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Ardian Fullani,
Guvernator i Bankës së Shqipërisë1

Forcimi i lidhjeve në evropën 
juglindore. AnkorAt politike dhe 

perspektivAt e biznesit

1 Nga fjala e mbajtur në konferencën e përbashkët të Bankës së Shqipërisë dhe 
Universitetit të Oksfordit me temë: “Forcimi i lidhjeve në Evropën Juglindore. 
Ankorat politike dhe perspektivat e biznesit”, Tiranë, 19 shtator 2013.

Tre vjet më parë, në shtator 2010, ftuam Universitetin e Oksfordit për 
të mbështetur diskutimin akademik të Bankës së Shqipërisë në modelin e 
rritjes ekonomike dhe karakterin e tij rajonal. Në atë moment, pati edhe 
keqinterpretime të këtij debati, si një diskutim mbi përparësitë e sistemit të 
ekonomisë së tregut dhe të filozofive alternative të organizimit ekonomik 
të një shoqërie. Megjithatë, tre vjet më vonë, të gjithë konstatojmë se mo
deli i rritjes ekonomike është kthyer në temën qendrore të debatit aka-
demik dhe ekonomiko-politik.

Për një periudhë disavjeçare ekonomia jonë është nën ndikimin e krizës 
globale, i shprehur kryesisht në ngadalësimin e aktivitetit ekonomik. Ai ka 
frenuar investimet dhe kreditimin e ekonomisë, duke çuar njëkohësisht në 
përkeqësimin e bilanceve të sektorit publik e atij privat.

Me gjithë këto zhvillime, ekonomia shqiptare ka arritur të ruajë sta-
bilitetin e çmimeve dhe ekuilibrat e përgjithshëm makroekonomikë dhe fi-
nanciarë. Sistemi financiar shqiptar ka treguar një shkallë të lartë imunite-
ti. Pavarësisht ngadalësimit të rritjes ekonomike, në përgjithësi, ai mbetet 
në tërësi likuid, i mirëkapitalizuar dhe fitimprurës, duke pasqyruar punën e 
kujdesshme të Bankës së Shqipërisë në vitet që i paraprinë krizës. 
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Politikat e kujdesshme të Bankës së Shqipërisë, por edhe reagimi i 
sektorit bankar, mundësuan që sistemi të mos përballej me probleme eks-
treme, të cilat do të kërkonin përdorimin e fondeve publike. Të mos harro
jmë që në Shqipëri kemi të pranishme grupe bankare që u prekën thellë 
nga kriza.

Banka e Shqipërisë, gjatë punës së saj, ka pasur në qendër të vëmendjes 
qëndrueshmërinë e sektorit bankar, si në drejtim të stabilitetit financiar dhe 
mbikëqyrjes bankare, ashtu dhe në atë të politikës monetare dhe të admini
strimit të likuiditetit. Banka e Shqipërisë është përpjekur të jetë proaktive 
dhe t’u paraprijë problemeve, duke përshtatur veten dhe rolin e politikave 
të saj në përputhje me zhvillimet globale dhe situatën në tregun e brend-
shëm.

Situata e paqartë ekonomike dhe financiare globale ka diktuar në 
vazhdimësi nevojën për të ridimensionuar rolin e institucioneve, përfshirë 
edhe atë të bankës qendrore. Aktualisht, bankat qendrore u janë drejtuar 
masave makroprudenciale, sepse mekanizmat tradicionalë të transmetimit 
të politikës monetare po vuajnë prej bilanceve të rënduara të agjentëve 
ekonomikë publikë e privatë. Për të koordinuar më mirë këtë rol dhe për 
të monitoruar më mirë ekonominë, bankat qendrore në botë po e mbësh-
tesin politikën e tyre monetare me ndërmarrjen e masave të nevojshme 
makroprudenciale. Këto zhvillime globale e gjejnë Bankën e Shqipërisë të 
përgatitur mirë dhe me përvojën e nevojshme. Ajo ka një strukturë  të ngja-
shme me atë që po adaptohet nga Banka Qendrore Evropiane dhe bankat e 
tjera qendrore të vendeve të zhvilluara. Për më tepër, Banka e Shqipërisë 
ka tashmë një eksperiencë disavjeçare dhe të suksesshme në përdorimin e 
masave kundërciklike, si një mënyrë për menaxhimin e ekuilibrit makro
ekonomik e financiar të vendit.

Pa dashur t’i radhis të gjitha, dëshiroj të veçoj ndryshimin e koefici-
enteve të rrezikut për të kontrolluar zgjerimin e kreditimit në valutë dhe 
vendosjen e limiteve në raportet kredi ndaj kolateralit për të kontrolluar 
shkallën e borxhit në ekonomi.

Një nga mësimet më të rëndësishme të krizës botërore është se tra-
jtimi në mënyrë të pavarur i çështjeve të stabilitetit monetar (domethënë 
i qëndrueshmërisë së çmimeve dhe të stabilitetit financiar), jo vetëm që 
nuk është zgjidhje optimale, por është i prirur të prodhojë kriza. Ekonomia 
funksionon si një mekanizëm kompleks, me ekuilibra shpesh të brishtë e të 
ndërvarur, që nuk respekton kufijtë e ndarjeve institucionale të përgjegjë-
sive. Për çdo ekonomi ka vetëm një normë interesi, ka vetëm një masë kri-
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tike të ndërmjetësimit financiar dhe një ekuilibër të brishtë të bilanceve të 
sektorit financiar që garantojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe afatgjatë të 
vendit. Harmonizimi i këtyre tre objektivave është kusht i domosdoshëm 
për ruajtjen e ekuilibrit financiar të ekonomisë. Rrjedhimisht identifikimi 
dhe harmonizimi i tyre në një çati të përbashkët vlerësohet si zgjidhja opti
male për të garantuar stabilitetin ekonomik dhe financiar të vendit. Për 
këtë arsye, një nga praktikat më të ndjekura për rregullimin institucional 
të paskrizës është jo thjesht unifikimi i mbikëqyrësve të sistemit financiar, 
por integrimi institucional i tyre me rolin dhe funksionet e tjera të bankës 
qendrore. 

Në mënyrë të pakontestueshme, në afat të gjatë, rritja ekonomike e një 
vendi përcaktohet nga fuqia e tij punëtore dhe shkalla e kualifikimit të saj; 
produktiviteti, teknologjia dhe aftësia e tij për novacion; si dhe nga shkalla 
e akumulimit të kapitalit, e cila, në vetvete, reflekton si preferencat sociale 
ashtu dhe stimujt fiskalë dhe shkallën e zhvillimit të sistemit financiar. Të 
tre këto grupe faktorësh kushtëzohen nga struktura ekonomike e një vendi 
dhe nxitja e stimulimi i tyre realizohet nëpërmjet reformave strukturore. 
E ritheksoj se, në afat të gjatë, rritja ekonomike përcaktohet vetëm nga 
reformat strukturore dhe nga shkalla e konkurrencës së ekonomisë sonë 
kundrejt partnerëve tregtarë dhe kundrejt tregut botëror. Nga ana tjetër, 
detyra e politikave fiskale dhe monetare është të evitojnë devijimet afat
shkurtra të ekonomisë nga ky trend afatgjatë dhe të krijojnë një mjedis të 
qëndrueshëm për zhvillimin ekonomik dhe financiar të vendit. 

Ekonomia shqiptare ka nisur tashmë rrugën drejt integrimit në Bashki-
min Evropian. Ky proces ka si rezultat final rritjen e mirëqenies ekonomike, 
por ai nënkupton edhe integrimin e plotë në zinxhirët tregtarë, industrialë 
e financiarë, si dhe adoptimin e një filozofie të vetme të  menaxhimit eko-
nomik, e një praktike të vetme rregullatore e institucionale dhe pranimin e 
rregullave të harmonizuara të lojës në të gjithë hapësirën evropiane. 

Në këtë kontekst, unë do të doja të theksoja dy momente kryesore: 
Së pari, procesi i integrimit evropian duhet të jetë ankora jonë më 

e fortë e reformave strukturore, qofshin këto ligjore, rregullative, insti-
tucionale, infrastrukturore apo  politike. Natyrisht që Shqipëria ka shumë 
për të bërë dhe veçoritë e ekonomisë sonë lejojnë gjithë hapësirat e duhura 
për kalibrimin e këtyre modeleve në përshtatje me avantazhet krahasuese 
dhe nevojat parësore të vendit. Por, besoj se do të ishte e dobishme që të 
gjitha këto reforma të integroheshin në këtë vizion unik integrimi. 
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Së dyti, biznesi shqiptar duhet të bëjë më shumë për të nxitur pro-
cesin e integrimit. Ai duhet të jetë më aktiv në adoptimin e teknologjive 
dhe proceseve prodhuese e menaxhuese të përparuara. 

Po kështu, edhe sektori financiar ka vend të jetë më vizionar në politi-
kat e prioritetet e tij të shpërndarjes së burimeve financiare, si dhe të puno-
jë më shumë për nxitjen e tërheqjes së investitorëve të huaj dhe vendosjen 
e urave të bashkëpunimit me biznesin lokal.

Gjykoj se me të drejtë kemi theksuar se integrimi rajonal është një 
hap i domosdoshëm që duhet t’i paraprijë integrimit evropian. Ekonomitë 
e rajonit janë të vogla në terma krahasues me partnerët tanë tregtarë, por 
krijimi i zonave të unifikuara në terma të tarifave doganore, të sistemeve 
ligjore e praktikave juridike, të integrimit financiar dhe politikave zhvilli
more krijon nxitjen e duhur për thithjen e investimeve të huaja dhe rrit 
fuqinë tonë negociuese me partnerët ndërkombëtarë. 

Në përfundim të fjalës sime, dëshiroj të ritheksoj se Banka e Shqi
përisë e shikon stabilitetin ekonomik e financiar të vendit si një kusht të 
domosdoshëm për një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Tashmë kjo 
nuk është një çështje teorike e disiplinimit të sjelljes së politikës ndaj eko-
nomisë apo diskutim mbi respektimin e barazisë midis brezave, por një 
mësim i hidhur nga kriza e fundit dhe një realitet i prekshëm për shumë 
vende të eurozonës. Ne i kemi ftuar në vazhdimësi të gjithë politikëbërësit 
dhe agjentët ekonomikë në vend të bëhen pjesë e këtij vizioni.

Si autoriteti monetar i vendit i mandatuar për të garantuar stabilitetin 
e çmimeve, ne kemi punuar dhe do të vazhdojmë të punojmë për t’i dhënë 
vendit një mjedis me inflacion të ulët. Ky ambient rrit garancinë e kursim-
tarëve dhe të investuesve në planet e tyre afatgjata dhe mundëson zhvilli-
min e sistemit financiar. Politika monetare e Bankës së Shqipërisë është një 
politikë moderne, e cila bazohet në parimet më të avancuara të bankingut 
qendror, dhe përdor një kuadër instrumentesh e një aparat komunikimi në 
linjë me praktikat e BQEsë. Angazhimi i Bankës së Shqipërisë për rua-
jtjen e stabilitetit të çmimeve është ylli polar i punës sonë. hartimi dhe 
zbatimi në mënyrë të pavarur i politikës monetare, ekskluzivisht në 
funksion të stabilitetit të çmimeve, është një nga ankorat e brendshme 
të ekonomisë shqiptare, e cila duhet të ruhet dhe të forcohet më tej. 

Paralelisht, Banka e Shqipërisë gjykon se ekonomia shqiptare ka 
nevojë edhe për dy ankora të tjera: stabilitetin financiar dhe qëndruesh-
mërinë fiskale. 
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Funksioni ynë rregullator dhe mbikëqyrës i sistemit bankar, i cili për-
bën dhe rreth 95 për qind të sistemit financiar në Shqipëri, ka qenë i suk-
sesshëm në garantimin e stabilitetit financiar të vendit. Ky funksion është 
zhvilluar dhe kryhet në një linjë me praktikat më të mira botërore, në bash-
këpunim të vazhdueshëm me institucionet homologe dhe partnerë të tjerë 
ndërkombëtarë. 

Mundësia për të pasur një vizion të integruar të zhvillimeve eko-
nomike dhe financiare, si dhe mundësia për të kombinuar, por jo përzier, 
politikën monetare me masat makroprudenciale, ka rritur efektivitetin e 
aksionit të Bankës së Shqipërisë dhe ka ndihmuar në përmbushjen më të 
mirë të dy objektivave individualë të stabilitetit financiar dhe të stabilitetit 
të çmimeve. Ky rregullim institucional, i cili është provuar efektiv dhe 
është në përputhje me tendencat më të fundit në rang botëror, duhet të 
vazhdojë të funksionojë si një ankorë e dytë e politikave të brendshme. 

Së fundi, Banka e Shqipërisë gjykon se Shqipëria duhet të ketë sa më 
shpejt një rregull fiskal të qartë dhe transparent, por edhe efektiv në disip
linimin e politikës fiskale dhe në ruajtjen e besimit të tregjeve financiare 
ndaj shëndetit të financave publike. Kjo ankorë e tretë do të plotësonte 
kuadrin e ankorave të brendshme të politikave ekonomike. Së bashku 
me bashkëpunimin e ngushtë me institucionet financiare ndërkombëtare, 
ajo do të mundësonte një kuadër konsistent dhe transparent për zhvillimin 
e vendit. Garantimi i likuiditetit dhe aftësisë paguese të ekonomisë shq-
iptare përmes partnershipeve dypalëshe dhe shumëpalëshe është prioritet 
i politikave të bankës qendrore. Ky vizion dhe partneritet duhet të bëhet 
boshti i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve kombëtare.
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strAtegjitë e popullsisë - 
domosdoshmëri për hArtimin e 

strAtegjive të zhvillimit ekonomiko-
sociAl të vendit

Prof. Dr. ilia TElO
- Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve

AbstrAct
 There are two wayes for projection of socio-economical developments of 

the country in the perspective: by preparing strategies and prognosis as weell 
as by spontan practises. The first way, associated with an important role of the 
government is the best way for the selection and preceding of investments in 
the priority branches of the economy. Prognosis of population must to be in the 
center of the development. For this is necessary to prepare and use correct data of 
the population in general and according to certain groups. The GDP per capita 
in Albania in comparison with some other countries is very low. Therefore must 
to compilate development strategies by high rates of GDP, with intention to nar-
row the gap with other European countries in the future. For this aim serve also 
a table with different rates of the GDP growth. An important place in the paper 
constitute the perspective development of all economic branches in Albania, in 
particular of agriculture. In the paper suggested to create a specialised center 
near the Government for forcasting socio-economic develpoment with intention 
to open perspective for the rising of GDP in all branches, as well as for the creat-
ing of new jobs in urban zones.

Key words: Population strategy; Development strategy; Prognosis of popu-
lation; Rates of GDP; Albania; EU countries.
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1. Dy rrugë për zhvillimin ekonomiko-social të vendit
Teoria dhe praktika e zhvillimit ekonomikosocial tregojnë se njihen 

dy rrugë për zhvillimin ekonomikosocial të një vendi. 
Zhvillimi nëpërmjet strategjive dhe prognozave afatshkurtra, afat-

mesme dhe afatgjata përbën rrugën e parë. Këto strategji përgatiten nga 
administrata publike, nga studiuesit dhe  partnerët socialë, miratohen nga 
organet përkatëse shtetërore dhe bëhen të detyrueshme për zbatim nga të 
gjitha forcat politike. Duhet theksuar se këto strategji nuk kanë të bëjnë me 
planet pesëvjeçare që hartoheshin në regjimin e kaluar totalitar, ku ekzis-
tonte vetëm prona e përbashkët mbi mjetet e prodhimit. Kjo ka të bëjë me 
detyrën e shtetit për zhvillimin e ekonomisë së vendit. 

rruga e dytë është ajo e zhvillimit ekonomiko-social spontan nëpër-
mjet kërkesës dhe ofertës, ku shteti nuk luan ndonjë rol të rëndësishëm.

Ne mendojmë se edhe në kushtet e ekonomisë së tregut ekonomia dhe 
e gjithë jeta e vendit duhet të drejtohen dhe të zhvillohen nëpërmjet strat-
egjive dhe prognozave të zhvillimit. Përderisa çdo vit, në Kuvend mirato-
het buxheti i shtetit dhe ndiqet në mënyrë periodike zbatimi i tij, nuk ka 
arsye që të mos miratohen edhe prognoza dhe strategji zhvillimi për afate 
më të gjata kohore.

