit, por me orientimin drejt këtij komunikimi. Një
ndër faktorët e vonesave të zhvillimit ekonomik të vendit
është dhe mungesa e rregullave të qëndrueshme në treg
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dhe e zinxhirit komunikues. Prandaj është e
domosdoshme një strategji për zhvillimin e tregjeve dhe
mbështetjen e funksionimit të tyre.
8. Bankat në Shqipëri nuk kanë gjeneruar zhvillimin e
pritshëm ekonomik. Nga ana tjetër, bankat vuajnë nga
kreditë e këqija. Marrëdhëniet e shqiptarëve me
institucionet bankare nuk janë të mira, ndërkohë që edhe
vetë bankat kanë shpërdoruar kursimet e shqiptarëve.
Aktualisht depozituesit më të shumtë në banka janë
individët, me rreth 86% të depozitave. (Open Data, 2015).
Kjo nuk do të thotë se shqiptarët kanë rritur besimin te
bankat. Në kushtet kur nuk kanë asnjë mundësi ruajtjeje
dhe sigurie personale, depozitat duken më pak të
rrezikuara me vendosjen në banka. Por fakti që shumica
e depozitave janë me afat, dëshmon perceptimin e madh
të rrezikut që shqiptarët kanë për sistemin bankar. Në
një shoqëri me ekonomi të dobët, me trashëgimi
kulturore që nuk i përgjigjet koncepteve dhe praktikave
të ekonomisë së tregut, bankat kanë të gjithë mundësinë
të spekulojnë për fitime. Ndaj është detyrë urgjente e
qeverisë të sigurojë instrumente të tjera që garantojnë
njëkohësisht edhe transparencën e sistemit bankar, edhe
sigurinë e individëve në kursimet e tyre. Bankat kanë
rritur në maksimum privatësinë, duke e bërë edhe me
“mistike” marrëdhënien e qytetarëve me to.
9. Është i nevojshëm rregullimi i sistemit të pagave,
duke rritur pagën minimale më lart se minimumi jetik, i
cili u shpall në tetor 2016 prej Avokatit të Popullit.
Mungesa e profesionistëve nuk lidhet vetëm me
mungesën e arsimit profesional, por edhe me pagat e ulëta
të profesioneve dhe me teknologjinë e vjetruar. Për
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profesionet që mungojnë ose ku ka nevojë më shumë,
shteti mund të vendosë një pagë dysheme, që të nxisë
interesin e të rinjve për profesione.
10. Është i nevojshëm ndërtimi i një programi mësimor
shkollor ku të mbizotërojë koncepti mbi punën, pronën,
paranë, publiken dhe privaten që në shkollën fillore.
Arsimi është, pa dyshim, një ndër faktorët që ndikojnë
në rezultatet e reformave. Fakti që ne hymë në shekullin
XXI me një trashëgimi kulturore ekonomike jo fort të
përshtatshme për ekonominë postmoderne, tregon
nevojën e madhe për rrënjosjen e koncepteve të drejta
mbi “punën”, “pronën”, “publiken”, “shtetin”, “ligjin”
dhe “paranë”. Duhen përgatitur programe mësimore edhe
për parashkollorët, me synim edukimin e koncepteve të
reja. Arsimi ka një mision të madh në krijimin e një
kulture të re për punë dhe për ekonominë.
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PJESA E TRETË

Diaspora si faktor i zhvillimit1
1. Ndërveprimi midis migrimit dhe zhvillimit
1.1. Perspektiva teorike
Ekziston një common sense i përgjithshëm se migrimi
dhe zhvillimi janë të lidhur. Megjithatë, ndikimi i
migrimit te zhvillimi në vendet e origjinës vazhdon të
jetë një debat intensiv midis studiuesve. Shumë studiues
(si: Spaan et al., 2005; Faist, 2009; De Haas 2010, 2012)
evidentojnë tri faza kryesore në këtë debat: duke u
zhvendosur nga optimizmi në periudhën e pasluftës, në
pesimizëm të thellë të “largimit të trurit” gjatë viteve 1970
dhe 1980, dhe kthim drejt neooptimizmit të “kthimit të
trurit” prej viteve 1990. Për këtë arsye, studiuesit janë
ndarë në dy grupe, përkatësisht “optimistët e
migracionit”, që e shikojnë migrimin si stimul të
zhvillimit të shoqërive dërguese dhe “pesimistët e
migracionit”, të cilët shqetësohen për “largimin e trurit”
dhe për krijimin e varësisë.
Optimistët e migracionit e shohin migrimin si një
fenomen pozitiv, duke pasur një ndikim pozitiv në
1