Ashtu si njeriu që ecën në rrugë dhe shikon para në distanca të afërta, 
para këmbëve të tij, por shikon edhe larg. Po kështu edhe për zhvillimin 
ekonomik duhet parashikuar si për vitin e ardhshëm, po ashtu edhe për 
periudha më të gjata kohore 10, 15vjeçare, madje edhe më të gjata. 

Në fund të fundit, shteti dhe administrata e tij kanë për detyrë dhe 
përgjegjësi zhvillimin ekonomikosocial të vendit. Kujtojmë masat që 
mori qeveria e SHBAsë në vitet e krizës financiare globale (20082009) 
për të ndihmuar bankat që të mos falimentonin, pasi, po të ndodhte, kjo do 
të qe katastrofë jo vetëm për ekonominë amerikane, por edhe në shkallë 
botërore. Këto masa, siç dihet, ndikuan pozitivisht në zbutjen e pasojave 
të krizës. Në rast se  shteti do ta ndiqte sistematikisht këtë problem dhe do 
të ishin marrë masat në kohë, efektiviteti i tyre do të ishte më i madh dhe 
pasojat e krizës do të ishin më të vogla.

Një shembull pozitiv në këtë drejtim jep OKBja, që harton strategji 
dhe prognoza të zhvillimit demografik dhe socialekonomik sipas shteteve 
dhe në përgjithësi për gjithë botën, ku një vend kryesor zënë ato të zhvi
llimit të popullsisë dhe të uljes së varfërisë. 
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Shumica e vendeve, duke përfshirë dhe vendin tonë, në përgjithësi 
i përcaktojnë treguesit ekonomikë dhe socialë nëpërmjet strategjive dhe 
prognozave të zhvillimit, megjithatë ka vend për përmirësime në të ardh-
men.

2. Prognozat e popullsisë – në qendër të prognozave të 
zhvillimit ekonomiko-social

Nuk mund të hartohen strategji dhe prognoza të zhvillimit ekonomiko
social të vendit pa hartuar më parë prognozat mbi popullsinë. Madje këto 
prognoza nuk duhet të jenë globale, por analitike, ku të përfshihen jo vetëm 
të dhëna mbi numrin e përgjithshëm të popullsisë, por edhe mbi përbërjen 
sipas gjinisë, moshës, ndarjes territoriale etj. Kjo është e domosdoshme 
për faktin se përcaktimi i burimeve të punës dhe i punësimit lidhet me një 
pjesë të popullsisë, që është popullsia e aftë për punë, përcaktimin e num-
rit të nxënësve dhe studentëve, lidhet vetëm me  kontigjentin e moshave 
përkatëse etj.

Duhet të pranohet se prognozat që janë bërë deri tani në vendin tonë 
nuk kanë qenë të plota, për faktin se kanë munguar prognozat për popu
llsinë dhe pjesët përbërëse të saj dhe se në raste të tjera të dhënat nuk kanë 
qenë të sakta. Premtimet elektorale të bëra nga partitë politike (përfshirë 
dhe ato në fushatën e zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit 2013) nuk 
kanë qenë të studiuara mirë, pasi prognozat nuk mbështeten në llogaritjet 
e grupeve të popullsisë, në bilancet e të ardhurave dhe të shpenzimeve të 
shtetit etj.

Le të shohim një prognozë të OKBsë, e hartuar vitet e fundit për 
popu llsinë botërore, ku përfshihet edhe vendi ynë. (Tabela 1)

Tabela 1. Popullsia e përgjithshme e botës dhe e Shqipërisë për vitet 1950, 
2000, 2015, 2050

                                   Varianti i fertilitetit mesatar

Vitet Periudha Popullsia e botës Shqipëria
1950 Fakti 2,519,495 1,215
2000 Fakti 6,056,715 3,134
2015 Prognoza 7,207,361 3,439
2025 Prognoza 7,936,741 3,676
2050 Prognoza 9,322,251 3,905

Burimi: http: www photius, com ranking world 2050, xls
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 Kjo prognozë është vërtetuar në shkallë botërore, pasi në vitin 2011 
popullsia botërore arriti në 7 miliardë banorë. Por në Shqipëri, në bazë të 
rezultateve të censusit të popullsisë të vitit 2011, popullsia ishte 408 mijë 
banorë më pak krahasuar me përllogaritjet për vitin 2010. 

Këto fakte tregojnë se INSTAT-i nuk e ka paraqitur saktë popullsinë 
në periudhën 20012010, pasi në vitin e fundit kjo diferencë është mjaft e 
madhe, 14.6%. Një gjë e tillë ka denatyruar  jo vetëm treguesit e demogra
fisë, por edhe treguesit socialëekonomikë. Kështu, PBBja për frymë të 
popullsisë në këto vite duhet të shtohet afro 15% në krahasim me vitin 
2010!

Mbështetur në të dhënat analitike të censusit të popullsisë  të vitit 
2011, është e nevojshme të bëhet prognozimi i popullsisë në total dhe për 
grupet e ndryshme të saj me variante të ndryshme rritjeje, duke parashi-
kuar dhe emigrimin e jashtëm. Në bazë të llogaritjeve analitike, mund të 
përcaktohet realisht popullsia e pranishme dhe kjo mund të shërbejë dhe 
për progno zimin e treguesve të tjerë të zhvillimit ekonomikosocial, si 
PBB-ja1, punësimi, të ardhurat etj.

3. Rritja e PBB-së për frymë - kusht për zhvillimin ekonomiko-
social të vendit

Teoria dhe praktika e statistikës ka përcaktuar një sistem treguesish 
për studimin e zhvillimit ekonomikosocial dhe të mirëqenies së popullsisë 
së një vendi. Një tregues kryesor është niveli i PBB-së për frymë të popull-
sisë, që gjatë një viti llogaritet sipas kësaj formule:

     PBB
PBB për frymë = -------------------------------------------------------
                                      Numri mesatar vjetor i popullsisë

Ky tregues merret për bazë edhe për llogaritjen e treguesit të rëndë-
sishëm të zhvillimit human (zhvillimit njerëzor), që mban parasysh edhe 
treguesin e zgjatjes mesatare të jetës dhe të  shkallës të arsimimit.

1 PBB - Prodhimi i Brendshëm Bruto (GDP - Gross Domestic Product) është vlera 
e tregut e të gjitha mallrave dhe shërbimeve përfundimtare të njohura formalisht 
të prodhuara brenda n jë vendi në një periudhë të dhënë kohe, zakonisht brenda 
një viti. PBB për frymë shpesh konsiderohet një tregues i standardit të jetesës së 
një vendi. http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product.
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Në vazhdim sjellim të dhëna për nivelin e PBBsë për frymë të popull
sisë për vitin 2012  në nivel botëror, për BEnë në tërësi, për disa vende 
fqinje dhe për vendin tonë, të publikuara nga Banka Botërore dhe Fondi 
Monetar Ndërkombëtar, në dollarë ndërkombëtarë. 2 (Tabela 2)

Tabela 2. PBB-ja për frymë të popullsisë në 2012 
(Në USD)

Emërtimi Sipas Bankës Botërore Sipas FMN
Mesatare botërore 12,139 11,975
ShBA 49,965 49,922
Bashkimi Evropian 33,014 32,021
Italia 33,111 30,136
Greqia 25,331 24,505
Turqia 18,348 15,001

Shqipëria 9,443 8,052

Burimi: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
 
Të dhënat e mësipërme tregojnë se niveli i PBBsë, sipas llogaritjeve 

të Bankës Botërore (po ashtu edhe të FMNsë,) është më i ulët krahasuar 
me mesataren botërore, shumë më i ulët se ai i vendeve të BEsë dhe të 
disa vendeve fqinje. Shqipëria zë vendin e 90 në listën prej 180 vendesh të 
publikuar nga Banka Botërore. 

Të dhënat e Bankës Botërore në tabelën 2 i paraqesim në grafikun 1.

2 PBB është prodhimi i brendshëm bruto i konvertuar në dollarë ndërkombëtarë 
me kurset e paritetit të fuqisë blerëse (PPP). Një dollar ndërkombëtar ka të 
njëjtën fuqi blerëse (për një shportë të caktuar mallrash) sa edhe një usd në ShBA. 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_
data_value_2012+ wbapi_data_ value+wbapi_data_value-last&sort=desc.

Të dhënat e tabelës dhe në mënyrë të veçantë të grafikut tregojnë se, 
niveli i PBB-së në vendin tonë është shumë më i ulët krahasuar me mesa-
taren botërore dhe me vendet fqinje si Italia, Greqia, Turqia etj. 

Vitet e fundit qeveritarë të niveleve të ndryshme u shprehën me eufori 
lidhur me dinamikën e rritjes ekonomike në vendin tonë (rritjen e PBBsë), 
gjë që nuk i përgjigjet realitetit.
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Për analizën e të dhënave, krahas rritjes së PBBsë në tërësi, është e 
domosdoshme që të llogariten dhe të krahasohen dhe nivelet (në mënyrë 
të veçante PBBja për frymë të popullsisë). Pra, nuk duhet të krahasohemi 
vetëm me veten tonë, por edhe me vendet e tjera.

Një tregues i rëndësishëm për studimin e niveleve është vlera absolute 
e 1% të rritjes së PBBsë, e cila llogaritet me këtë formulë:

                                                        Niveli i bazës
Vlera e 1% të rritjes =   
                                                              100

Sipas të dhënave të tabelës së mësipërme, vlera absolute e 1% të rritjes 
është si vijon:

Tabela 3. Vlera absolute e 1% të rritjes në USD

Mesatare Botërore 120
ShBA 499
Komuniteti Evropian 320
Italia 301
Greqia 245
Turqia 150
Shqipëria 80

Të dhënat e  tabelës 3 po i paraqesim në grafikun 2:
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Të dhënat e tabelës dhe të grafikut tregojnë se vlera absolute e 1% të 
rritjes në Shqipëri është shumë më e ulët krahasuar me mesataren e BE-së 
dhe të vendeve fqinje.

Le të bëjmë dhe një llogaritje tjetër. Në qoftë se PBB-ja për frymë për 
vendet e BEsë rritet 1 % (d.m.th 320 USD), atëherë në vendin tonë, që të 
sigurohet kjo shtesë e prodhimit, duhet që PBBja për frymë të rritet 4%. 
Ky tregues është llogaritur duke pjesëtuar shtesën absolute 1%  për vendet 
e komunitetit evropian, d.m.th. 320 USD me PBBnë për frymë të vendit 
tonë. Llogaritjet janë bërë si vijon:

                                   320
                               x 100 = 4 % 
                                   8,052 
 
Në këtë mënyrë mendoj se duhet të analizohet PBBja për frymë të 

popullsisë.

3. Shqipërisë i duhen ritme më të larta rritjeje të PBB-së 
krahasuar me vende të tjera.

Rritja e PBB-së për frymë të popullsisë është faktori kryesor për rritjen 
e të ardhurave të popullsisë dhe për zhvillimin ekonomikosocial të vendit. 
Ashtu siç është theksuar shpesh nga drejtuesit e shtetit dhe të partive poli-
tike, duhet rritje vjetore dyshifrore e këtij treguesi.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2013 17

Sa më e lartë të jetë rritja vjetore në përqindje, aq më shumë do të afro
hemi me vendet e tjera. Në të kundërtën, kur kjo shtesë është e vogël, do 
të duhet shumë kohë për t’i arritur ato, pasi dhe vendet e tjera do të kenë 
rritje, sidomos me kapërcimin e krizës ekonomike.

Në tabelën 4 kemi përcaktuar nivelet e mundshme të PBB-së për frymë 
me një rritje mesatare vjetore 10%, 8%, 6% dhe 4%  si dhe vitin në të cilin 
do të arrihet niveli i tanishëm i PBB-së për frymë të mesatares së vendeve 
të BE-së.

Tabela 4. Nivelet e mundshme të PBB-së në Shqipëri me shtesat mesatare 
vjetore 10%, 8%, 6% dhe 4%

Viti Me 10% Me 8% Me 6 % Me 4 %
2012 8,052 8,052 8,052 8,052
2013 8,857 8,696 8,535 8,374
2014 9,743 9,392 9,047 8,709
2015 10,717 10,143 9,590 9,057
2016 11,779 10,955 10,016 9,420
2017 12,967 11,831 10,775 9,796
2018 14,264 12,777 11,422 10,188
2019 15,691 13,799 12,107 10,596
2020 17,260 14,903 12,834 11,020
2021 18,986 16,095 13,604 11,461
2022 20,885 17,382 14,420 11,919
2023 22,973 18,772 15,285 12,396
2024 25,271 20,274 16,202 12,892
2025 27,798 21,896 17,174 13,408
2026 30,578 23,648 18,805 13,944
2027 33,636 25,539 19,297 14,502
2028 27,582 20,455 15,082
2029 29,789 21,682 15,665
2030 32,172 22,983 16,312
2031 34,746 24,362 16,964
2032 25,824 17,643
2033 27,373 18,349
2034 29,015 19,083
2035 30,756 19,846
2036 32,601 20,640
2037 21,466
2038 22,324
2039 23,217
2040 24,146
2041 25,112
2042 26,116
2043 27,161
2044 28,247
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2045 29,377
2046 30,552
2047 31,775
2048 33,046
2049
2050

Të dhënat e tabelës 4 tregojnë se, sa më të larta të jenë ritmet e rritjes 
së PBBsë për frymë, aq më e afërt do të jetë koha kur do të arrihet niveli i 
tanishëm i mesatares së prodhimit për frymë të vendeve të BE-së. Konkre-
tisht, sipas ritmit mesatar vjetor të rritjes, ky nivel do të arrihet siç pasqy-
rohet në tabelën 5.

Tabela 5. ritmi mesatar vjetor i rritjes së PBB-së

Viti i arritjes Pas sa vjetësh
1927 14
1931 18
1936 23
1948 36

Të mos harrojmë se bëhet fjalë për nivelin e tanishëm të PBB-së për 
frymë të vendeve të BEsë, se edhe këto vende në vitet e ardhshme do të 
rrisin më tej këtë tregues.

Konkluzioni është i thjeshtë dhe i qartë. Në rast se duam të afrohemi 
dhe të arrijmë nivelin e të tjerëve, duhet të parashikojmë ritme të larta 
rritjeje dhe të punojmë për arritjen e tyre.

4. Organizimi i punës për hartimin dhe zbatimin e strategjive 
të zhvillimit

Problemi i parë është se kush do të hartojë dhe kush do të ndjekë strat-
egjitë e zhvillimit ekonomikoshoqëror?

Strategjitë duhet të hartohen nga institucionet publike, me pjesëmarrje 
aktive të partnerëve socialë (sindikatat dhe organizatat e punëdhënësve) 
dhe, në mënyrë të veçantë  të botës akademike, të universiteteve, insti-
tuteve, OJFve të specializuara në fusha të ndryshme.

Strategjitë dhe prognozat e zhvillimit ekonomikosocial, që të jenë 
të studiuara dhe argumentuese, duhet të bazohen në studime shkencore, 
në mënyrë të veçantë duke përdorur metodën balancuese, ku të vihen në 
balancë burimet dhe përdorimet, apo të ardhurat dhe shpenzimet, dhe që 
treguesit e ndryshëm të zhvillimit të bashkërendohen midis tyre. 
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Me qëllim që të zbatohen sa më mirë në praktikë, strategjitë e zhvi
llimit ekonomiko-social duhet të miratohen nga organi më i lartë i pushtetit 
(nga parlamenti) dhe të jenë të detyrueshme për zbatim nga të gjitha forcat 
politike. E theksojmë këtë për faktin se në strategjitë përfshihen edhe obje-
kte me afat kohor më të gjatë se legjislaturat e partive politike.

Për bashkërendimin e punës për hartimin dhe zbatimin e strategjive 
dhe prognozave të zhvillimit ekonomikosocial, del e nevojshme të krijo-
het një njësi me ekonomistë dhe specialistë të tjerë pranë qeverisë. Nga sa 
jemi të informuar, në shumë vende të zhvilluara ekzistojnë institute eko-
nomike, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomikosocial 
të vendit. Përparësitë e zhvillimit ekonomik dhe social në vendin tonë da-
lin nga studime dhe analiza më të plota, por në mënyrë të përmbledhur 
sugjerojmë këto drejtime:

Rritja e mirëqenies së popullsisë në të ardhmen të mbështetet jo në 
emigracionin e jashtëm, por në hapjen e vendeve të reja të punës. Në 
bazë të të dhënave të përllogaritura, del se duke filluar nga viti 1991 ka 
emigruar më shumë se 1/3 e popullsisë së vendit. Në bazë të anketimeve, 
rezulton se një pjesë e madhe e popullsisë kërkon që të emigrojë jashtë 
vendit për një jetë më të mirë. Mirëpo kriza ekonomike botërore, sidomos 
në Eurozonë dhe në vendet fqinje, nuk inkurajon pranimin e emigrantëve 
të rinj. Në të kundërtën, një pjesë e emigrantëve kanë filluar të kthehen në 
vendin tonë. Prandaj rruga kryesore mbetet gjallërimi i tregut të punës në 
vend. Partitë politike në fushatën elektorale të këtij viti dhe veçanërisht 
programi i qeverisë për vitet 20132017, përmbajnë objektiva konkretë për 
hapjen e vendeve të reja të punës, për rritjen e punësimit dhe uljen e papu-
nësisë. Sigurisht zotime të tilla janë marrë dhe në të kaluarën, por ato nuk 
janë zbatuar për faktin se hapja e një vendi pune ka kosto dhe zotimet janë 
marrë pa marrë parasysh këtë tregues të rëndësishëm. Le të shpresojmë që 
këto zotime të realizohen në katër vitet që vijnë.

Të zhvillohen shërbimet, por në harmoni me bujqësinë dhe indus-
trinë. Është e vërtetë se kohët e fundit në vendin tonë kanë marrë një zhvil-
lim të madh shërbimet. Mirëpo vendi ynë ka kushte shumë të favorshme 
edhe për zhvillimin e bujqësisë, për të siguruar prodhime për nevojat e 
popullsisë dhe për eksport. Aktualisht kemi një raport të papranueshëm 
midis punonjësve që raportohen si të punësuar në bujqësi dhe vëllimit të 
prodhimeve bujqësore. Raporti midis eksportit dhe importit të prodhimeve 
bujqësore është zhbalancuar për faktin se importet janë disa herë më të 
mëdha krahasuar me eksportet e prodhimeve. Vendi ynë ka mundësi të 
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mëdha dhe për zhvillimin e disa degëve të industrisë, si ajo e naftës, e 
kromit dhe e disa degëve të tjera. Kjo do të kërkonte rritjen e investimit të 
kapitalit të huaj për zhvillimin e këtyre degëve. 

Të rritet rendimenti i punës në të gjitha degët e ekonomisë dhe në 
mënyrë të veçantë në degën e bujqësisë. Për të argumentuar këtë le të 
analizojmë të dhënat statistikore në një nga vitet e fundit. Për çdo degë 
kemi llogaritur edhe PBB-në dhe rendimentin e punës. Të dhënat e tabelës 
6 dhe grafiku 3 tregojnë se në bujqësi, ku punojnë mbi 50 për qind e të 
punësuarve, prodhohet rreth 20% e PBBsë. Kjo është pasojë e rendimentit 
shumë të ulët në këtë degë. Prandaj është e nevojshme që të përcaktohen 
masa konkrete për rritjen e rendimentit dhe prodhimit bujqësor në të ardh-
men. Përvoja e vendeve të zhvilluara tregon se edhe në vendin tonë do të 
vazhdojë prirja e largimit nga zonat rurale drejt zonave urbane. Por ritmi i 
largimit duhet të jetë normal dhe i nxitur nga kushtet e vështira të jetesës 
dhe të punës në fshat. Kjo do të thotë që të rritet mekanizimi i proceseve 
dhe rendimenti i punës, të përdoren farna të zgjedhura si dhe të ndihet më 
tepër përkrahja e shtetit.

Tabela 6. Pesha specifike e punësimit dhe PBB-ja sipas  degëve  në %

Emërtimi Punësimi Prodhimi
1. Bujqësi, gjueti, pyje 58 24
2. Industri 8 13
3. Ndërtim 6 26
4. Transport, komunikacion 2 12

5. Shërbime të tjera 26 25

Gjithsej 100 100

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:
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FAmiljA shqiptAre në këndvështrimin 
e disA treguesve të nivelit të jetesës: 

të ArdhurAve, Arsimimit dhe bAnimit

Dr. Pasko VAKO 

AbstrAct

In the magazine Demography, Nr.1 2013 are treated some features of the Albanian 
family development such as: civil status according to sex and ages, natality, the size of 
family etc. In continuity, in this paper, are analyzing some other issues that are evi-
dented during the two last censuses (2001-2011). These issues are related with the level 
of subsistence, welfare, incomes, poverty, education, and housing conditions. Deficients 
in the development of the Albanian family are part of the development of the the Albanian 
society at whole. In intention to improve situation, the respective public institutions, and 
other academic and NGOs organizations must to make deep analysis, as well as to imple-
ment adequate policies and strategies in the central and local level.

Key words: Albanian family; level of subsistence; incomes; poverty; educa-
tion; housing conditions.

hyrje
Problemit të nivelit të jetesës së popullsisë i është kushtuar vëmendje 

nga ana e studiuesve, por deri më sot nuk është arritur në një mendim unik 
në lidhje me përkufizimin e këtij termi. Ky term trajtohet në dy aspekte: e 
ngushtë dhe të gjerë. 

Në kuptimin e ngushtë, me “nivel jetese” kuptohet vetëm ana “mate-
riale”: niveli i të ardhurave të popullsisë dhe niveli i arritur i konsumit të të 
mirave materiale dhe shërbimeve. 

Në kuptimin e gjerë, ky term përputhet me “cilësinë e jetesës së popu
llsisë”. Cilësia e jetesës përfaqëson një kategori sintetizuese që përfshin 
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kushtet thelbësore për ekzistencën e njerëzve, nivelin e zhvillimit eko-
nomik dhe shkallën e plotësimit të nevojave dhe interesave të tyre (mate-
riale dhe jo të tilla). 

Përbërës të rëndësishëm të cilësisë së jetesës janë treguesit standardë 
të mirëqenies: të ardhurat dhe kursimet e popullsisë, niveli i sigurimit 
shoqëror dhe konsumi i të mirave materiale dhe i shërbimeve. Veç këtyre, 
ai përfshin edhe kushtet e punës dhe punësimin, jetesën dhe kohën e lirë, 
kushtet e banimit, të shëndetit, arsimimit, mjedisit etj.

1. Pabarazi në të ardhurat dhe në konsumin e familjeve në 
zonat urbane dhe rurale

Sipas anketës së INSTATit, “Shqipëria: Trendi i varfërisë 20022005
20082012”1, gjatë dekadës 20022012 kemi familje me një nivel jetese 
më të lartë se dhjetë vjet më parë, por ritmet e rritjes kanë rezultuar më 
të ulëta në vitet 20082012 krahasuar me 20022008. Shkaqet kryesore 
të rënies së këtyre ritmeve lidhen me ndikimin e krizës globale financiare 
mbi vendin tonë.

Ndërsa në vitet 20022008 kemi rritje të të ardhurave dhe ulje të peshës 
specifike në ushqimet nga 64.5% në 57.9%, në vitet 20082012 ka ndo
dhur prirja e rritjes së peshës specifike të konsumit për ushqim nga 57.9% 
në 58.5%, e cila shpreh uljen e nivelit të jetesës dhe rritjen e shkallës së 
varfërisë nga 12.4% në 14.3% në 2012.

Varfëria ka një përhapje më të gjerë se në vitin 2008 dhe nuk është 
më e përqendruar në zonat malore rurale, por edhe në disa zona urbane. 
Treguesit e varfërisë gjatë kësaj periudhe kanë pësuar rritje si në zonën 
urbane edhe në atë rurale: në zonën urbane shkalla e varfërisë është rritur 
në 13.6% më 2012 nga 10.1%, në zonën rurale në 15.3% nga 14.6%; dhe 
gjithsej në 14.3% nga 12.4%. 

Po kështu, hendeku i varfërisë në zonën urbane ka arritur në 2.9% më 
2012 nga 1.9% më 2008; në zonën rurale 3.0% nga 2.6% dhe gjithsej 2.9% 
nga 2.3%. Ndërsa ashpërsia në zonën urbane arrin në 0.9% më 2012 nga 
0.6% më 2008, në zonën rurale në 1.0% nga 0.7% dhe gjithsej 1.0% nga 
0.7% më 2008.    

1 INSTAT-Anketa e matjes së Nivelit të Jetesës në Shqipëri, 2012 (rezultatet 
paraprake). Shtator 2013.
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Rritja e shkallës së varfërisë lidhet me rritjen e përqindjes së konsumit 
për ushqim dhe nevoja bazë, me një rënie të konsumit për produkte jo
ushqimore, arsim dhe pajisje afatgjata. Në vitin 2012, konsumi real mujor 
për frymë (me çmimet e vitit 2002) ka rënë nga 9.731 lekë në 2008 në 
8.939 lekë në 2012. Rënia e shpenzimeve të arsimit, rënia e konsumit real 
për frymë në vitin 2012 dhe rritja e konsumit për ushqim janë dukuri të 
rritjes së varfërisë. 

Analiza e shpërndarjes së shpenzimeve për konsum në vitet 2006
2007 tregon se 90% e familjeve mbulojnë rreth 77% të vlerës së konsumit 
total të popullsisë, duke shpenzuar mesatarisht rreth 60 mijë lekë në muaj. 
Vetëm 10% e familjeve shpenzojnë rreth 23% të totalit duke konsumuar 
153 mijë lekë në muaj për familje. 

Ky fakt mbështetet edhe nga të dhënat e Agjencisë së Sigurimit të 
Depozitave për miliarderët shqiptarë që përbëjnë 5% të depozituesve dhe 
zotërojnë 60% të totalit të parave depozituar në banka, kurse 95% e depozi
tuesve kanë vetëm 40% të depozitave. Të dhëna për miliarderët shqiptarë 
gjenden edhe në publikime ndërkombëtare.2 

Shkalla më e ulët e varfërisë është evidentuar në qarkun e Elbasanit 
dhe të Gjirokastrës (10.7%), kurse shkalla më e lartë në qarkun e Kukësit 
(21.8%). 

Në qarkun e Tiranës evidentohet konsum më i lartë krahasuar me qar-
qet e tjera. Në këtë qark, një familje shpenzon mesatarisht 83.800 lekë në 
muaj, pasuar nga 82.900 dhe 82.800 lekë shpenzime në muaj në qarkun e 
Durrësit dhe të Gjirokastrës. Konsum më i ulët për familje është vërejtur 
në qarkun e Dibrës dhe të Beratit, përkatësisht 51.300 dhe 54.100 lekë në 
muaj. Pra, kemi pabarazi të ndjeshme edhe sipas qarqeve. 

2. Gjendja dhe pabarazitë në arsim
Ndryshimi tjetër kryesor i familjes është i lidhur me faktin që sot kemi 

familje me pjesëtarë që kanë një nivel arsimor më të lartë se dhjetë vjet më 
parë. Sistemi ynë arsimor që është publik e privat vitet e fundit ka pasur 
ndryshime për t’u përqasur me atë evropian, sidomos në arsimin e lartë. 
Janë hapur një numër universitetesh jopublike në qytetet kryesore. 

2 Sipas “World Ultra Wealth Report 2012-2013”, fq. 58, në Shqipëri ka 55 
miliarderë shqiptarë, me një pasuri prej të paktën 30 milionë usd secili, që në 
total arrin vlerën e 7 miliardë usd.
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Megjithatë, në arsim ka një varg problemesh që kërkojnë zgjidhje të 
shpejtë, pasi po shfaqen fenomene negative, siç është p.sh. zgjerimi i anal-
fabetizmit. Sipas censusit 2011, analfabetizmi arrin në 2.8% të popullsisë 
mbi 10 vjeç (nga 1.6% në 2001). Bie në sy fakti se te femrat ky tregues 
është më i lartë, 3.7%. Qarqet e Tiranës, Kukësit dhe Durrësit kanë nivelin 
më të ulët të analfabetizmit, kurse ato të Lezhës dhe Elbasanit kanë nivelin 
më të lartë të tij. 

Me shkollë fillore janë 14.9%, me 7/8/9vjeçare 40.9%, me të mesme 
28.4% dhe me të lartë janë 10.8% e 2.454.948 personave gjithsej mbi 10 
vjeç. Përqindjen më të lartë me diploma universitare e kanë qarqet e Tira-
nës, Gjirokastrës e Vlorës, ndërsa më të ulëtën e kanë ato të Dibrës e Be-
ratit dhe risia në arsimim është se pabarazia midis meshkujve dhe femrave 
është zhdukur. 

Norma e regjistrimit në arsimin e mesëm është 74% dhe është ndër më 
të ulëtat e rajonit. 

Vitet mesatare të shkollimit për popullsinë mbi 15 vjeç janë 10 si për 
meshkujt edhe për femrat dhe nivelin më të lartë e kanë qarqet Tiranë, 
Vlorë e Gjirokastër, kurse më të ulëtin qarqet Dibër e Berat. Niveli gjinor 
i këtij treguesi shpreh një ndër arritjet e rëndësishme në barazinë midis 
dy gjinive. Indeksi i Barazise Gjinore (GPI) në arsimin fillor arrin në 1.0, 
kurse në arsimin e mesëm 0.98. Në arsimin e lartë regjistrohen 50% më 
shumë vajza sesa djem. 

Problem mbetet numri i paktë i specialistëve të mesëm (elektricist, hi-
draulik, elektroauto, zdrukthëtar, rrobaqepës, elektromekanik etj.), që nuk 
i përgjigjet kërkesave të tregut të punës.

Diferencat më të mëdha në mundësitë për arsim janë për shkak të 
vendndodhjes gjeografike dhe statusit ekonomik. Mundësitë janë më të 
pakta në zonat rurale, në pjesën më të varfër verilindore dhe te familjet me 
të varfëra. Këto diferenca reflektojnë zhvillimin ekonomik dhe pabarazinë 
financiare në shoqëri. Pabarazitë fshatqytet kanë ardhur duke u ngushtuar, 
por përsëri ka pabarazi me zonat urbane më të shkolluara, sidomos të Tira-
nës dhe të jugperëndimit.  

3. Kushtet e strehimit e të banimit 
Kushtet e strehimit janë një pikë referimi mjaft e rëndësishme për të 

vlerësuar zhvillimin ekonomik e shoqëror të një vendi. Shpenzimet për 
banesat zënë një peshë të madhe të shpenzimeve të konsumit të familjeve 
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në shumicën e vendeve të botës. Në vendet e BEsë këto shpenzime zënë 
1/3 e totalit të shpenzimeve për konsum të familjeve. 

Statistika për të përshkruar dhe vlerësuar kushtet e banimit përdor një 
sërë treguesish të saj, të cilët sigurohen kryesisht nga censuset e popullsisë 
dhe të banesave. Për të analizuar ndryshimet që kanë ndodhur midis dy 
censuseve të fundit (20012011) në numrin e familjeve, të popullsisë dhe 
të banesave paraqesim tabelën në vijim:

Tabela 1. Numri i popullsisë, i familjeve dhe i banesave për vitet 2001 dhe 2011

censusi        2001 censusi        2011 Ndryshimi
Popullsia banuese Në % Në % Në %

Gjithsej                                        3,069,275 100.0 2,800,138 100.0  8.0
Urbane              1,137,562 42.2 1,498,508 53.5 +31.7
Rurale                       1,775,079 57.8 1,301,630 46.5 -26.7

Numri i familjeve
Gjithsej                                        726,895 100.0 722,262 100.0 0,6
Urbane               331,445 45.6 409,309 56.7 +23.5
Rurale              395,450 54.4 312,953 43.3 20.9

Numri  banesave
Gjithsej 785,515 100.0 1,012,400 100.0 +28.9
Urbane 364,181 46.4 545,304 53.9 +49.7
Rurale           421,334 53.6 467,096 46.1 +10.9
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Nga analiza e të dhënave të tabelës dhe të grafikëve që pasojnë dalin 
në pah dy prirje kryesore me drejtime të kundërta: ndërsa numri i popull-
sisë dhe ai i familjeve vijnë në zbritje, numri i banesave ka ardhur në rritje. 