Për këtë pjesë kontribuuan: Kingsley Aikins, Joniada Barjaba, Kosta
Barjaba, Luigi Perrone, Martin Russell.
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zhvillimin e vendeve të origjinës. De Haas dhe Plug
(2006) dhe Gamlen (2006) ilustrojnë se si qeveritë e
vendeve dërguese i shohin emigrantët si aktorë të
mundshëm zhvillimi. Roli pozitiv që u jepet emigrantëve
është i lidhur me kontributin e emigrantëve në vendin e
tyre të origjinës nëpërmjet remitancave dhe transferimin
e aftësive dhe njohurive të fituara jashtë shtetit.
Studiues të tjerë (shih: Ammassari, 2004; King, 2015)
përqendrohen në kontributet e migrantëve të kthyer. Më
konkretisht, emigrantët e kthyer perceptohen si aktorë të
mundshëm në krijimin e ndërmarrjeve në vendin e tyre
pas kthimit. King-u (2015) i përshkruan emigrantët e
kthyer si novatorë dhe si bartës të aftësive dhe shprehive
sipërmarrëse të fituara gjatë qëndrimit jashtë. Pra, të
kthyerit lehtësojnë transferimin e njohurive dhe aftësive
të fituara jashtë shtetit. Për më shumë, Ammassari (2004)
shkon më tutje duke bërë dallimin midis grupeve të
emigrantëve të vjetër dhe atyre të rinj. Ai shpjegon se
emigrantët më të vjetër luajnë një rol më të rëndësishëm
në ndërtimin e kombit, ndërsa brezi i ri ka më shumë
iniciativë dhe kapacitet më të lartë për të kontribuuar në
zhvillimin e sektorit privat.
Këto perspektiva tepër optimiste janë gjithashtu të
pranishme në programet dhe në politikat qeveritare.
Programet e qeverisë shqiptare në lidhje me migrantët e
kthyer dhe sipërmarrjen nganjëherë bazohen në një
pikëpamje optimiste. Programet supozojnë se migrantët
e kthyer kanë më shumë mundësi të jenë sipërmarrës,
krahasuar me jomigrantët. Si rezultat i këtij supozimi,
programet e tyre ofrojnë mbështetje për të kthyerit me
një fokus të veçantë në krijimin e sipërmarrjes.
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Nga ana tjetër, pesimistët e migracionit (Frank, 1969;
Wallerstein, 1974; Papademetriou, 1985) e konsiderojnë
migrimin si një dukuri negative. De Haas (2010) shpjegon
se si migrimi përkeqëson problemet e prapambetjes në
vendet e origjinës nëpërmjet “mekanizmave të ndryshëm
të reagimit, të cilët nga ana e tyre ushqejnë flukse të reja
migratore, duke përjetësuar rrethin vicioz të sindromës
së emigrantit” (f. 238). 2 Studiues të tjerë argumentojnë se
migrimi rrit “largimin e trurit” nga vendet dërguese.
Gjithnjë e më shumë, emigrantë të aftë lënë vendet e tyre
të origjinës në kërkim të një jete më të mirë jashtë vendit.
Gjithashtu, shumë studiues besojnë se vendet dërguese
janë duke krijuar varësi të madhe nga remitancat.
Shqipëria, është një nga rastet që besohet se ka krijuar
varësi të tepruar nga remitancat. Ekonomia e vendit në
përgjithësi, si dhe familjet shqiptare janë bazuar për një
kohë të gjatë në transfertat e emigrantëve. Përveç kësaj, në
Shqipëri, remitancat janë përdorur kryesisht për konsum
dhe më pak si një burim për financimin e investimeve dhe
zhvillimin e projekteve. Vetëm një pjesë e vogël e tyre janë
depozituar në sistemin bankar ose janë investuar në
ndërmarrjet e biznesit (Qeveria shqiptare, 2015).
Megjithatë, lidhja midis migrimit dhe zhvillimit është
një çështje komplekse me dimensione të shumëfishta. Kur
2

Sindroma e emigrantit: Individët që dëshirojnë të emigrojnë kanë
disa tipare dalluese personaliteti krahasuar me ata që nuk dëshirojnë
të emigrojnë. Individët që synojnë të emigrojnë në një vend tjetër
janë më shumë të orientuar drejt punës, kanë motivim për arritje
dhe status më të lartë, por në të njëjtën kohë janë më pak të motivuar
për rrjetet shoqërore dhe qendërzimin familjar, krahasuar me
individët që nuk janë të prirë për të emigruar. Sindroma e emigrantit
është njëri prej faktorëve që përcakton sjelljen migratore.
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diskutohet për këtë çështje, duhen marrë në konsideratë
një sërë faktorësh. Për shembull, De Haas-i (2012) sugjeron
se duhet të merret parasysh kontekstualiteti; ai luan një
rol të rëndësishëm në përcaktimin e natyrës së ndikimeve
të migrimit në zhvillimin e vendeve dërguese. Përfitimet
ndryshojnë midis vendeve dhe rajoneve. Në kontekstin
e Shqipërisë, përfitimet varen nga fakti nëse Shqipëria
siguron një mjedis premtues shoqëror, ekonomik dhe
institucional. Gjithashtu, studiuesi shton se duhet të kemi
parasysh dimensionet e zhvillimit. Për shembull,
sipërmarrësit transnacionalë mund të përdorin burimet
natyrore në Shqipëri, por në të njëjtën kohë ata sjellin aftësi
dhe kulturë të re pune në shoqërinë shqiptare, një
kontribut të rëndësishëm në situatën socio-ekonomike
në vendin tonë. Një shembull tjetër është i lidhur me
përfitimet nga biznesi. Përfitimet nga biznesi për
sipërmarrësit transnacionalë dhe familjet e tyre mund të
jenë të shumta; megjithatë, aktivitetet e tyre sipërmarrëse
nuk mund të japin të njëjtat përfitime për ekonominë
shqiptare.
5.2. Menazhimi i migracionit prej qeverive të Shqipërisë
Shqipëria ia arriti të zhvillonte një dokument
politikash për menazhimin e migracionit vetëm në vitin
2005, kur qeveria miratoi Strategjinë për Menazhimin e
Migracionit, 2005–2010. Ky dokument politikash
orientohej drejt menazhimit të migracionit si një vend
eksportues emigrantësh dhe përfshinte tri aspekte: 1.
dekurajimi i faktorëve shtytës nëpërmjet zhvillimit
ekonomik dhe punësimit; 2. kufizimi i emigrimit ilegal
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dhe zgjerimi i kanaleve të emigrimit legal; 3. kujdesi dhe
mbrojtja e shqiptarëve emigrantë në vendet pritëse.
Në vitin 2002 qeveria miratoi një dokument të ri
politikash strategjike: Strategjia e Menazhimit të Integruar
të Kufijve dhe Plani i Veprimit 2008–2013, që u orientua
drejt rregullimit të hyrjes, pranimit dhe integrimit të të
huajve në Shqipëri.
Në vitin 2010 u miratua Strategjia për Riintegrimin e
Emigrantëve Shqiptarë të Kthyer dhe Plani i Veprimit,
2010–2015.
Ndërkohë, në vitin 2016, qeveria është e angazhuar për
hartimin e dokumentit të politikave dhe planin e veprimit
“Përfshirja e komuniteteve shqiptare jashtë vendit, 2016–
2025”. E reja e këtij dokumenti është se është produkt i
një procesi më gjithëpërfshirës.
Konstatohet gjithashtu një mospërputhje midis
legjislacionit kombëtar për emigracionin dhe
imigracionin. Kuari ligjor dhe rregullator për
imigracionin është i kompletuar, por rregullimi ligjor për
nxitjen e ndërveprimit midis emigrimit dhe zhvillimit
është i paplotë. Cenueshmëria e Shqipërisë në sistemin
global të emigracionit kufizon mundësinë e qeverisë për
adresimin e problemeve të emigrantëve shqiptarë.
Gjatë viteve të fundit qeveria ka vendosur në
kalendarin e vet programor nxitjen e ndërveprimit midis
emigrimit dhe zhvillimit, inkurajimin e kthimit të
emigrantëve të suksesshëm dhe përdorimin e kapitaleve
të tyre në ekonominë kombëtare. Shkurt, qeveria synon
të maksimizojë përfitimet nga remitancat dhe të kthyerit.
Këta objektiva kërkojnë më shumë burime e mbështetje
ligjore, institucionale, fiskale dhe financiare.
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5.3. Vonesa e ndërveprimit midis migrimit dhe zhvillimit në Shqipëri
Ndërveprimi midis migrimit dhe zhvillimit është një
dukuri e re në emigrimin e shqiptarëve. Të ardhurat nga
emigracioni në Shqipëri janë përdorur kryesisht si një
faktor mbijetese e konsumi. Kjo edhe për shkak të
falimentimit të mekanizmave të mbështetjes sociale, si
pasojë e politikave ekonomike liberaliste. Shërbimet
sociale nuk arrijnë të mbulojnë nevojat thelbësore të të
varfërve. Ky realitet pasqyron konfliktin ontologjik midis
formacioneve kulturore, të krijuara dhe të trashëguara
prej ideologjive politike. Ai ndikon mënyrën e jetesës,
sjelljen shoqërore dhe dinamikën e migracionit gjatë
tranzicionit. (Barjaba & King, 2005) Këto lidhje ndërmjet
politikës, kulturës, shoqërisë dhe flukseve migratore
shpjegojnë vonesën e emigrimit të kthyer dhe
ndërveprimin e dobët midis migrimit dhe zhvillimit.
5.4. Ndikimi pozitiv, por edhe varësia prej remitancave
Varësia e ekonomisë së Shqipërisë nga remitancat është
e ndjeshme. Në Shqipëri remitancat kanë përbërë nga 9–
15 për qind të GDP-së, rreth 200 për qind të eksporteve,
rreth 33 për qind të importeve dhe rreth 15 për qind të të
ardhurave familjare. Në pikun e tyre, në vitin 2007,
Shqipëria ka përfituar nga remitancat rreth 300 euro në vit
për frymë.3 Në një kohë që India, pritësi më i madh i
remitancave në vlerë absolute në botë, përfiton rreth 20
euro për frymë dhe më pak 1 për qind të GDP-së.4 Duke
3
4

Banka e Shqipërisë, Tiranë, 2015. (Informacion i përpunuar)
Migration Policy Institute, Washington DC, 2009.
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pasur një shkallë varësie të lartë nga remitancat, pakësimi
i tyre shkakton rritje të menjëhershme të varfërisë. Në
pikun e tyre në vitin 2007 në Shqipëri hynë në formë
remitancash 952 milionë euro dhe ne ishim vendi me
varësinë më të madhe nga remitancat në rajon. Prej këtij
viti remitancat erdhën në rënie, duke arritur pikën më të
ulët në vitin 2013, në nivelin 544 milionë euro. Për t’u
ringritur dy vjet më vonë, në 597 milionë euro.5
Figura 14: Dinamika e remitancave të emigrantëve
shqiptarë, 2002–2015 (milionë euro)

Burimi: Open Data Albania, 2016

Rënia e remitancave ka ndodhur për shkak të krizës
në vendet pritëse, Greqi dhe Itali, por edhe për shkaqe të
tjera: maturimi i procesit migrator, plakja e brezit të parë
5

http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/1074/Remitancat-siflukse-hyrese-dhe-dalese-2015
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të emigrantëve, rritja e shpenzimeve për brezin e dytë
dhe të tretë, kristalizimi i projekteve migratore, rritja e
kostos së shërbimeve publike dhe jetesës në vendet
pritëse, modifikimi i sjelljes dhe projekteve individuale
e familjare, për shkak të pasigurisë e ankthit që shkakton
kriza financiare etj. (Barjaba, 2015)
5.5. Remitancat dhe investimet e huaja të drejtpërdrejta
Remitancat jo vetëm që kanë konkurruar me
investimet e huaja të drejtpërdrejta (IHD), por deri në
vitin 2010 ishin në vlerë absolute më të mëdha, dhe në
disa vite edhe shumëfish i tyre. Siç tregojnë ilustrimet e
mëposhtme, pas vitit 2010 remitancat kanë qenë më të
pakta se investimet e huaja të drejtpërdrejta. Kjo ndodhi,
si për shkak të pakësimit të remitancave, ashtu edhe për
shkak të rritjes së investimeve të huaja të drejtpërdrejta.
Figura 15: Remitanca dhe IHD

Burimi: Open Data Albania, 2016
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Figura 16: Përqindja që zënë remitancat në IHD,
2002–2015