Urbanizimi është karakteristika dalluese më e rëndësishme gjatë peri-
udhës midis dy censuseve, pasi për herë të parë në historinë tonë popullsia 
që jeton në zonat urbane është më e madhe se ajo e zonave rurale. Shka
llën më të lartë të urbanizimit e kanë qarqet e Durrësit (74.56%) dhe Ti-
ranës (70.20%), kurse më të ulëtën ato të Dibrës (26.11%) dhe të Kukësit 
(34.09%). 

Urbanizimi i shpejtë ka ardhur nga rritja e popullsisë në disa zona dhe 
mbetja në vend apo pakësimi në zona të tjera, si dhe nga remitancat e dër-
guara nga emigrantët në familjet e tyre në atdhe, që në këto dhjetë vitet e 
fundit llogariten në mbi 8 miliardë euro. 

Rreth 57% e të gjitha banesave të banuara janë të përqendruara në 
zonën urbane dhe rreth 43% në zonën rurale. Prirja e urbanizimit shfaqet 
më shumë në kryeqytet dhe në qytetet e mëdha sesa në qytetet më të vogla. 
Nga klasifikimi i banesave të zakonshme sipas qarqeve rezulton që qarku i 
Tiranës ka 26 % të totalit të banesave, pasuar nga qarqet e Fierit, Elbasanit, 
Durrësit dhe Vlorës që kanë përqindjen më të lartë në krahasim me qarqet 
e tjera. 

Numri i ndërtesave për banim në 2011 ishte 598.267, 80% e të cilave 
janë shtëpi individuale me një kat dhe vetëm me një banesë. Vetëm 3.7% 
e ndërtesave janë pallate nga të cilat 31.3% ndodhen në qarkun e Tiranës. 

Vetëm 1% e totalit të ndërtesave kanë 6 kate e më shumë, kurse 2.1%  
kanë 9 apo më shumë banesa. Ndërtesat me 2 kate dhe ato me 2 banesa 
përbëjnë rreth 10% të totalit të ndërtesave për banim. Në qarkun e Lezhës 
dominojnë ndërtesat me 1 kat, 91.2%, ndërsa Tirana është qarku me num-
rin më të lartë të ndërtesave me mbi 3 kate. Nga 1.2% e ndërtesave që kanë 
ashensor, 38.1% e tyre ndodhen në qarkun e Tiranës.

Nga 1.012.400 banesa gjithsej, 99.6% janë banesa të zakonshme dhe 
0.04% lloj tjetër banese, kurse parë nga këndvështrimi i pronësisë, 99.97% 
janë banesa private dhe 0.03 banesa kolektive.

Banesat e pabanuara përbëjnë 21.7% të banesave të zakonshme (dhe 
29.9 % të atyre gjithsej), prej të cilave 52.6 % ndodhen në zonat rurale. 
Qarku i Vlorës ka numrin më të madh të banesave të pabanuara, 32.4%.

Rreth 77% e banesave gjithsej në Shqipëri kanë ujë të rrjedhshëm në 
banesë apo ndërtesën ku ndodhen (nga 46.9% në 2001); në zonën urbane 
90.9% dhe në atë rurale 59%. 
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Në nivel vendi, 85.2% e banesave gjithsej kanë tualet me ujë të rrjedh-
shëm brenda banesës apo ndertesës (nga 55.1% në 2001); 96.2% në zonat 
urbane dhe 71% në zonat rurale. Më shumë se gjysma e banesave kanë 
akses në të gjitha shërbimet bazë: sistem i furnizimit me ujë, tualet, dush/
vaskë dhe ngrohje, ndërsa vetëm 1.1% e banesave të banuara nuk kanë 
asnjë akses në shërbimet bazë.

Pjesa më e madhe e banesave (43.8%) kanë 3 dhoma, ndjekur nga ato 
me 2 dhoma (28.7%) dhe banesat me 4 dhoma (17.9%). 

Dendësia standarde e banesave në shkallë vendi është rreth 14 m2 për 
banor. Qarku i Vlorës ka kuotën më të lartë 16.39 m2, ndërsa ai i Kukësit 
ka kuotën më të ulët, 10.49 m2. 

Përqindja e banesave të mbipopulluara (banesat me 3 ose më shumë 
banorë për dhomë) në shkallë vendi është 3.74%, me vlerën më të ulët 
1.37% në qarkun e Gjirokastrës dhe me vlerën më të lartë 9.32% në qarkun 
e Kukësit. 

Nga 722.262 familje gjithsej, rreth 90.2% e tyre janë pronare të banesës 
ose paguajnë kredinë e marrë për të, 5.7% janë qiramarrës të përqendruar 
kryesisht në zonën urbane. Sistemi i ngrohjes përbëhet nga pajisjet ngro-
hëse si: soba e zotëruar nga 63.3% e familjeve, kondicioneri, ngrohësi ele-
ktrik etj., ndërsa me ngrohje qendrore janë vetëm 3.2% e familjeve gjithsej. 

Drutë e zjarrit janë lloji kryesor i energjisë për ngrohje për 57.5% të 
familjeve nga 69.8% në vitin 2001, ndjekur nga gazi për 20.8% dhe më pas 
nga energjia elektrike për 15.4% (nga 30.0% në vitin 2001). Në krahasim 
me vitin 2001 numri i familjeve që ngrohen me dru zjarri ka pësuar rënie 
me 12.3%, ndërsa është rritur me 14.9% numri i familjeve që përdorin gaz. 

Në zonën rurale përdorimi i druve të zjarrit është ende masiv, rreth 
85% e familjeve, 7.1% e tyre përdor gazin dhe vetëm 4.1% energjinë ele-
ktrike. Ndërsa në zonën urbane 36.3% e familjeve ngrohen me dru zjarri, 
24% me energji elektrike dhe 31.3% me gaz. Pothuajse të gjitha famil-
jet kanë në zotërim pajisje afatgjata bazë si: televizorë 92.4%, frigoriferë 
92.4% dhe lavatriçe 80.2%. 

Në krahasim me 2001 kemi rritje të ndjeshme për frigoriferët dhe la-
vatriçet që zotëroheshin përkatësisht nga 74.1% dhe 39.3% e familjeve. 
Pajisjet më të reja elektroshtëpiake zotërohen nga më pak familje: 17.6% 
kanë mikrovalë, 11.3% kanë kondicioner, 3.4% kanë makina pjatalarëse 
dhe rreth 3% tharëse rrobash. 

Rreth 28.5% e familjeve kanë telefon fiks në banesë, 86.8% e totalit të 
familjeve kanë  aparat celular,  rreth 20% e familjeve kanë kompjuter (në 
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2001 më pak se 2%), nga të cilët 82.3% në zonën urbane dhe 17.7% në atë 
rurale. 24.8% e familjeve kanë të paktën një makinë në zotërim nga vetëm 
8% që kishin në 2001. Afro 90 mijë familje ose 12.3% kanë lidhje interneti 
dhe afro 20 mijë ose 2.7% kanë panele diellore etj.

                                                          
Tabela 2. Disa tregues për familjet dhe banorët për banesë

Emërtimi Vitet
2001 2011

Numri mesatar i banesave në ndërtesat e banimit   1.53 1.69
Numri mesatar i dhomave për banesë të banuar      2.49 3.02
Numri  mesatar i familjeve për një banesë të zënë   1.04 1.40
Numri mesatar i banorëve për një banesë të zënë                4.40 3.92
Përqindja e banesave gjithsej të pazëna (të pabanuara)         12.70 29.85
Dendësia standarde e banesave (m2 për banor)       15.24 15.40
Dendësia standarde e banesave (banor/dhomë)          1.76 1.30

Diferencat rurale/urbane në zotërim të pajisjeve të përdorimit afatgjatë 
nga familjet kanë një hendek prej 18.2% në përdorimin e makinave larëse, 
4.5% për frigoriferët, të gjitha këto diferenca (në 2001 kanë qenë shumë 
më të mëdha) janë në favor të familjeve të zonës urbane. Ndërsa për sa u 
përket televizorëve diferenca është zhdukur fare (vetëm 0.4%).  

Në vitin 2011 krahasuar me 2001 fondi i banesave është karakterizuar 
nga ndërtesa me një numër më të madh banesash e dhomash në to, me 
rritje të numrit mesatar të familjeve për një banesë dhe nga rritja e numrit 
të banesave të pabanuara, si dhe nga ndërtesat e vogla me kushte më të 
përshtatshme për banim siç shihet nga të dhënat e tabelës 2.

Për sa u tha më lart mund të arrijmë në këto përfundime:
Familja shqiptare po përjeton ato dukuri e ndryshime që karakteri-

zojnë gjithë shoqërinë tonë; familjet e mëdha po shpërbëhen, të mesmet po 
zvogëlohen, shumica e familjeve përbëhet nga prindërit dhe fëmijët e tyre 
dhe janë mesatarisht më të vogla.

Familjet shqiptare kanë në përbërje pjesëtarë me një nivel arsimor më 
të lartë se më parë. Nga 8.6 vite shkollimi mesatarisht për një pjesëtar mbi 
15 vjeç më 2001, ky nivel arriti në 10 vite shkollimi në 2011. Si mesh-
kujt ashtu edhe femrat e kanë të njëjtë këtë tregues, çka do të thotë se 
është zhdu kur pabarazia gjinore në arsim, faktor i rëndësishëm jo vetëm 
për shëndetin e gruas, por edhe për shëndetin e fëmijëve dhe të familjes së 
saj në tërësi.
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Familjet shqiptare sot kanë një nivel jetese më të lartë se dhjetë vjet më 
parë dhe jetojnë në kushte më të mira banimi e strehimi. Numri i banesave 
në dekadën e fundit në krahasim me 2001 është rritur afro 30%, ndërsa në 
zonën urbane është rritur afro 50%. 

Në krahasim me 2001 kemi përmirësime të ndjeshme në pajisjet ele-
ktroshtëpiake; mbi 92% e familjeve kanë televizorë dhe frigoriferë, mbi 
80% e tyre kanë lavatriçe etj. Niveli i jetesës u rrit si rrjedhojë e rritjes së 
të ardhurave nga puna e punonjësve, pjesëtarë të familjeve, ashtu edhe nga 
kontributi i ndjeshëm i pjesëtarëve të tyre emigrantë.

Urbanizimi i vendit përbën një risi të veçantë në dekadën e fundit. 
Si rrjedhojë e lëvizjeve masive të brendshme të popullsisë dhe e uljes së 
vazhdueshme të lindshmërisë, për herë të parë në historinë tonë zona ur-
bane ka një numër familjesh më të madh sesa zona rurale. 

Krahas arritjeve, gjatë viteve 20012011 janë evidentuar pabarazi 
shoqërore, nivel më i lartë i varfërisë dhe pamundësi për të siguruar shër-
bimet bazë të jetesës në familjet shqiptare.

Në vitin 2012 varfëria ka një përhapje më të gjerë se në vitin 2008 
jo vetëm në zonat malore rurale, por edhe në disa zona urbane. Në zonën 
urbane shkalla e varfërisë është rritur 3.5% kundrejt vitit 2008, në zonën 
rurale 0.7% dhe gjithsej 1.9 %. 

Këto dukuri negative kërkojnë analiza e studime të thelluara, si edhe 
masa konkrete nga organet e pushtetit qendror e vendor, si dhe nga institu-
cionet akademike dhe OJFtë përkatëse.
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tAtimi progresiv dhe përpjesëtimor: 
AnAlizA, krAhAsime dhe propozime 

për sistemin që u përshtAtet më mirë 
kushteve të vendit tonë

MSc. luan Shahollari

AbstrAct
Tax systems around World are: progressive; proportional and regressive. Taxpayers 

(individuals or bussinesses), in a progressive system, are paying more taxes when they 
earned more incomes. Taxpayers in a proportional system (otherwise, “flat rate tax”) are 
paying the same tax rate, despite of their income level. In the regressive system, the tax 
rate decreased, when incomes increased, (as, value added tax). The progressive system is 
using in EU countries, USA, China, Japan, Brazil, Australia, India, Turkey, etc., while 
proportional tax system is using in the Baltic countries, Russia, in some ex-Soviet Union 
republics, ex-communist countries of the Central and Eastern  Europe etc. In Albania, 
till 2007, was used the progresiv tax system, while since 2008 –proportional system. The 
incomes in the progressive system - subject of taxation- were devided in five groups, re-
spectively: 1 %; 3.6 %; 7.1; 5.6 %, and 13.2 %. While according to proportional system, 
levels over 10 000 lek per month, in general, are the subject of tax rate by 10 %. In the 
context of this system, the corporate tax rate was decreased from 20% to 10 %. Though 
the using of this system is only five years (2008-2012), the data shows that revenues of 
personal incomes tax and corporate tax toward GDP in 2012 were 3.3 % in comparison 
with 3.7 % in 2007. In order to increase the budget revenues, IMF (2011) has suggested 
the increase of the proportional tax rate from 10% to 12 or 15 %. In 2007, the revenues 
from corporate tax reached 58.7 % of the total revenues from this system, but in 2008 the 
level decreased to 42.5 %. This trend is continuing also after 2008. The increase of tax 
rate on personal incomes and the decrease on corporate tax has aggravated the situation of 
strates with lower incomes. In this analysis we are proposing a version of the progressive 
tax system of individual incomes by five tariffs for different incomes groups, as fairer then 
the proportional tax system. 

Key words: Tax systems; Personal incomes; Progressive taxation; “Flat rate tax”; 
World, Europa, Albania; Budget revenues.
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hyrje
Literatura financiare ofron përkufizime të ndryshme të tatimeve dhe 

taksave,  por në thelb të ngjashme midis tyre: ato janë pagesa të detyrueshme 
nga bizneset apo nga individët, që vendosen nga një nivel qeverisjeje, me 
qëllim që të financojnë veprimtaritë qeveritare.1 

Legjislacioni shqiptar i përcakton tatimet dhe taksat si pagesa të 
detyrueshme dhe të pakthyeshme në buxhetin e shtetit apo të organeve të 
qeverisjes vendore të vendosura me ligj, me dallimin se tatimi nuk bëhet 
në shkëmbim të mallrave dhe shërbimeve të caktuara, kurse taksa paguhet 
nga personat që ushtrojnë të drejta publike apo përfitojnë shërbime pub-
like.2

Tatimet dhe taksat përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave të buxhetit 
të shtetit gjithsej: në vitet 20072012 ato zinin mesatarisht 91 për qind të 
të ardhurave vjetore. Pjesën tjetër e zënë të ardhurat nga ndihmat dhe ato 
jotatimore. Në vitin 2012, të ardhurat nga TVShja zinin 8.6 për qind të 
PBBsë, pasuar nga akcizat me 2.7 për qind, tatimi mbi të ardhurat perso-
nale dhe taksat nacionale me 2.1 për qind, tatimi mbi fitimin 1.2 për qind 
(Tabela 1). 

Në literaturën financiare botërore njihen tre sisteme tatimi: progresiv, 
përpjesëtimor (proporcional) dhe regresiv. Në sistemin progresiv, tatim
paguesit (persona apo biznese) paguajnë më shumë tatime kur fitojnë më 
shumë të ardhura.3 Mbështetësit e këtij sistemi argumentojnë se parimi i 
drejtësisë kërkon që ata që kanë më shumë të ardhura duhet të paguajnë 
më shumë tatime, pasi shteti shpenzon më shumë për ruajtjen dhe shtimin 
e pasurisë së tyre. Nga ana tjetër, ky sistem zbut shpërpjesëtimet dhe krijon 
më shumë mundësi për drejtësi dhe barazi sociale. 