Burimi: Open Data Albania, 2016

Megjithatë, remitancat vazhdojnë të përbëjnë një burim
të fuqishëm të zhvillimit të ekonomisë, përmirësimit të
cilësisë së jetës së popullsisë dhe rritjes së konsumit.
Studimet tregojnë se një vit qëndrim në emigracion i një
pjesëtari të familjes, sjell një rritje prej 5 për qind të
konsumit për familjen e tij. 6 Kanalet kryesore të
remitancave janë kanalet Greqi – Shqipëri, 44 për qind,
Itali – Shqipëri, 36 për qind, dhe SHBA – Shqipëri, 7 për
qind.7 Siç tregon ilustrimi i mëposhtëm, kontributi i
këtyre kanaleve te remitancat është në korrelacion të drejtë
me praninë e komuniteteve të emigrantëve shqiptarë në
vendet pritëse. Kjo tregon se, pavarësisht nga
problematikat e ndryshme të instalimit të emigrantëve
në vendet kryesore pritëse, fitimet, kursimet dhe
remitancat ndjekin pothuajse të njëjtat trajektore.
World Bank (2007) Albania: Urban Growth, Migration and Poverty
Reduction.
7
Open Data Albania, Tiranë, 2016.
6
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Figura 17: Remitancat sipas vendit pritës, 2014

Burimi: Open Data Albania, 2016

5.6. Remitancat dhe eksportet
Nëse analizojmë raportin e remitancave me vlerën e
eksporteve, konstatojmë se deri në vitin 2007 vlera e
remitancave ishte më e madhe se vlera e eksporteve. Kjo
tregonte se produktiviteti i ekonomisë ishte i ulët dhe
mirëqenia e familjeve shqiptare mbështetej kryesisht në
të ardhurat nga emigrantët.
Në vitin 2008 vlera e eksporteve nisi të bëhej më e
madhe se vlera e remitancave. Gjatë viteve 2010–2014
vlera e eksporteve u rrit, duke krijuar një diferencë
pozitive progresive eksport – remitanca. Gjatë këtyre
viteve remitancat qëndruan thuajse konstante, ndërsa
eksportet u rritën nga 1.2 miliardë euro në vitin 2010 në
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1.8 miliardë euro në vitin 2014.8 Pra, nëse në vitin 2002,
remitancat ishin sa dyfishi i vlerës së eksporteve, në vitin
2014 ato përbënin rreth 30% të vlerës së eksporteve. Ky
raport u vendos si nga lëkundjet në vlerën e remitancave,
ashtu edhe nga rritja e eksporteve.
Figura 18: Remitancat dhe vlera e eksporteve,
2002–2014

Burimi: Open Data Albania, 2016

8

Open Data Albania, Tiranë, 2016.
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Figura 19: Përqindja e remitancave kundrejt vlerës së
eksporteve, 2002–2013

Burimi: Open Data Albania, 2016

Varësia e lartë e vendit nga remitancat e migracionit
rrit rrezikun e pasojave të administrimit të dobët dhe e
bën të nevojshëm administrimin vizionar të tyre.
Administrimi i dobët shfaqet, siç nënvizuam më lart, edhe
si mungesë ndërveprimi midis remitancave e burimeve
të tjera të zhvillimit, si investimet e huaja të drejtpërdrejta
dhe tregtia.
5.7. Kthimi i emigrantëve: kalimi nga “ideologjia e dështimit”
në “ideologjinë e suksesit”
Konstatohet një vonesë në fillimin e kthimit të
emigrantëve shqiptarë. Kjo u shkaktua, përveç mungesës
së politikave qeverisëse, edhe prej tipologjive të
emigrimit të shqiptarëve, karakterit kryesisht ilegal të
emigrimit, vështirësive të instalimit në tregun e punës,
integrimit në shoqëritë pritëse etj. Për “emigrim të kthyer”
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vërtet, në Shqipëri filloi të flitej rreth vitit 2005. Deri në
atë kohë kthimi kishte ndodhur për shkak të dështimit të
projekteve migratore ose operacioneve të dëbimit prej
qeverive të vendeve pritëse. Deri në vitin 2005, kthimi
motivohej nga “ideologjia e dështimit”. Pas vitit 2005 u
shfaqën shenjat e para të kthimit të motivuara nga
“ideologjia e suksesit”. (Barjaba, 2011b) Megjithatë, valët
e të kthyerve pas vitit 2008 ishin të motivuara nga të dyja
ideologjitë: dështimi dhe suksesi. Shumica e të kthyerve
kërkuan masa mbështetëse për riintegrimin e tyre në
Shqipëri, ndërkohë që vetëm 8 për qind e të kthyerve
rezultuan të kishin investuar fitimet e tyre në të paktën
një projekt ose sipërmarrje. (Filipi etj., 2014)
Përdorimi i kapitaleve të fituara në emigracion ka qenë
dhe mbetet asimetrik. Remitancat kanë ndikuar në rritjen
e konsumit të familjeve të emigrantëve në atdhe.
Ndërkohë, kapitali njerëzor dhe shoqëror që kanë fituar
emigrantët, nuk është përfshirë sa e si duhet në përpjekjet
për të reformuar sistemin e arsimit e formimit profesional
dhe zhvillimin e forcës së punës.
Humbësit më të mëdhenj prej krizës janë emigrantet
ilegalë. Rreth 30 për qind e mbi 200 milionë emigrantëve
të planetit janë ilegalë. (Schain, 2013) Në rastin e
emigrantëve shqiptarë, përqindja është më e madhe, për
shkak të rrethanave të emigrimit. Kriza i orientoi politikat
migratore drejt kufizimit, kontrollit e bllokimit të
flukseve. Veprimet e qeverive pasuan manovrat e
industrive dhe punëdhënësve, të cilët një pjesë të
punëtorëve të kualifikuar i transferuan në punë të
pakualifikuara. Duke nxjerrë jashtë tregut emigrantët, në
radhë të parë ata ilegalë.
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Përballë këtij skenari, në nivel global ndodhi një lëvizje
e anasjellë e emigrantëve drejt vendeve të origjinës. Ky
proces u konstatua edhe në rastin e emigrantëve shqiptarë,
një pjesë e të cilëve pas vitit 2009 filloi të kthehej në
Shqipëri. Sipas studimeve,9 rezulton se gjatë periudhës
2009–2013 u kthyen në Shqipëri rreth 134 mijë migrantë
shqiptarë të moshës mbi 18 vjeç ose rreth 10 për qind e
komunitetit të emigrantëve jashtë vendit. Kjo shifër është
e diskutueshme, madje edhe nga studime paralele, të cilat
nënvizojnë se vetëm nga Greqia gjatë viteve 2009–2013
janë kthyer rreth 180 mijë emigrantë ose rreth 18–22 për
qind e emigrantëve shqiptarë në Greqi.10
5.8. Rrëzimi i miteve për emigrantët shqiptarë
Emigrimi masiv dhe ilegal ishin dy ndër arsyet që
shqiptarët, më shumë sesa emigrantët prej vendeve të
tjera, vuajtën një proces të gjatë diskriminimi dhe
inkriminimi. Gjurmët etnike në rastin e emigrantëve
shqiptarë kishin marrë prej kohësh formën e disa miteve
mbi ta. Ndër to, mbizotërueset ishin miti i uzurpatorit,
miti i grabitësit dhe miti i kriminelit. Mediat greke i kanë
perceptuar dhe përshkruar emigrantët shqiptarë si
“kriminelë, mëshirues të varfërisë dhe prapambetjes,
pushtues dhe armiq”. (Kapllani & Mai, 2005) Mediat
italiane i kanë përshkruar ata si “të padëshirueshëm dhe
kriminelë, të dhunshëm, trafikantë droge e prostitucioni”.
(King & Mai, 2004) Këta stereotipa të përshkrimit të
9