Në një sistem përpjesëtimor tatimpaguesit i nënshtrohen së njëjtës 
përqindje tatimi, pavarësisht nga niveli i të ardhurave të tyre. Mbështetësit 
e këtij sistemi shprehen se kjo mënyrë tatimi i nxit taksapaguesit të fitojnë 
më shumë dhe se mbledhja e tatimeve dhe taksave është më e thjeshtë 
dhe më transparente. Brenda këtij sistemi, në disa vende zbatohet “taksa e 
sheshtë  përqindje të njëjta pagese si: për tatimin mbi fitimin, për tatimin 
mbi të ardhurat personale si dhe për disa lloje të tjera. 

1 http://www.investopedia.com/terms/t/taxes.asp#axzz2C7tBu3Gq
2 Neni 5 i ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”.
3 http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Progressive+Taxation.
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Në sistemin regresiv tatimi ulet kur të ardhurat rriten, p.sh. tatimi mbi 
vlerën e shtuar.  

Objekt i kësaj teme është analiza e sistemit progresiv dhe përpjesëti-
mor (kryesisht mbi të ardhurat personale) përmes krahasimit të të dhënave 
nga bota dhe nga vendi ynë për të arritur në përfundime dhe sugjerime për 
përparësitë dhe mangësitë e tyre. Por më parë po ndalemi në një vështrim 
të shkurtër mbi parimet dhe qëllimet e tatimit.

Tabela 1. Të ardhurat sipas buxhetit të konsoliduar, 2007-2012

Nr. Emërtimi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
PBB nominal, mld 
lekë 967.7 1,089.3 

 
1,148,1  

 
1,222,5  

 
1,301,7  

 
1,360,9  

 Në % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
A Të ardhurat gjithsej 251,555 291,238 299,597 324,721 330,450 330,384 
 Në % të PBB 26.0 26.7 26.1 26.6 25.4 24.3 
I Ndihmat 1,280 4,228 4,430 4,605 3,791 5,559 
 Në % të PBB 0.1 0.4 0.4 0.4 0.1 0.4 

II Të ardhurat tatimore 228,164 264,421 270,830 288,564 303,927 300,862 
 Në % të PBB 23.6 24.3 23.6 23.6 23.3 22.1 

II.1 
Nga tatimet e 
doganat 176,808 205,292 208,870 

 
223,019 

 
235,509 

 
232,591 

 Në % të PBB 18.3 18.8 18.2 18.2 18.0 17.1 

1 
Tatimi mbi vlerën  
e shtuar 87,771 107,094 110,062 

 
113,998 

 
119,189 

 
116,532 

 Në % të PBB 9.1 9.8 9.6 9.3 9.2 8.6 
2 Tatim mbi fitimin 21,077 18,108 17,149 17,606 19,712 16,853 
 Në % të PBB 2.2 1.7 1.5 1.4 1.5 1.2 
3 Akcizat 28,731 32,510 33,504 38,788 40,403 36,421 
 Në % të PBB 3.0 3.0 2.9 3.2 3.1 2.7 

4 
Tatimi mbi të 
ardhurat personale 

14,850 
 

24,498 
 

26,820 
 

27,058 27,967 27,989 

 Në % të PBB 1.5 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 
5 Taksa nacionale etj. 14,531 14,423 13,405 18,295 21,388 28,677 
 Në % të PBB 1.5 1.3 1.2 1.5 1.6 2.1 
6 Taksa doganore 9,848 8,660 7,929 7,274 6,850 6,118 
 Në % të PBB 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 

III Të ardhura të tjera 22,111 22,589 24,337 31,552 22,723 23,963 
 Në % të PBB 2.3 2.0 2.1 2.6 2.0 1.8 

Në milionë lekë

Burimi: Ministria e Financave. 
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1. Parimet dhe qëllimet e tatimit
Në veprën madhore Pasuria e kombeve (1776), Adam Smith, “babai” 

i ekonomisë moderne, i ka kushtuar analizës së taksave një kapitull me 73 
faqe.4 Ai ka formuluar edhe katër parime, që ende konsiderohen si pikënis-
ja e financave të shëndosha publike, të cilat janë: parimi i barazisë apo i 
aftësisë; i sigurisë; i përshtatshmërisë; i ekonomisë. 

Parimi i barazisë apo i aftësisë. Subjektet e çdo shteti duhet të kon-
tribuojnë për mbështetjen e qeverisë, sa më shumë të jetë e mundur, në për-
pjesëtim me mundësitë e tyre përkatëse; pra, në përpjesëtim me të ardhurat 
të cilat ata i gëzojnë nën mbrojtjen e shtetit. 

Parimi i sigurisë. Taksa, e cila çdo individ është i detyruar të paguajë, 
duhet të jetë e sigurt dhe joarbitrare. Koha dhe mënyra e pagesës, shuma 
për t’u paguar, duhet të jenë të gjitha të qarta dhe të planizuara për taksap-
aguesin dhe çdo person tjetër.  

Parimi i përshtatshmërisë. Çdo taksë duhet të vendoset në kohën apo 
në mënyrën që është më e përshtatshme për kontribuesin për ta paguar atë.  

Parimi i ekonomisë. Çdo taksë duhet të jetë e ekonomizuar; të nxjerrë 
dhe të lërë nga xhepat e njerëzve sa më pak të jetë e mundur, veç asaj që 
çon në thesarin e shtetit.  

Me kalimin e kohës, qeverisja erdhi duke u bërë më komplekse, pran-
daj studiues të tjerë të financave publike formuluan edhe katër parime të 
tjera si: 

Parimi i efektivitetit. Vendosja e një takse duhet të sjellë të ardhura të 
mjaftueshme për qeverinë. 

Parimi i elasticitetit. Sistemi taksor duhet të jetë elastik, që kur lind 
nevoja për më shumë të ardhura, qeveria t’i rrisë burimet financiare pa 
kosto shtesë për mbledhjen e tyre. 

Parimi i thjeshtësisë. Sistemi i taksimit të jetë sa më i thjeshtë, i qartë 
dhe i kuptueshëm për taksapaguesin. 

Parimi i llojshmërisë. Sistemi të përfshijë një numër taksash eko-
nomike, direkte dhe indirekte, në përputhje me parimin e barazisë, të të 
ardhurave dhe të stabilitetit. 5

4 Volume II of “The Wealth of Nations”. Book V, Chapter II, part II. ‘Of 
Taxes’ (fq. 676-749).

5 Canons/Principles of Taxation, by Adam Smith. http://economicsconcepts.
com/canons_of_taxation.htm
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Tatimet dhe taksat përdoren nga qeveria për katër qëllime kryesore, të 
cilat, në anglisht fillojnë me shkronjën r. Me këtë shkronjë mund të për-
shtaten edhe në shqip:

rritja e të ardhurave (revenue) përbën qëllimin më të qartë dhe më 
direkt të taksimit pasi shërben si bazë për financimin e shpenzimeve për 
mbrojtjen, rendin publik, shkollat, spitalet, sistemin juridik, pagat, pensio-
net etj. 

rishpërndarja (redistribution) kupton transferimin e parave nga 
shtre sat e pasura të popullsisë në ato më të varfëra përmes projekteve so-
ciale. Ky funksion është i pranuar në shumicën e demokracive, ndonëse 
masa e shtrirjes mbetet e diskutueshme.

ri-vlerësimi (re-pricing) shërben për të shkurajuar përdorimin e arti-
kujve të caktuar, të tillë si p.sh. duhani apo alkooli. Në mënyrë të veçantë, 
taksimi shërben si mjet për qeverinë për të ndikuar sjelljen e individëve 
dhe të firmave të biznesit.

rritja e përfaqësimit (representation) i referohet përgjegjshmërisë së 
qeverisë ndaj qytetarëve të saj. Studimet kanë treguar se taksimi direkt 
sjell shkallë më të lartë të përgjegjshmërisë dhe qeverisjes, ndërsa taksimi 
indirekt priret të ketë efekte më të vogla.6

Tatimet në vendin tonë shërbejnë:  a) Si burim kryesor i të ardhurave 
për buxhetin e shtetit, duke kontribuar në mbulimin e shpenzimeve të 
përgjithshme që bën shteti për mbrojtjen, rendin, arsimin, shëndetësinë, 
kulturën e shkencën, si dhe për zhvillimin e ekonomisë, kryesisht për infra
strukturën; b) Si instrument për rishpërndarjen e së ardhurës kombëtare 
dhe të pasurisë; c) Si mjet për ndryshimin e çmimeve relative të mallrave 
dhe shërbimeve, duke ndikuar kështu mbi kërkesën agregate.7

 2. Tatimi mbi të ardhurat - një historik i shkurtër
Parimi i barazisë apo aftësisë, i formuluar nga A. Smith, që çdo sub-

jekt të paguajë tatime e taksa në përpjesëtim me të ardhurat që gëzon nën 
mbrojtjen e shtetit shpreh edhe thelbin e tatimit përpjesëtimor apo propor-
cional. 

Por Smith është i pari gjithashtu që ka mbështetur edhe tatimin pro-
gresiv. Pasi vë në dukje se të varfërit harxhojnë më shumë për ushqimin, 

6 http://www.taxplaza.org/the-four-r’s.asp
7 Fjalor Enciklopedik Shqiptar.Akademia e Shkencave e Shqipërisë. S. Hilmia, 

E. Luçi. Tiranë, 2009. F. 2661.
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kurse të pasurit për komoditet e luks, ai shprehet se “nuk është shumë 
e paarsyeshme që të pasurit të kontribuojnë për shpenzimet publike, jo 
vetëm në përpjesëtim të të ardhurave të tyre, por diçka më shumë se ky 
përpjesëtim”. 8 

Pra, të pasurit duhet të paguajnë tatim mbi të ardhurat jo thjesht në për-
pjesëtim të drejtë,  siç ndodh me “taksën e sheshtë”, por në përqindje më të 
lartë, në raport me rritjen e të ardhurave. Kjo duhet bërë pasi, me metodën 
e rrafshimit, atij që fiton më pak i preket “kafshata e bukës”, kurse të pa-
surit i ngushtohet pak “vaska e floririt”. 

Procesi i tatimit mbi të ardhurat në Britani daton më 1799 kur u ven-
dos ajo që është quajtur si “taksa që mundi Napoleonin”, e cila mbuloi 
një pjesë të shpenzimeve të luftërave me Francën. Më 1816 ky tatim u 
shfuqizua për t’u rivendosur në buxhetin e vitit 1842. Në fillim ishte një 
shkallë e vetme e tatimit, por nga fundi i shekullit të 19 u rrit presioni për 
një strukturë tarifore të shkallëzuar dhe u miratua si “mbitatim” në buxhe-
tin e vitit 1909. 9

Kongresi amerikan miratoi ligjin e parë federal të tatimit mbi të ard-
hurat më 1862, për të mbështetur Luftën Civile (18611865). Personat që 
fitonin 600 deri 10,000 usd paguanin një tatim prej 3 për qind në vit, ata me 
10,000 usd e më shumë, 5 për qind. Më 1872 ky tatim u shfuqizua për t’u 
rivendosur në vitet 1894 – 1895 derisa një vit më vonë Gjykata e Lartë e 
shfuqizoi si jokushtetues. Më në fund, më 1913, Amendamenti 16 i Kush-
tetutës e bëri tatimin mbi të ardhurat e individëve dhe bizneseve pjesë të 
përhershme të sistemit taksor.10 

Japonia vendosi tatimin mbi të ardhurat më 1887, Prusia më 1891 
(Gjermania federale më 1919), Holanda më 1893, Suedia më 1903 etj. 

Nga dekada e parë e shekullit të 20të sistemi i tatimit mbi të ardhurat 
në vendet më të zhvilluara kapitaliste filloi të bëhej një rregull i përgjith-

8 Pasuria e kombeve, f. 691. Kjo hedh poshtë pohimet e disa studiuesve apo 
politikanëve, kryesisht të spektrit të djathtë, brenda dhe jashtë vendit, se tatimi 
progresiv e ka origjinën te Marksi. Në fakt, K. Marksi dhe F. Engelsi e kanë 
përmendur tatimin progresiv në “Manifesti i Partisë Komuniste” më 1848, pra 
72 vjet më vonë.

9 A B Atkinson. Growth, taxation and the long-run evolution of top incomes. 
Nuffield College, OXFORD. Pavia, Università, 7 - 8 ottobre 2004. www-3.unipv.
it/websiep/wp/386.pdf

10 History of the Income Tax in the US. Tax Foundation. http://www.infoplease.
com/ipa/A0005921.html
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shëm. Rritja e shpenzimeve në Luftën I Botërore diktoi rritjen e tatimit 
mbi të ardhurat, sidomos në grupet me të ardhura të larta. Kështu, në Bri-
tani niveli më i lartë i tatimit nga 8.3 për qind më 1914 arriti në 60 për qind 
më 1920, në ShBA nga 7 për qind në fillim të luftës, në 77 për qind nga 
fundi, në Kanada nga 21.9 për qind më 1917 në 72.5 për qind më 1920, 
në Francë, i vendosur për herë të parë 2 për qind më 1915, arriti në 50 për 
qind më 1919. 11

Deri në vitet 1930 tatim mbi të ardhurat paguanin vetëm shumë të 
pasurit, por në fund të Luftës II Botërore këtë tatim e paguanin mbi 60 për 
qind e atyre që fitonin të ardhura. Të ardhurat nga tatimet dhe taksat në 
raport me PBBnë thuajse u dyfishuan në shumicën e vendeve të industri-
alizuara midis viteve 1930  1945. 12

Pas Luftës II Botërore përdorimi i sistemit të tatimit progresiv u bë 
mbizotërues në vendet perëndimore. Një ndikim të ndjeshëm pati në këtë 
periudhë teoria ekonomike e J. M. Kejnsit, veçanërisht politika e uljes së 
papunësisë dhe e kontrollit të inflacionit përmes ndryshimit të normave të 
interesit, tarifave të tatimit dhe shpenzimeve publike. 

Një informacion të detajuar për ecurinë e financave të Shqipërisë 
për një periudhë gati njëshekullore (18391934) sjell në një libër të bo
tuar në vitin 1935 ekonomisti i njohur, inspektor i përgjithshëm i pallatit 
mbretëror, H. Shkoza. Në këtë libër ai edhe analizon politikat tatimore 
të zbatuara deri në atë kohë. Në vitet 19211928, sistemi tatimor mbi të 
ardhu rat personale ka qenë progresiv me 9 shkallë tarifore, nga 2% deri në 
6%. Tatimit i nënshtroheshin të gjithë shtetasit dhe të huajt me të ardhura 
neto mbi 100 napolona në vit. 

Me ligjin nr. 3990, datë 26 maj 1928, u miratua një tabelë e re për 
tatimin mbi të ardhurat personale, përsëri me 9 shkallë, por të llogaritura 
me njësinë monetare franga ari, si dhe me shkallë tarifore që shkonin nga 
2% në 10%. Objekt i këtij tatimi ishin të gjitha të ardhurat neto të të gjitha 
subjekteve, persona fizikë dhe juridikë.13

11 Kenneth Scheve, Yale University. David Stasavage, New York University. 
The Conscription of Wealth: Mass Warfare and the Demand for Progressive 
Taxation.July 2009. 

12 Sven Steinmo.The evolution of policy ideas: tax policy in the 20th century. 
British Journal of Politics and International Relations, Vol. 5, No. 2, May 2003, pp. 
206–236. 

13 Haxhi Shkoza. Financat e Shqipnís (1839-1934), Tiranë, 1935. F 252-255.
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3. Përdorimi i sistemit të tatimit progresiv 
Aktualisht sistemi i tatimit progresiv përdoret në mbi 164 vende të 

botës, nga 196 gjithsej. 22 nga 28 vende të BEsë, përfshirë edhe Kroa
cinë e pranuar më 1 korrik 2013, përdorin këtë sistem. Variante të ndry-
shme të tatimit progresiv përdorin ShBAja, Japonia, Brazili, Australia, 
Kina, Turqia, Egjipti, Kosova e të tjera. Një shtrirje e tillë globale dhe me 
qeverisje të ndryshme politike tregon se motivet për përdorimin e këtij 
sistemi nuk janë ideologjike, por ekonomike dhe sociale. Ato lidhen me 
zbutjen e pabarazive dhe krijimin e shoqërive sa më harmonike në vendet 
përkatëse.

Në vijim po sjellim shembuj të sistemeve progresive që përdoren në 
disa vende.

Në Britaninë e Madhe, vendlindjen e kapitalizmit, tatimi mbi të 
ardhu rat personale është progresiv, me 5 shkallë tarifore. Për vitet 2013
2014 shkallëzimi ndryshon nga 10 % në 45%. Shumat deri në 2.790 paund 
në vit tatohen me 10 për qind. Tarifa tatimore është 20 për qind kur të 
ardhu rat arrijnë deri në 32,010 paund në vit, 40 për qind midis kësaj shume 
dhe 150 mijë paund dhe 45 për qind kur kalojnë 150 mijë paund në vit.14

Të ardhurat e tatueshme, paund në vit  Tatimi në %

Nga Deri
1 2,790 10
1 32,010 20

32,011 150,000 40
150,000 Dhe më shumë 45

Sistemi tatimor mbi të ardhurat personale në ShBA deri më 2012 ka 
qenë progresiv me 6 nivele, por, në kuadrin e masave për të shmangur 
“gre minën fiskale” të buxhetit, kongresmenët dhe senatorët amerikanë, 
pas debateve të vështira e të zgjatura, më 1 janar 2013 miratuan propozi-
min e Presidentit Obama për t’i shtuar edhe një nivel tjetër.

14 Ndryshimi i fundit, prill 2013. http://www.worldwide-tax.com/uk/uk_
taxes_rates.asp
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Veçori e sistemit amerikan është tarifa e tatimit në usd dhe në përqin-
dje. Tabela e tatimit mbi të ardhurat personale fillon me 10% për shumat 
deri në 8.925 usd në vit dhe mbyllet me të ardhurat mbi 400 mijë usd, që 
tatohen me 116,164 usd si dhe 39.6 % të shumës mbi 400 mijë usd në vit, 
nga 115.586 usd dhe 35 % që ishte deri në fund të 2012.15 

 
Të ardhurat e tatueshme, usd në vit Tarifa
Mbi Por jo mbi Usd Plus
0 8,925 0.0 10 % të shumës mbi 0 usd
8,925 36,250 892.5 15% të shumës mbi 8,925 usd
36,250 87,850 4,991 25% të shumës mbi 36,250 usd
87,850 183,250 17,891 28% të shumës mbi 87,850 usd
183,250 398,350 44,603 33% të shumës mbi183,250 usd
398,350 400,000 115,586 35% të shumës mbi 398,350 usd
400,000 116,164 39.6% të shumës mbi 400,000 usd

Në Gjermani përdoret një sistem tatimi progresiv për të ardhurat per-
sonale i ndarë në 4 shkallë. Të dhënat e vitit 2013 tregojnë se shkalla e 
parë, deri në 8,130 euro në vit, nuk i nënshtrohet tatimit. Një lehtësim i tillë 
sigurisht shkon në dobi të shtresave me të ardhura më të ulëta dhe shpreh 
karakterin social të shtetit më të fuqishëm ekonomik të BE-së. Grupimet 
e tjera, sidomos i treti dhe i katërti kanë tarifa më të larta, përkatësisht 42 
dhe 45 për qind.16 

Të ardhurat e tatueshme, euro në vit Tatimi në %Mbi Deri në:
0 8,130 0

8,131 52,881 14
52,882 250,730 42
250,731 Dhe mbi 45

Franca përdor një sistem tatimi progresiv mbi të ardhurat personale 
me 5 shkallë, ku shkalla e parë, deri në 5,963 euro në vitin 2012 nuk tato-
het, kurse e dyta tatohet me një tarifë të ulët, vetëm 5.5 për qind. Si dhe 
në rastin e Gjermanisë, kjo dukuri i jep një theks më social shtetit francez. 

15 Ndryshimi i fundit, qershor 2013. http://www.worldwide-tax.com/us/
us_taxes.asp

16 Ndryshimi i fundit, mars 2013. http://www.worldwide-tax.com/germany/
germany_tax.asp



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201340

Tarifat e tatimit vijnë duke u rritur me rritjen e të ardhurave të fituara deri 
në 41 për qind. Nga viti 2012, në kuadrin e përpjekjeve për të lehtësuar 
pasojat e krizës financiare botërore, është  vendosur një 3 për qind shtesë 
mbi të ardhurat personale midis 250.000  500.000 euro dhe 4 për qind për 
të ardhurat që kapërcejnë 500 mijë euro.17

Të ardhurat e tatueshme, euro në vit Tatimi në %Mbi Deri në:
0 5,963 0

5,963 11,896 5,5
11,896 26,420 14
26,420 70,830 30
70,830 Mbi 41

Në Italinë fqinje, tatimi progresiv ndahet në 5 shkallë të ardhurash. 
Referuar të dhënave të vitit 2013, veçori e sistemit italian, ndryshe nga 
ai gjerman dhe francez, është tarifa e lartë e shkallës së parë, 23 për qind, 
tarifa e dytë 27 për qind, kurse tre tarifat e tjera të përafërta midis tyre: 38, 
41, 43 për qind. Një tatim shtesë prej 3 për qind është vendosur si taksë 
solidariteti mbi të gjitha të ardhurat personale mbi 300 mijë euro në vit.18 

Të ardhurat e tatueshme, euro në vit Tatimi në %
Mbi Deri në:

0 15,000 23
15,001 28,000 27
28,001 55,000 38
55,001 75,000 41
75,001 E më shumë 43

Tatimi mbi të ardhurat personale në japoni, e treta në botë për vo-
lumin e PBBsë (pas ShBAsë dhe Kinës), është progresiv me 6 shkallë 
tarifore. Tarifa e tatimit për individët për vitin 2012 është nga 5 deri në 40 
për qind. Kurse tatimi mbi fitimin e bizneseve është 25.5 për qind. Tarifa 
për grupet e shkallës së parë dhe të dytë është e ulët, përkatësisht 5 dhe 10 
për qind. Pra, të gjithë ata që fitojnë 1.950.000 jen në vit, apo 24,405 usd 

17 Ndryshimi i fundit, mars 2012. http://www.worldwide-tax.com/france/
french-tax.asp

18 Ndryshimi i fundit, mars 2013. http://www.worldwide-tax.com/italy/
italy_tax.asp
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(1 usd = 79.9 jen), tatohen me vetëm 5 për qind.19 

Të ardhurat vjetore, në yen Tatimi në % dhe yenNga Deri
1 1,950,000 5%

1,950,001 3,300,000 10%
3,300,001 6,950,000 20% të bazës mbi 3,300,000
6,950,001 9,000,000 23% të bazës mbi 6,950,000
9,000,001 18,000,000 33% të bazës mbi 9,000,000
18,000,001 Dhe mbi 40% të bazës mbi 18,000,000

Brazili është një shtet me zhvillim të shpejtë. Ai zë vendin e 7 në 
renditjen botërore të volumit të PBBsë, madje duke lënë pas Britaninë. 
Tatimi progresiv mbi të ardhurat personale është i grupuar në 5 shkallë. 
Për shkallën e parë, deri në 17,989 real (monedha vendase), ose 10,920 
usd (1 usd =1.88 real), shkalla e tatimit është 0.  Veç kësaj, tarifa e tatimit 
për shkallën e dytë është mjaft e ulët  vetëm 7.5 për qind, kurse tarifat e 
tjera janë me rritje graduale, që tregon një politikë më të moderuar tatimi.20 

Të ardhurat e tatueshme, real në vit Tatimi në %Mbi Deri në:
1 20,529 -

20,530 30,767 7.5
30,768 41,023 15
41,024 51,259 22.5

Mbi 51,259 27.5

Tatimi mbi të ardhurat personale në Kinë është ndërtuar me 7 gru-
pime, ku diferencat midis tyre, nga shkalla e tretë deri në të shtatën, janë 
nga 5 për qind. Personat që fitojnë deri 1,500 juan në muaj (238 usd) në 
vitin 2012 tatohen me 3 për qind, kurse ata që marrin 80,001 e më shumë 
juan në muaj (12,121 usd) tatohen me 45 për qind.21 

Të ardhurat e tatueshme, juan në muaj Tatimi në %
Mbi Deri në:

1 1,500 3
1,501 4,500 10
4,501 9,000 20
9,001 35,000 25
35,001 55,000 30
55,001 80,000 35
80,001 E më lart 45
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Sistemi i tatimit në Turqi është progresiv me katër shkallë tarifore. Më 
2013, shkallët e tatimit mbi të ardhurat personale ndryshojnë nga 15 në 35 
për qind.22 Veçori dalluese përbën fakti se, ndryshe nga disa vende të tjera, 
këtu tatohet me 15 për qind edhe grupi i parë i të ardhurave, deri në 10 mijë 
lira turke (YTL), apo 5,000 usd.

Të ardhurat e tatueshme, yTL në vit
Tatimi në %Nga Deri

0 10,000 15
10,001 25,000 20
25,001 58,000 27
58,001 Dhe më lart 35

Tarifat e tatimit mbi të ardhurat personale në Egjipt janë progresive 
deri në 20 për qind. Rrjeti tarifor është ndërtuar me 4 shkallë, ku të ar-
dhurat deri në 5,000 EGP (Egyptian pound)  rreth 820 USD (1 Usd = 
6.11731 EGP) në vit janë të përjashtuara nga tatimi. Tatimi mbi të ardhurat 
është vendosur mbi të gjitha të ardhurat në botë të shtetasve egjiptianë. 
Kurse jo-rezidentët janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat e fituara apo re-
alizuara vetëm në Egjipt.

Të ardhurat e tatueshme, EGP në vit
Tatimi në %Nga Deri

Deri 5,000 0
5,001 20,000 10
20,001 40,000 15

Mbi 40,000 20

Në Indi tatimi mbi të ardhurat personale është progresiv, me katër 
shkallë, ku e para, deri në 200 mijë rupi (1 INR=0.016 usd) përjashtohet 
nga tatimi, kurse tarifat për tre të tjerat, për vitet 20132014 janë përkatë-
sisht 10, 20 dhe 30 për qind.23

19 Ndryshimi i fundit, gusht 2013. http://www.worldwide-tax.com/japan/
japan_tax.asp

20 Ndryshimi i fundit, maj 2013. http://www.worldwide-tax.com/brazil/
brazil_taxes.asp

21 Ndryshimi i fundit, mars 2013. http://www.worldwide-tax.com/china/
china_tax.asp

22 http://www.worldwide-tax.com/turkey/turkey_tax.asp
23 Ndryshimi i fundit, mars 2013. http://www.worldwide-tax.com/india/

india_tax.asp



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2013 43

Të ardhurat e tatueshme, INR në vit Tatimi në %Nga Deri
1 200,000 0

200,001 500,000 10
500,001 1,000,000 20

1,000,001 Dhe lart 30

Tatimi mbi të ardhurat personale në Kroaci për vitin 2012 është pro-
gresiv me vetëm 3 shkallë tarifore, përkatësisht 12, 25 dhe 40 për qind, pa 
bërë përjashtime për të ardhurat deri në 26,400 kuna (3,469 euro). 24

Të ardhurat e tatueshme, në hRK në vit
Tatimi në %Nga Deri

1 26,400 12
26,400 105,600 25
105,600 Dhe më shumë 40

Tatimi mbi të ardhurat personale (si për të punësuarit dhe të vetëpunë-
suarit) në Izrael më 2013 është progresiv me 7 shkallë tarifore nga 10 deri 
në 50 për qind. Tatimi përfshin edhe grupin e parë prej 63,360 Shekel i ri 
(ILS) (monedha izraelite) baraz me 18,103 usd. 25

Të ardhurat e tatueshme, ILS në vit
Tatimi në %Nga Deri

1 63,360 10
63,361 108,120 14
108,121 168,000 21
168,001 240,000 31
240,001 501,960 34
501,961 811,560 48
811,561 Dhe më shumë 50

Prej 1 janarit 2009 shkallët e tatimit mbi të ardhurat personale në 
Kosovë janë progresive dhe tatohen në përqindje dhe në euro. Të ardhurat 
nën 960 euro në vit, apo 80 euro në muaj, nuk tatohen. Edhe shkallëzimet 
e tjera janë relativisht të ngushta.26

24 Ndryshimi i fundit, mars 2012. http://www.worldwide-tax.com/croatia/
croatia_taxes.asp

25 Ndryshimi i fundit, mars 2013. http://www.worldwide-tax.com/israel/
israel_tax.asp

26http://www.eciks.org/english/publications/investing_in_kosovo/
content/iguide_12.html
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Të ardhurat vjetore, në euro
Taksa në % dhe euroNga Deri

0 960 0%
Mbi 960 3,000 4 % mbi shumën 960 euro

Mbi 3,000 5,400 81,6 euro, plus 8 % të shumës mbi 3,000 euro
Nga 5,400 Mbi 5,400 273,6 euro plus 10% të shumës mbi 5,400 euro

Në përfundim mund të shprehemi se sistemi i tatimit progresiv ka një 
përhapje të gjerë në shkallë botërore si në vendet e mëdha e të zhvilluara 
ekonomike, ashtu dhe në vende të tjera në zhvillim, pa dallime të sistemit 
politik. Çdo shtet dallohet për numrin e shkallëve tarifore dhe të masës në 
vlera monetare apo përqindje. Shkalla e progresivitetit ndryshon nga njëri 
vend në tjetrin, por thelbi mbetet i njëjtë: Kush siguron më shumë të ardhu-
ra, paguan më shumë tatime, të cilat përdoren për rritjen e mirëqenies në 
përgjithësi.

4. Përdorimi i sistemit përpjesëtimor 
Tatimi përpjesëtimor (apo siç quhet ndryshe “taksa e sheshtë”) bazohet 

në parimin se të ardhurat e individëve dhe të bizneseve tatohen me tarifë 
të njëjtë për të gjithë taksapaguesit, pavarësisht nga shuma e të ardhu rave 
që ata sigurojnë. 

Dy studiuesit më me ndikim në mbështetjen dhe promovimin e taksës 
së sheshtë në botë janë ekonomistët Alvin Rabushka (1940) dhe Robert 
E. Hall (1943) të Institutit “Huver” të Universitetit të Stanfordit  qendër 
kërkimore me prirje konservatore, ngritur me kontributin e H. Huverit më 
1919, më vonë, Presidenti i 31të i ShBAsë (R) në vitet 19291933.

Tabela 2. lista me disa nga vendet që zbatojnë “taksën e sheshtë”

Nr. Shteti Viti i aktit 
ligjor 

Taksa e sheshtë në % mbi 
Të ardhurat 
personale 

Fitimin e 
biznesit

1 Estonia 1994 21 0
2 Letonia 1995 25 15
3 Lituania 1996 24 15
4 Rusia 2001 13 24
5 Serbia 2003 14 10
6 Iraku 2004 15 15
7 Sllovakia 2004 19 19
8 Ukraina 2004 15 25
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9 Gjeorgjia 2005 12 20
10 Rumania 2005 16 16
11 Turkmenistani 2005 10 20
12 Kirkistani 2006 10 10
13 Shqipëria 2007 10 10
14 Islanda 2007 36 18
15 FYROM 2007 10 10
16 Mongolia 2007 10 10
17 Mali i Zi 2007 9 9
18 Kazakistani 2007 10 15
19 Bullgaria 2008 10 10
20 Republika Çeke 2008 15 15
21 Bosnja & Hercegovina 2009 10 10
22 Bjellorusia 2009 12 24
23 Hungaria 2011 16 16

Hall dhe Rabushka e propozuan për herë të parë taksën e tyre të 
sheshtë në një artikull të botuar në Wall Street Journal më 10 dhjetor 1981. 
Synimi, sipas tyre, ishte korrigjimi i sistemit të taksave të vendosur në 
vitet e Depresionit të Madh dhe të Luftës II Botërore, ndonëse reduktime 
të tarifave ishin bërë në vitet 1964, 1969 dhe 1981. 

Këto çështje ata i detajuan më tej në librin e përbashkët “Taksa e 
sheshtë” (The Flat Tax), më 1985. Në hyrjen e ribotimit të librit, 25 vjet 
më vonë (2007), Rabushka shkruan se prej 1981 ata kishin folur për taksën 
e sheshtë në më shumë se një mijë raste: duke filluar nga Kongresi, Senati, 
Shtëpia e Bardhë e deri në dhjetëra universitete të ndryshme. 

hall dhe rabushka propozojnë një “taksë të sheshtë” prej 19 për 
qind për të gjitha të ardhurat personale, duke përjashtuar të ardhurat prej 
25,500 usd në vit për një familje me katër veta, si dhe reduktimin e taksës 
së biznesit në 19 për qind nga 35 për qind që është sot.