INSTAT & IOM, 2013.
ACIT, Study on the Greek Crisis Impact in Albania, Tiranë, August,
2012.
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emigrantëve shqiptarë kanë ndikuar në politikat
migratore të vendeve pritëse.
Megjithatë, periudha e gjatë e bashkëjetesës me popujt
vendës dhe vlerat që kanë treguar emigrantët shqiptarë,
kanë filluar t’i rrëzojnë e t’i zëvendësojnë këto mite.
Miti i uzurpatorit të punës së vendësve po
zëvendësohet nga miti i konkurrentit në treg. Emigrantët
konkurrojnë me vendësit, jo vetëm me pagat më të ulëta,
por me shprehitë që kanë fituar në tregun e punës. Këto
shprehi janë shndërruar në një kapital njerëzor, të cilin
emigrantët po e përdorin në vendet pritëse, e madje edhe
në rastin e kthimit në Shqipëri.
Ndërkohë, miti i grabitësit dhe përfituesit të
përfitimeve nga sistemet e mirëqenies në vendet pritëse
po zëvendësohet nga miti i sponsorit të sistemit.
Emigrantët shqiptarë janë maturuar. Ata janë bërë prej
vitesh pjesë e tregut të punës dhe sistemit të mirëqenies,
paguajnë rregullisht taksat, madje një pjesë e tyre janë
bërë qytetarë e nënshtetas europianë.
Edhe prej mitit të kriminelit ata po çlirohen gradualisht.
Në fakt, ritmet e përfshirjes së emigrantëve në veprime
kriminale nuk janë më të larta sesa të vendësve. Zëvendësimi
i miteve të akredituara prej medias po nxitet nga praktika e
marrëdhënieve midis emigrantëve dhe vendësve.
5.9. Vonesa e lindjes së sipërmarrësve transnacionalë
Sipërmarrësit transnacionalë dhe rrjetet e tyre në
kontekstin e flukseve migratore të shqiptarëve po lindin
me vonesë. Kjo vonesë lidhet me natyrën specifike të
emigrimit të shqiptarëve: karakterin fillimisht ilegal,
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informal të punësimit të tyre, vonesën e proceseve
integruese në vendet pritëse, paragjykimet dhe gjurmët
etnike të punësimit dhe integrimit, mitet dhe stereotipat
e ndërtuar prej medias, mungesës së mbështetjeve
qeveritare etj. Emigrantët transnacionalë janë një element
i modernizimit ekonomik dhe ky proces në Shqipëri,
ashtu si edhe në vendet e tjera të rajonit, është gjithashtu
i vonuar. Megjithatë, gjatë viteve të fundit kanë lindur
disa sipërmarrje të suksesshme transnacionale, të cilat
operojnë në qytetet e mëdha: Tiranë, Durrës, Shkodër,
Fier, Vlorë, si edhe në zonat përgjatë kufirit shqiptarogrek, sidomos në Korçë dhe Gjirokastër.
5.10. Ndikimi i sipërmarrjeve transnacionale të emigrantëve
në zhvillimin e vendit
Shumë qytetarë shqiptarë janë duke kërkuar
vazhdimisht punë dhe mundësi më të mira jetese jashtë
vendit të tyre dhe si rrjedhojë emigrojnë në vendet që
janë më premtuese. Sipas Kombeve të Bashkuara, në fund
të vitit 2011, rreth 1.25 milionë shqiptarë jetonin jashtë
vendit (Kombet e Bashkuara, 2013). Shumë prej këtyre
emigrantëve ruajnë lloje të ndryshme të lidhjeve me
familjet dhe komunitetet e tyre në Shqipëri, ndërkohë që
janë jashtë vendit. Një pjesë e tyre e mban komunikimin
me atdheun e tyre përmes aktiviteteve sipërmarrëse
transnacionale. Sipërmarrja transnacionale e emigrantëve
është një fenomen në rritje në Shqipëri. Sipërmarrësit
emigrantë shqiptarë janë në mënyrë aktive në kërkim të
mundësive premtuese përgjatë dhe jashtë kufijve
kombëtarë të vendeve pritëse. Shumica e tyre kanë
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tendencë për të drejtuar biznese të vogla apo të mesme,
por disa janë gjithashtu të përfshirë në ndërmarrje të
mëdha.
Sipërmarrësit transnacionalë janë “individë që
migrojnë nga një vend në tjetrin dhe në të njëjtën kohë
mbajnë lidhje biznesi me vendet e tyre të origjinës dhe
vendet e komunitetet pritëse” (Drori, Honing dhe Wright,
2009, f. 3). Sipërmarrja transnacionale është e rëndësishme
për t’u studiuar, sepse është një fenomen në zhvillim dhe
sipas Patel-it dhe Conklin-it (2009), ajo ka një ndikim të
jashtëzakonshëm në strukturat ekonomike, sociale dhe
politike në mbarë botën. Në veçanti, emigrantët janë
aktorë të mundshëm në procesin e zhvillimit të vendeve
të tyre të origjinës.
5.11. Roli i sipërmarrjes transnacionale të migrantëve shqiptarë
Për të kuptuar më mirë ndikimin e sipërmarrjes
transnacionale të emigrantëve, është i rëndësishëm
identifikimi i karakteristikave të sipërmarrësve dhe i
llojeve të ndërmarrjeve. Larmia e aktiviteteve
transnacionale është një faktor i marrë në konsideratë në
analizën e ndikimit të tyre. Itzigsohn et al. (1999) i ndajnë
aktivitetet transnacionale në katër kategori: politike,
civile-shoqërore, kulturore dhe ekonomike.
Transnacionalizmi politik i referohet shoqatave
joqeveritare në vendet e origjinës: për shembull,
anëtarësimi dhe aktivizimi i migrantëve në partitë politike
shqiptare apo takime elektorale jashtë vendit. Aktivitetet
civile-shoqërore u referohen praktikave fetare, sportive ose
fushave të tjera që nuk konsiderohen si politike ose si të
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orientuara drejt tregut. Praktikat kulturore u referohen
praktikave simbolike, si formimi i identiteteve, shijeve dhe
vlerave. Së fundi, transnacionalizmi ekonomik i referohet
përfshirjes së emigrantëve në aktivitetet e biznesit që
ndodhin si në vendin pritës, ashtu dhe vendin e origjinës:
për shembull, ndërmarrjet transnacionale themeluar nga
emigrantët shqiptarë për të eksportuar / importuar mallra
në dhe nga vendet e tyre.
Në rastin e Shqipërisë, ekziston një numër i madh i
firmave të vogla dhe të mesme të krijuara në kontekstin
e flukseve migratore. Shumë emigrantë shqiptarë që
jetojnë jashtë vendit, kanë krijuar një firmë paralele në
Shqipëri. Pjesa më e madhe e bizneseve të krijuara në
migracion janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, të
përqendruara në sektorët e shërbimit, shitjeve, si dhe
ndërtimit.
Në sektorin e shërbimeve, llojet më të shpeshta të
bizneseve të krijuara janë firma transferimi parash,
lavanderi, larje makinash dhe servise makinash. Në
sektorin e shitjeve, bizneset janë të përqendruara në
prodhimin e veshjeve dhe produkteve ushqimore.
Shpesh, emigrantët krijojnë edhe firma ndërtimi, duke
rritur ndihmesën e këtij sektori në rritjen ekonomike të
vendit.
Përveç firmave formale ndërkombëtare, në ekonominë
shqiptare janë gjithashtu të pranishme edhe aktivitetet
informale. Një shembull janë individët që udhëtojnë
shpesh për të furnizuar bizneset e tyre në Shqipëri, duke
i marrë mallrat e konsumit nga jashtë vendit. Përveç
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, një numër i vogël i
emigrantëve shqiptarë, në bashkëpunim me investitorë
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të huaj, kanë krijuar ndërmarrje në shkallë të gjerë të tilla
si call center-at.
Për më tepër, është e rëndësishme të theksohet se
shumica e sipërmarrësve shqiptarë kanë tendencë
bashkëpunimi me ish-punëdhënësit e tyre në vendet
pritëse dhe bëjnë shkëmbim të pajisjeve, produkteve dhe
teknologjisë.
Pas diskutimit të karakteristikave të sipërmarrësve
transnacionalë dhe aktiviteteve të tyre të biznesit, është
e rëndësishme të theksohet se ata nuk kontribuojnë në
mënyrë të barabartë në zhvillimin ekonomik. Si rezultat,
është e nevojshme të bëhet dallimi midis dy llojeve të
ndryshme të sipërmarrjeve: nevoja dhe mundësia e
sipërmarrjes. Është e rëndësishme të shqyrtohet nëse këto
aktivitete sipërmarrëse janë krijuar si domosdoshmëri
apo si mundësi. Schumpeter-i (1974, f. 132) dallon
“sipërmarrësit si domosdoshmëri”, pra ata që janë thjesht
të vetëpunësuar dhe “sipërmarrësit si mundësi” ose ata
që “synojnë të reformojnë ose të revolucionarizojnë
modelin e prodhimit”. Dallimi midis dy llojeve të
sipërmarrësve është në motivimin e secilit prej tyre për
të filluar aktivitetet sipërmarrëse.
Më konkretisht, sipërmarrësit si domosdoshmëri e
fillojnë një biznes sepse nuk kanë mundësi më të mira
pune. Ata në përgjithësi veprojnë pak dhe besohet të jenë
më pak të suksesshëm. Studimet tregojnë (shih: Acs 2006;
Desai, 2009; Newland dhe Tanaka, 2010) që sipërmarrjet si
domosdoshmëri mund të krijojnë vlera dhe përfitime për
sipërmarrësit, për çdo të punësuar dhe për familjet e tyre
të mundshme, por nuk do të kontribuojnë në zhvillimin
ekonomik. Nga intervistat e kryera me disa sipërmarrës
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transnacionalë shqiptarë, mungesa e mundësive për
punësim është një nga arsyet pse i kanë filluar bizneset e
tyre. Shumë sipërmarrës të tjerë i kanë krijuar bizneset e
tyre sepse nuk mund të gjejnë punë. Kështu, këta
sipërmarrës janë shtyrë në fushën e sipërmarrjes nga
faktorë si varfëria dhe papunësia. Sipërmarrja në Shqipëri
duket se është pjesërisht një zgjidhje e varfërisë. Shumë
emigrantë shqiptarë dhe të kthyer fillojnë aktivitete
sipërmarrëse për të mbështetur financiarisht familjet e
tyre. Por, a do të dalin shqiptarët nga varfëria nëpërmjet
aktiviteteve të tyre sipërmarrëse? Mbështetur në
argumentin e mësipërm mund të thuhet se këto aktivitete
nuk çojnë detyrimisht në uljen e varfërisë.
Nga ana tjetër, sipërmarrësit si mundësi i fillojnë bizneset
e tyre për të ndjekur mundësi të reja në treg. Në përputhje
me argumentin e mësipërm, sipërmarrësit që shfrytëzojnë
mundësitë e tregut për të krijuar biznese, pritet të kenë
më shumë rezultat.
Megjithatë, dallimi midis sipërmarrjes si nevojë dhe
sipërmarrjes si mundësi mund të mos jetë aq i
rëndësishëm në të gjithë sektorët e ekonomisë. Faktorët
e lidhur me motivimin për të filluar një biznes mund të
mos ndikojnë në ecurinë e biznesit, siç pritet. Kështu,
diferenca e theksuar mund të kufizohet për sektorë të
caktuar të ekonomisë.
Diskutimi i mësipërm nxjerr në pah një pikëpamje
pozitive për sipërmarrësit emigrantë transnacionalë, si
aktorë kryesorë në lidhjen midis migrimit dhe zhvillimit.
Ekzaminimi i rëndësisë apo ndikimit të mundshëm të
aktiviteteve sipërmarrëse të krijuara nga emigrantët
shqiptarë për zhvillimin e Shqipërisë është i nevojshëm
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për të rritur ndërgjegjësimin e politikëbërësve në lidhje
me rëndësinë dhe kompleksitetin e saj. Mbledhja e
dëshmive të tjera empirike është e nevojshme për të parë
nëse këto pikëpamje teorike mund të aplikohen edhe në
rastin e Shqipërisë.
5.12. Rekomandime
1. Mbështetur në praktikat bashkëkohore, dokumentet
e politikave strategjike për përfshirjen e diasporës
shqiptare në zhvillimin e vendit 11 parashikojnë katër
drejtime kryesore: a) identifikimi i qëllimeve dhe
objektivave të qartë nëpërmjet mbështetjes prej
mekanizmave administrativë, financiarë dhe fiskalë; b)
njohja e ndikimit të diasporës në zhvillimin e vendeve
pritëse, nëpërmjet masave të drejtpërdrejta si regjistrimi
apo census-i, evidentimi i veprimtarive ekonomike,
arritjeve në sipërmarrje, kualifikimeve dhe konkurrencës
në tregjet e vendeve pritëse, evidentimi i kontributeve
kryesore në vendet pritëse etj.; c) ndërtimi i besimit
reciprok midis diasporës dhe atdheut, duke shmangur
qëndrimet e njëanshme, të cilat e konceptojnë diasporën
dhe emigrantët vetëm si një burim zhvillimi e financimi,
por jo qasjeje dhe përfitimi; ç) sensibilizimi dhe
mobilizimi i emigrantëve dhe i partnerëve të tjerë,
nëpërmjet fuqizimit të institucioneve ekzistuese ose
krijimit të institucioneve të reja, duke synuar nxitjen e
përfshirjes së diasporës në gjashtë format e mëposhtme:
remitancat, investimet e drejtpërdrejta, investimet në
11

IOM-MPI Handbook on Developing a Roadmap for Diaspora
Engagement, 2012.
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tregjet e kapitaleve, transferimi i kapitalit njerëzor,
veprimtaritë bamirëse, turizmi i emigrantëve.
2. Këto drejtime mund të realizohen nëpërmjet një
strategjie tredimensionale, e njohur në literaturën
migratore si strategjia 3E: Engage, Enable and Empower ose
strategjia PMF: Përfshi, Mundëso, Fuqizo.12
Përfshirja parakupton krijimin e mundësive, nëpërmjet
partnerëve publikë dhe privatë, për tërheqjen e diasporës
në zhvillimin e vendit. Kjo mund të bëhet nëpërmjet
përfshirjes së emigrantëve të suksesshëm të kthyer,
sipërmarrësve transnacionalë që janë zhvilluar në
kontekstin e flukseve migratore, investitorët,
profesionistët, akademikët etj. Kjo do të kërkonte edhe
infrastrukturën dhe kornizën e nevojshme ligjore,
institucionale, konsullore, teknologjike, financiare etj.
Mundësimi parakupton krijimin e kushteve të
përshtatshme që emigrantët, por në mënyrë të veçantë
emigrantët sipërmarrës dhe transnacionalë, të
shndërrohen në agjentë dhe arkitektë të ndryshimeve
ekonomike. Kjo kërkon që për grupet e mësipërme të
emigrantëve të krijohet e të zgjerohet mundësia e qasjes
në tregjet e vendit, në shërbimet publike bazë, të
shmangen barrierat burokratike, institucionale e ligjore
për përfshirjen e tyre, si kontribuues të zhvillimit
ekonomik, por edhe si përfitues prej nismave ekonomike
e fiskale dhe sistemit të mirëqenies.
Fuqizimi parakupton zbatimin e masave e programeve
të veçanta, të cilat do të nxisin transferimin e burimeve të
diasporës, duke kapërcyer barrierat administrative,
12

Russell, M. & Barjaba, K. Policy on Engagement with Albanian
Communities Abroad, 2016-2025, Policy paper, September, 2016.
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rregullatore, kulturore dhe faktorët e tjerë frenues. Kjo
do të mundësojë rritjen e fuqisë së tregut të emigrantëve,
sidomos emigrantëve sipërmarrës dhe transnacionalë.
3. Realizimi i objektivave të mësipërm strategjikë
kërkon tërheqjen dhe shfrytëzimin e kapitaleve bazë të
emigrantëve: kapitalet humane e sociale, kapitalet
ekonomike dhe kapitalet kulturore.
Kapitalet humane e sociale përbëhen nga burimet
njerëzore, aftësitë profesionale dhe shprehitë e fituara në
emigracion, rrjetet e bashkëpunimit etj. Këto kapitale
mund të përdoren me efektshmëri në fuqizimin dhe
reformimin e sektorëve të zhvillimit njerëzor, social dhe
teknologjik të vendit.
Kapitalet ekonomike përbëhen nga remitancat që
emigrantët dërgojnë në atdhe, kursimet e tyre në vendet
pritëse, investimet e drejtpërdrejta që mund të bëjnë në
Shqipëri, sipërmarrjet që mund të kenë krijuar në vendet
pritëse ose në vende të tjera. Kapitalet e diasporës mund
të formojnë një portofol të veçantë dhe të qëllimshëm të
investimeve, në përputhje me nevojat e vendit për
financime dhe investime të huaja.
Kapitalet kulturore përbëhen nga vlerat e reja që kanë
fituar emigrantët shqiptarë gjatë qëndrimit në vendet
pritëse, nga bashkëjetesa me popullsitë vendëse,
kontaktet me teknologjitë dhe sektorët e rinj të zhvillimit,
kulturat, grupet etnike, komunitetet dhe besimet fetare,
traditat dhe mendësia për jetën, ekonominë, zhvillimin
dhe mirëqenien.
4. Përfshirja e emigrantëve në zhvillimin e vendit
mund të realizohet edhe nëpërmjet transferimit të
njohurive dhe shprehive të fituara në emigracion,
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popullarizimit dhe tregtimit të produkteve të
investimeve të tyre, promovimit të risive dhe arritjeve,
vlerave kulturore, rritjes së aftësive të burimeve njerëzore
dhe kapaciteteve institucionale që janë të përfshira në
menazhimin e migracionit, mbështetjes parësore të
sektorëve të investimeve të diasporës, nxitjes dhe
institucionalizimit të dialogut midis diasporës dhe
institucioneve të vendit, mbështetjes së bashkëpunimit
të sipërmarrësve emigrantë me sipërmarrjet e vendit etj.
5. Rritja e bashkëpunimit dhe përfshirja e diasporës
imponon nevojën e ndryshimeve ligjore, rregullatore,
institucionale, kulturore dhe të burimeve njerëzore të
përfshira në menazhimin e emigracionit. Është e
nevojshme që asimetritë ligjore dhe institucionale në
adresimin e problemeve të imigracionit (pranimit,
qëndrimit, punësimit, integrimit të të huajve në Shqipëri)
dhe emigracionit (emigrimit ndërkombëtar të shqiptarëve
për motive punësimi, studimi etj.) të korrigjohen.
6. Duhet t’u kushtohet më shumë vëmendje, burime
dhe nxitje kategorisë më të re që po lind në kontekstin e
flukseve, emigrantëve ose emigrantëve të kthyer,
sipërmarrësve transnacionalë dhe rrjeteve të tyre, të cilët
duhet të shndërrohen në nxitës të konkurrencës dhe në
agjentë të proceseve integruese e globalizuese të vendit.
7. Flukset e larta të emigrimit ndërkombëtar të
shqiptarëve (rreth një e treta e popullsisë së vendit; në
numër më e madhe edhe se forca e punës) e bëjnë të
pamundur zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe
shoqëror të Shqipërisë pa përfshirjen e diasporës. Prandaj
politikat për përfshirjen e diasporës duhet të integrohen
me politikat e zhvillimit.
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8. Përfshirja e diasporës duhet t’i largohet politizimit
dhe duhet të vlerësohet si një çështje kombëtare,
ekonomike dhe zhvillimore.
9. Përfshirja e diasporës nuk mund të realizohet vetëm
si një nismë qeverisëse dhe politike. Shqipëria duhet t’u
bashkohet modeleve bashkëkohore, 13 në të cilat
mobilizimi i diasporës po realizohet si nismë e sektorit
privat, i cili mund dhe duhet të bëhet njëkohësisht motori
i zhvillimit të vendit dhe motori i ndërveprimit midis
migrimit dhe zhvillimit.
10. Një model pragmatist i përfshirjes së diasporës
mund të ishte trekëndëshi: sipërmarrës të suksesshëm të
diasporës – sipërmarrjet e mëdha në Shqipëri – shkollat
më të mira të menazhimit, qeverisjes, ligjit dhe
udhëheqjes në SHBA dhe në vendet e Europës
Perëndimore. Nëpërmjet bashkëpunimit dhe lobimit të
tyre, duhet dhe mund të nxitet kualifikimi nëpërmjet
programeve ekzekutive i menazherëve të rinj shqiptarë
në këto shkolla.
11. Përfshirja e diasporës mund të realizohet jo si
mobilizim, por si vetëmobilizim i burimeve, kapitaleve
dhe individëve të saj.
12. Qeveria dhe sektori privat duhet të bashkëpunojnë
për të zbutur fragmentimin e segmentimin midis
diasporës së vjetër dhe të re. Nuk mund të
vetëmobilizohet diaspora në ndihmë të vendit, nëse nuk
tejkalon fragmentimin e saj.

13
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