Një mbështetës i fortë i taksës së sheshtë është Stive Forbes, kryere-
daktori i revistës së njohur të biznesit Forbes. Forbes ka qenë dy herë 
kandidat për president i ShBAsë në garën brenda PR, më 1996 dhe 2000, 
por pa sukses. 

Me gjithë përpjekjet, Hall dhe Rabushka, Forbes e ekonomistë dhe 
politikanë të tjerë republikanë nuk kanë mundur të sigurojnë mbështetjen 
e vendimmarrësve amerikanë dhe perëndimorë në përgjithësi. 

A. Rabushka ka hartuar një listë me 30 vende që zbatojnë “taksën e 
sheshtë”, renditur sipas vitit të miratimit të legjislacionit përkatës, deri më 
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10 mars 2010. Kësaj liste duhet t’i shtohen Sejshellet, që prej vitit 2010 
përdor një taksë të sheshtë prej 15 për qind, si dhe Hungaria, prej 16 për 
qind nga 1 janari 2011, pra, gjithsej 32 vende. 

Lista e tabelës 2 përmban 23 vende, të cilat konsiderohen më të rëndë-
sishme. (Vendet e tjera janë: Jersey (1940, 20%), Hong Kong (1947, 16 
dhe 17.5%) Gurnsey (1960, 20 dhe 0%); Jamaica, (1986, 25 dhe 33.3%); 
Trinidad & Tobago (2006, 25%); Pridnestrovie (2007, 10 dhe 0%); Mauri-
tius (2009, 15%); Belize (2009, 25 %) dhe Sejshellet (2010, 15%). 

Nga lista të bie në sy fakti se 21 vende para vitit 1990 kanë qenë sis-
teme komuniste. Shteti më i madh është Rusia, që pasohet nga ishrepub-
likat e tjera të BSsë (Estonia, Letonia, Lituania, Ukraina, Gjeorgjia, Turk-
menistani, Kirkistani, Kazakistani, Bjellorusia). Në këtë listë janë edhe 
ishvendet komuniste të Evropës Lindore dhe Qendrore (Republika Çeke, 
Republika Sllovake, Rumania, Bullgaria, Hungaria), si dhe të ishJugos
lla visë (Serbia, Maqedonia, Mali i Zi, Bosnja & Hercegovina) si dhe Shqi
përia dhe Mongolia. Dy vendet e tjera janë Iraku dhe Islanda. Mungesa e 
traditës dhe e kapaciteteve për mbledhjen e tatimeve i ka nxitur qeveritë e 
këtyre vendeve të përdorin një “taksë të sheshtë” që është e thjeshtë.

Nisur nga viti i miratimit dhe shtrirja gjeografike, del se taksa e sheshtë 
ka marrë formën e një “sëmundjeje ngjitëse”. Estonia ishte vendi që ven-
dosi i pari taksën e sheshtë më 1994, e pasuar nga dy vendet fqinje balltike: 
Letonia më 1995 dhe Lituania më 1996. Shumica e vendeve të ish-BS-së 
dhe të ELQ i kanë vendosur taksat e tyre të sheshta në vitet 20042009. Më 
2007 taksën e sheshtë e vendosën tre vende fqinje ballkanike: Shqipëria, 
Maqedonia dhe Mali i Zi. Kjo duket se është bërë për të ruajtur konkur-
rencën dhe për të tërhequr më shumë investime të huaja dhe të brendshme.

Nga 23 vendet e listës, 12 prej tyre (Iraku, Sllovakia, 27 Rumania28, 
Kirkistani, Shqipëria, Maqedonia, Mongolia, Mali i Zi, Bullgaria, Repu

27 Duke filluar nga viti 2013, tarifa e tatimit mbi të ardhurat personale në 
Slovaki është 19 për qind për shumat deri 34,401.74 euro në vit dhe 25 për 
qind për shumat mbi këtë shifër. http://www.kpmg.com/global/en/issues 
and insights/articlespublications/taxation-international-executives/slovakia/
pages/income-tax.aspx

28 Kryeministri rumun Victor Ponta ka propozuar reduktime në tatimin mbi të ardhurat 
personale për ata që sigurojnë më pak dhe të vendoset një tatim solidariteti vetëm për 
ata që fitojnë më shumë të ardhura. 14 june, 2013. http://www.laveco.com/important_
information/62/
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blika Çeke, Bosnja & Hercegovina dhe Hungaria) kanë vendosur tarifa 
të njëjta tatimi si për të ardhurat personale ashtu dhe për fitimin. Kurse 9 
vende (Turkmenistani, Kirkistani, Shqipëria, Maqedonia, Mongolia, Ka-
zakistani, Bullgaria, Bosnja & Hercegovina dhe Mali i Zi) kanë vendosur 
tarifa prej 10 për qind si për tatimin mbi të ardhurat personale dhe për 
tatimin mbi fitimin.

Periudha e shkurtër e zbatimit të taksës së sheshtë nuk të jep mundësi 
për analiza më të plota për efektin në të ardhurat publike. Megjithatë, shu-
mica e këtyre vendeve nuk i bënë dot ballë krizës botërore dhe pësuan 
rënie të PBBsë dhe të treguesve financiarë. 

Kështu, Estonia pësoi një rënie të PBBsë prej 5.1% më 2008, dhe 
13.9% më 2009, Letonia 4.2% më 2008, 18% më 2009 dhe 0.3% më 2010, 
Lituania 14.7% më 2009. PBBja në Rusi më 2009 ra 7.8%, në Rumani 
8.5%, në Bullgari 5.5%, në Slovaki 4.9%, në Republikën Çeke 4.1%, në 
Gjeorgji 3.8%, në Serbi 3.5% etj. Në Islandë PBBja ra 6.7% më 2009 
dhe shteti shkoi drejt kolapsit. Kurse të tjerat, përfshirë edhe Shqipërinë, 
pësuan rënie të ndjeshme në ritmet e rritjes ekonomike. 

Nga ana tjetër, vendet ishkomuniste të ELQ, anëtare të BEsë si: Bull-
garia, Republika Çeke, Letonia, Lituania, Rumania, Sllovakia kanë mble
dhur më pak të ardhura publike në raport me PBB-në duke bërë krahasime 
për vitet 2005  2010. 

5. Sistemi i tatimit mbi të ardhurat dhe fitimin në Shqipëri
Një sistem fiskal duhet së paku të arrijë dy objektiva kryesorë: të jetë 

eficient dhe të sigurojë barazi horizontale dhe vertikale. Me barazi hori-
zontale kuptojmë që të ardhura të njëjta të tatohen në të njëjtën mënyrë, 
kurse me barazi vertikale, ata që nuk janë të barabartë duhet të trajtohen në 
mënyrë të diferencuar. Po cili është efektiviteti i këtij sistemi për arritjen e 
këtyre objektivave? Për t’u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, po sjellim të 
dhëna për sistemin progresiv dhe proporcional të përdorur në Shqipëri nga 
viti 1993 deri më tani.

5.1 Tatimi progresiv prej vitit 1993 deri më 2007

Tabela e tatimit mbi të ardhurat personale ka ndryshuar shpesh prej 
vitit 1993 deri më 2005, por pa ndryshuar thelbin progresiv deri në fund 
të 2007.

Nga tabela 3 del se sistemi i tatimit progresiv ka qenë me 5 shkallë apo 
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grupime të të ardhurave të tatueshme që siguronin individët në formën e 
pagave apo shpërblimeve të tjera, me tarifa tatimi në lekë dhe në përqindje, 
në mënyrë rritëse nga njëra shkallë tek tjetra.

Tabela 3. Tatimi mbi të ardhurat personale 

E ardhura e tatueshme (në muaj) Tatimi mbi të ardhurat personale
Mbi (lekë) Deri në (lekë) lekë Në %
0 14.000 0 +   1% të shumës mbi 0 lekë
14.000 + 40.000 140 +   5% të shumës mbi 14.000 lekë
40.000 + 90.000 1.440 + 10% të shumës mbi 40.000 lekë
90.000 + 200.000 6.440 + 15% të shumës mbi 90.000 lekë
200.000 + Më tepër 22.940 + 20% të shumës mbi 200.000 lekë

Shkalla e parë deri në 14.000 mijë lekë tatohej me vetëm 1 për qind, 
kurse shkalla e dytë nga mbi 14.000 lekë deri në 40 mijë lekë me 140 lekë 
plus 5 për qind të shumës mbi 14.000 lekë, ose 1.300 lekë (26,000 x 5%). 
Pra, një punonjës që merrte 40.000 lekë më 2007 paguante një tatim prej 
1.440 lekë ose 3.6 për qind të pagës.

Shkalla e tretë nga mbi 40 mijë lekë në deri 90 mijë lekë tatohej 1.440 
lekë plus 10 për qind të shumës mbi 40 mijë lekë. Nëse marrim si shembull 
pagën kufi prej 90 mijë lekë në muaj, atëherë për shumën mbi këtë kufi 
prej 50 mijë lekë do të paguhet një tatim prej 5,000 lekë, pra gjithsej 6.440 
lekë ose 7.1 për qind të të gjithë pagës prej 90 mijë lekë. 

Shkalla e katërt, mbi 90 mijë lekë deri në 200 mijë lekë, tatohej me 
6.440 lekë plus 15 për qind të shumës 30 mijë lekë ose 4,500 lekë, pra 
gjithsej 10,949 lekë ose 5.6 për qind të shumës 200 mijë lekë. Shkalla 
e pestë, më se 200 mijë lekë tatohej me 22.940 lekë plus 20 për qind të 
shumës mbi 200 mijë lekë. Në rastin e shumës 50 mijë lekë kjo është 10 
mijë lekë dhe i gjithë tatimi prej 32.940 lekë i pagës prej 250 mijë lekë 
është 13.2 për qind.

Pra, sipas këtij sistemi, tatimi mbi të ardhurat për grupin e parë është 1 
për qind, për grupin e dytë 3.6 për qind, për grupin e tretë 7.1 për qind, për 
grupin e katërt 5.6 për qind. Tarifa rritet në 13.2 për qind për grupin me të 
ardhurat më të larta, që është i pesti.

5.2 Tatimi përpjesëtimor prej vitit 2008 

Më 1 janar 2008 hyri në fuqi sistemi i tatimit përpjesëtimor mbi të ard-
hurat personale, apo siç ka hyrë në fjalorin e përditshëm “taksa e sheshtë”, 
sipas tabelës 4.
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 Tabela 4. Tatimi përpjesëtimor mbi të ardhurat personale

E ardhura e tatueshme, lekë në muaj Tatimi
Nga Deri

0 10.000 0
10.001 + 30.000 + 10% të shumës mbi 10.000 lekë
30.001 + Më tepër + 10% të shumës mbi 0 lekë

Ky sistem nuk taton shumat deri në 10 mijë lekë në muaj. Shumat nga 
mbi 10 mijë lekë deri në 30 mijë lekë në muaj tatohen 10 për qind. Kjo do 
të thotë se në rastin e diferencës prej 20 mijë lekë në muaj (30.00010.000) 
vlera e tatimit është 2,000 lekë në muaj. 

Shumat mbi 30 mijë lekë në muaj tatohen 10 për qind secila duke 
filluar nga 0 lekë. Në rastin p.sh. të një shume prej 40 mijë lekë në muaj, 
vlera e tatimit do të ishte 4 mijë lekë në muaj (40.000x 10%). Nëse do të 
përdorej tatimi progresiv, do të kishim këto të dhëna: Për shumën 14.000 
lekë do të paguhej një tatim prej 1% ose 140 lekë. Për shumën nga 14.000 
deri 40,000 lekë do të kishim: 140 lekë + 1.300 lekë (5% e 2.600 lekë) 
gjithsej 1.440 lekë.

Pra, për shumën e të ardhurave prej 40 mijë lekë në muaj, me tatimin 
progresiv do të paguheshin 1.440 lekë, kundrejt 4.000 lekë ose 2.8 herë më 
shumë me “taksën e sheshtë”.

Me variantin e “taksës së sheshtë” prej 10 për qind, individi që siguron 
50 mijë lekë të ardhura në muaj paguan 5,000 lekë në muaj kundrejt 2,440 
lekë që paguante me sistemin e tatimit progresiv, ose 2.3 herë më shumë.

Në rastin e një page prej 250 mijë lekë në muaj do të kishim këto të 
dhëna: me tatimin progresiv, individi do të paguante 33,940 lekë në muaj 
(22.940 lekë plus 10 mijë lekë, që rrjedh nga 20% e shumës prej 50 mijë 
lekë). Kurse në rastin e “taksës së sheshtë” prej 10 për qind individi pa-
guan 25, 000 lekë, ose 8,940 lekë (26 për qind) më pak.

Për sa më sipër, duke mbajtur parasysh se pagat apo të ardhurat e 
tjera personale deri 40-50 mijë lekë në muaj përbëjnë shumicën e paga-
ve, mund të shprehemi se sistemi i “taksës së sheshtë” godet individët 
me të ardhura personale të ulëta-të mesme dhe favorizon, krahasuar me 
sistemin progresiv, individët me të ardhura të larta. 
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5.3 Tatimi përpjesëtimor me një shkallë progresive prej prillit 
2013

Në 28 mars 2013, në prag të zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit, 
Kuvendi me propozimin e qeverisë së PDsë miratoi ndryshimin e ligjit 
nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”.29 Në krahasim 
me variantin e mëparshëm, ky ligj rrit shumën e të ardhurave që përjash-
tohen nga tatimi, nga 14 mijë lekë në muaj në 30 mijë lekë. Kjo shkallë 
me karakter progresiv ndihmon personat me të ardhura të ulëta (Tabela 5), 
pasi parashikohet të përfitojnë rreth 220 mijë të punësuar, me një efekt në 
buxhet për rreth 2.5 miliardë lekë. 30 

Tabela 5. Për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi 

E ardhura e tatueshme (në muaj)           Përqindje
Mbi (lekë) Deri në (lekë)

0 30 000
30 001+ Më tepër +10% mbi pagën bruto

5.4 Të ardhurat nga “taksa e sheshtë”

Nga tabela 6 del se të ardhurat nga tatimi mbi fitimin dhe nga tatimi 
mbi të ardhurat personale (e quajtur “taksë e sheshtë”), në vlera absolute 
nuk kanë shënuar rritje të ndjeshme pas vitit 2007, madje kanë rënë më 
2012 kundrejt një viti më parë, kurse në vlera relative thuajse kanë qën-
druar në vend, me prirje rënieje më 2012 dhe 1013. 

Kështu, ndërsa në vitin 2007 të ardhurat nga këto dy burime arrinin në 
35,927 milionë lekë, në vitin 2008 arritën në 42,606 milionë lekë, me një 
rritje prej 18.6 për qind, në vitin 2009 43,969 milionë lekë ose 3.2 për qind, 
më 2010 44,664 milionë lekë ose 1.6 për qind dhe më 2011 shuma shkoi në 
47,679 milionë lekë, me një rritje prej 6.7 për qind. 

Por në vitin 2012 të ardhurat nga “taksa e sheshtë” kanë rënë në 44,842 
milionë lekë ose 6 për qind. Sipas projektbuxhetit të vitit 2013, ato para-
shikohet të arrijnë në 47,075 milionë lekë, rreth 5 për qind më shumë se 
2012, por gjithsesi më pak se në vitin 2011.

29 Ligj nr. 107/2013 Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për 
tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar”.

30 Sipas pohimit të zv/ministrit të Financave A. Rushaj në mbledhjen e 
Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit më 25 mars 
2013.
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Të ardhurat nga “taksa e sheshtë”, shprehur në mënyrë relative, nga 
14.3 për qind të të ardhurave gjithsej të buxhetit më 2007, kanë zënë 14.6 
për qind më 2008, 14.7 për qind më 2009 – niveli më i lartë i këtyre viteve 
 dhe kanë rënë në 13.6 për qind më 2012 (Grafiku 1).

Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin në vitin 2007 zinin 58.7 për qind 
kundrejt 41.3 për qind të të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale. 
Pas këtij viti raporti përmbyset: të ardhurat nga tatimi mbi fitimin bien në 
42.5 për qind më 2008, deri në 37.7 për qind më 2012 dhe 2013. Në të 
kundërtën, të ardhurat personale janë rritur 57.5 për qind më 2008, duke 
vijuar  deri në 62.3 për qind më 2012 dhe 2013 (Grafiku 2).

Të dhënat tregojnë se kalimi nga sistemi progresiv në “taksën e 
sheshtë” nuk ka rezultuar efektiv, pasi nuk ka arritur synimin kryesor, që 
është rritja e të ardhurave.  

Ky “defekt” është evidentuar edhe nga FMN, pas analizave periodike 
për situatën financiare në vendin tonë. Në qershor 2011 G. Bell, përfaqë-
sues i këtij institucioni, ka sugjeruar që Shqipëria të ulë nivelin e borxhit 
duke e rritur “taksën e sheshtë” nga 10 për qind në 12 apo 15 për qind, se 
edhe me këtë rritje do të mbetej konkurruese. Por ky sugjerim i FMN-së 
nuk është pranuar nga qeveria shqiptare (minfin.gov.al. 22.6.2011).

Nr. Emërtimi 2007 2008 2009 2010 2011 2012
I. Të ardhurat gjithsej 251,555 291,238 299,597 324,721 330,450 330,384

Në % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1. Të ardhurat nga 
“taksa e sheshtë” 35,927 42,606 43,969 44,664 47,679 44,842
Në % 14,3 14.6 14.7 13.7 14.4 13.6

a. Tatimi mbi fitimin 21,077 18,108 17,149 17,606 19,712 16,853
Në % ndaj gjithsej 8.4 6.2 5.7 5.4 5.9 5.1

b Tatimi mbi të 
ardhurat personale 14,850 24,498 26,820 27,058 27,967 27,989
Në % ndaj gjithsej 5.9 8.4 9.0 8.3 8.5 8.5

Tabela 6. Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin dhe individët, vitet 2007-2012

Burimi: Ministria e Financave.
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Nga ecuria e deritanishme del se “taksa e sheshtë” nuk ka dhënë ndo
një efekt pozitiv në rritjen e të ardhurave, krahasuar me taksimin progresiv, 
ndonëse pagat e punës si dhe numri i bizneseve, sipas statistikave zyrtare, 
kanë shënuar rritje në pesë vjetët e fundit. Veç kësaj, rritja e masës së 
tatimit mbi të ardhurat personale dhe ulja në të njëjtën kohë e tatimit të fiti-
mit e ka rënduar barrën e taksimit në shtresat me të ardhura të ulëta dhe të 
mesme, pasi “taksa e sheshtë” ka prekur edhe pagat prej 30 mijë lekësh në 
muaj, që përbën “minimumin jetik” për jetesën modeste të dy personave 
të një familjeje.

Tabela 7. raporti i të ardhurave nga “taksa e sheshtë”, në %                                                                                                                                         

Emërtimi 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 “Taksa e sheshtë” gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tatimi mbi fitimin 58,7 42.5 39.0 39.4 41.3 37.7
-Tatimi mbi të ardhurat personale 41,3 57.5 61.0 60.6 58.7 62.3
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5.5 Tatimi mbi fitimin 

Tarifa e tatimit mbi fitimin e biznesit (të firmave) deri në vitin 2007 ka 
qenë 20 për qind, kurse nga fillimi i vitit 2008 është ulur në 10 për qind, 
duke u “sheshuar” në të njëjtin nivel me tatimin mbi të ardhurat personale 
dhe tregues të tjerë si: dividendët, të ardhurat që rrjedhin si fitim i ortakut, 
interesat nga huatë, depozitat, të ardhurat nga e drejta e autorit ose pronë-
sia intelektuale, nga lojërat e fatit dhe të gjitha shpërblimet apo të ardhurat 
e tjera.

Përgjysmimi i tatimit mbi fitimin u bë me synimin për të nxitur shti-
min e bizneseve, rritjen e të ardhurave të tyre si dhe rritjen e investimeve 
(sidomos nga kapitali i huaj), për zgjerimin e veprimtarive ekonomike dhe 
hapjen e vendeve të reja të punës.  

Por në fakt nga 21,077 milionë lekë më 2007, të ardhurat nga tatimi 
mbi fitimin në vitin 2008 kanë rënë në 18,108 milionë lekë ose 14 për qind. 

Rënia ka vazhduar edhe në dy vitet pasuese 2009 dhe 2010, për të 
shënuar një rritje në 19,722 milionë lekë më 2011, duke rënë në kuotën më 
të ulët prej 16,863 milionë lekë më 2012.

Raporti i të ardhurave nga tatimi mbi fitimin ndaj të ardhurave gjithsej, 
nga 8.4 për qind më 2007, ka rënë në 6.2 për qind më 2008, 5.7 për qind 
më 2009, 5.4 për qind më 2010. Pas 5.9 për qind më 2011, raporti ka rënë 
në 4.9 për qind më 2012 (Grafiku 3).
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5.6 Tatimi mbi të ardhurat personale

Të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale më 2008 arritën në 
24,498 milionë lekë, me një rritje prej 65 për qind kundrejt vitit 2007, 
duke zënë 8.4 për qind të të ardhurave gjithsej nga 5.9  për qind që zinin 
më 2007. 

Niveli më i lartë i të ardhurave personale arriti në vitin 2009, 26,820 
milionë lekë, ose 9 për qind e të ardhurave gjithsej. Në tre vitet pasuese 
(2010, 2011, 2012) raporti i këtyre të ardhurave ka rënë disi: 8.3, 8.5 dhe 
8.5 për qind kundrejt të ardhurave gjithsej (Grafiku 4).

Rritja e ndjeshme dhe e menjëhershme e këtyre të ardhurave më 2008 
kundrejt vitit 2007 reflekton rritjen e tarifave të tatimit edhe për pagat e 
ulëta e të mesme nga “taksa e sheshtë” si dhe rritjen nominale të pagave 
në sektorin publik

5.7 Ndryshimi i sistemit të tatimit nuk solli rritjen e të ardhurave

Në një këndvështrim më të gjerë, ndryshimi i sistemit të tatimit nga 
progresiv në proporcional (“taksa e sheshtë”) nuk ka sjellë rritjen e të ar-
dhurave buxhetore. Raporti i këtyre të ardhurave kundrejt PBBsë ka rënë 
nga mbi 26 për qind deri më 2010 në 25.4 për qind më 2011 dhe 24.3 për 
qind më 2012. Madje në vitin 2012 të ardhurat kanë rezultuar më të ulëta 
se në vitin 2011, ku të ardhurat nga tatimet dhe doganat janë ulur me 1.9 % 
krahasuar me vitin 2011.31 Rënia e të ardhurave ka ndikuar në përkeqësi-
min e raportit me shpenzimet, e për rrjedhojë ka sjellë rritjen e deficitit 
buxhetor dhe të borxhit publik.
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Një ekip nga FMNja vizitoi Tiranën në datat 1927 shtator 2013 për 
të diskutuar rreth buxhetit të vitit 2014 dhe sfidave të politikës ekonomike 
të Shqipërisë, i cili në përfundim dha një deklaratë, në të cilën, mes të tjer-
ave, vihet në dukje se “Devijimet fiskale në gjysmën e parë të vitit 2013, 
bashkë me rritjen e faturave të papaguara dhe detyrimet e prapambetura të 
qeverisë, të akumuluara sidomos në dy vitet e fundit dhe të vlerësuara nga 
misioni në rreth 4.1% të PBBsë, pritet ta çojnë borxhin publik në 70 për 
qind të PBBsë në fund të vitit 2013, në krahasim me 59 për qind në vitin 
2010.” “Niveli i lartë i kredive nën standard është tregues për gjendjen e 
vështirë të bilanceve të firmave private – pjesërisht pasojë e akumulimit të 
detyrimeve të prapambetura – është një faktor i rëndësishëm në ngurrimin 
e bankave për kreditim për shkak të riskut të lartë.32 

Rënia e ritmit të rritjes së PBBsë në shifra minimale (11.5% më 
2013) dhe përkeqësimi i treguesve të tjerë makrofinanciarë, si rënia e të 
ardhurave, rritja e deficitit buxhetor dhe e borxhit publik kërkojnë reforma 
të thella strukturore si dhe ndryshime në sistemin tatimor me qëllim që të 
sigurojnë më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit.

6. Një variant i tatimit progresiv mbi të ardhurat personale 
nga punësimi

Zbatimi i “taksës së sheshtë” nga viti 2008 e këtej ka thelluar hen-
dekun e pabarazisë në të ardhurat, duke e hedhur barrën e tatimit në per-
sonat që kanë më pak të ardhura, që janë nëpunës me paga të ulëta dhe të 
mesme apo të vetëpunësuar.

Me sistemin progresiv të viteve 19932007, grupi i parë i të ardhurave 
deri në 14 mijë lekë tatohej vetëm 1%, grupi i dytë (1440 mijë) 3.6%, 
grupi tretë (4090 mijë) 7.1%, grupi i katërt (90 200 mijë) 5.6% dhe grupi 
i pestë, me më shumë se 200 mijë lekë, rreth 13.2 %.

Krahasimi i të dhënave midis dy sistemeve tregon se “taksa e sheshtë” 
është 9% më e lartë për grupin e parë, 6.4% për grupin e dytë, 2.9% për 
grupin e tretë, 4.6% për grupin e katërt dhe 3.2% më e ulët për grupin e 
pestë. Pra, “taksa e sheshtë” ul të ardhurat e grupeve të para, që përbëjnë 
shumicën dhe favorizon grupin e pestë, me të ardhura më të larta.

31 http://open.data.al/
32 Deklaratë në përfundim të Misionit të FMN-së në Shqipëri.
http://www.minfin.gov.al/



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201356

Me qëllim që të shmangen mangësitë që janë vërejtur nga viti 2008 e 
në vijim nga përdorimi i sistemit të tatimit përpjesëtimor mbi të ardhurat 
personale, qeveria e dalë nga zgjedhjet legjislative të 23 qershorit 2013 ka 
vendosur të ndjekë politikën e taksimit progresiv, ku “kush përfiton më 
shumë, të kontribuojë më shumë”.33 Megjithatë, deri më tani ende nuk ka 
ndonjë projekt se si do të ndërtohet sistemi i ri tatimor progresiv. 

Me synimin për të dhënë një ndihmesë në këtë proces, kam hartuar një 
sistem tatimi progresiv me 5 shkallë tarifore, ku shkalla e parë, në shumën 
deri 30 mijë lekë, tatohet me 0 për qind, apo përjashtohet nga tatimi.

Shkalla e dytë tatohet me 5 për qind, kurse tre të tjerat rriten me nga 
2.5 për qind secila, duke arritur deri 12.5 për qind për shumat mbi 150 mijë 
lekë në muaj (Tabela 8).

Në ndërtimin e këtij sistemi kam mbajtur parasysh sa vijon:
-Sistemi të jetë në rrjedhën e praktikave evropiane dhe sa më i thjeshtë 

në zbatim.
Shumat deri në 30 mijë lekë në muaj përbëjnë të ardhurat që duhet të 

sigurojë një i punësuar për të arritur atë që quhet minimumi jetik, prandaj 
dhe përjashtohet nga tatimi.34 Në të ardhmen kjo “dysheme” duhet të jetë 
objekt rishikimi në përputhje me ndryshimin e faktorëve që ndikojnë në 
nivelin e jetesës. 

 Shuma 50 mijë lekë në muaj përbën pagën mesatare në sektorin pub-
lic, prandaj parashikojmë një tarifë prej 5 për qind.

 Shumat nga 50 deri në 100 mijë lekë në muaj i përfiton numri më i 
madh i të punësuarve në sektorin publik dhe privat, prandaj parashikojmë 
një tarifë prej 2.5 për qind më të lartë se grupi i tretë, por 2.5 për qind më 
të ulët se varianti i tanishëm proporcional.

 Shumat nga 100150 mijë lekë në muaj janë parashikuar të tatohen 
me 10 për qind, kurse ato mbi këtë shumë me tarifën prej 12.5 për qind. 

33 Programi i Qeverisë 2013-2017, f.32
34 Minimumi jetik për një person, në një familje tipike qytetare me 4 persona, me 

të dhëna të 2010-s, del 15,072 lekë në muaj, dhe për një të punësuar, 30,144 lekë. 
Shih: Kiço Ziso-Llogaritja e minimumit jetik –si tregues bazë për përmirësimin 
e mbrojtjes sociale në Shqipëri. Shteti shqiptar i mirëqenies sociale – arritjet, 
mangësitë dhe rrugët e përmirësimit. Përmbledhje referatesh. F 93-106. Botim i 
Institutit të Sociologjisë. Korrik 2011.
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Specialistët dhe ekspertët e tatimeve dhe financave, si dhe vendimma
rrësit mund të ndërtojnë variante të tjera, më të harmonizuara me nevojat 
për të ardhura dhe shpenzime në buxhetin e shtetit. 

Tabela 8. Për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi (propozim)

E ardhura e tatueshme,       lekë në muaj Tatimi në %Mbi              Deri
0              30, 000 0

30 001              50,000 5
50,001             100,000 7.5
100,001             150,000 10
150,001 12.5

Përfundime dhe sugjerime
Në literaturën financiare njihen tre sisteme tatimi: progresiv, për-

pjesëtimor dhe regresiv. Në një sistem progresiv tatimpaguesit paguajnë 
më shumë tatime kur fitojnë më shumë të ardhura, kurse në një sistem 
përpjesëtimor, të njëjtën përqindje tatimi, pavarësisht nga niveli i të ar-
dhurave të tyre.  Në sistemin regresiv tatimi ulet kur të ardhurat rriten, si 
p.sh. TVSh-ja. 

Sistemi i tatimit progresiv përdoret në mbi 164 vende të botës, nga 
196 gjithsej: në BE, ShBA, Japoni, Brazil, Australi, Kinë, Egjipt... Kosovë 
e vende të tjera. Një shtrirje e tillë globale, për më tepër në vende me 
qeverisje të ndryshme politike, tregon se motivet për përdorimin e këtij 
sistemi nuk janë ideologjike, por ekonomike dhe sociale. Ato lidhen me 
zbutjen e pabarazive horizontale dhe vertikale dhe krijimin e shoqërive sa 
më harmonike. 

Tatimi përpjesëtimor (“taksa e sheshtë”) filloi të zgjerohet pas vitit 
1990. Estonia ishte e para që përdori këtë sistem më 1994, e pasuar nga 
vendet e tjera balltike, nga Rusia më 2001 dhe republika të tjera ishsovje
tike, Serbia më 2003 dhe vende të ishJugosllavisë, Sllovakia më 2004 
dhe vende ishkomuniste të ELQ, gjithsej 32 vende. Mungesa e traditës 
dhe e kapaciteteve të nevojshme për mbledhjen e tatimeve i ka shtyrë qe-
veritë e këtyre vendeve të përdorin një “taksë të sheshtë”, që konsiderohet 
e thjeshtë në llogaritje dhe në mbledhjen e saj, por që nuk mban parasysh 
parimet dhe funksionet e taksimit. 

Në Shqipëri tatimet dhe taksat zënë rreth 91 për qind të të ardhurave të 
buxhetit. Në vitin 2012 të ardhurat nga TVShja zinin 8.6 për qind të PBB
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së, pasuar nga akcizat me 2.7 për qind, tatimi mbi të ardhurat personale 
dhe taksat nacionale me 2.1 për qind etj. 

Nga viti 1993 deri më 2007, për 14 vjet, në vendin tonë është përdorur 
sistemi i tatimit progresiv mbi të ardhurat personale, kurse nga 1 janari 
2008 ka filluar sistemi përpjesëtimor, (“taksa e sheshtë”), ku të ardhurat 
personale dhe fitimi tatohen me 10 për qind. Në mars 2013 u përjashtuan 
nga tatimi mbi të ardhurat personale shumat deri në 30 mijë lekë në muaj, 
nga 10 mijë lekë që ishte më parë. 

Të ardhurat nga “taksa e sheshtë” kundrejt të ardhurave gjithsej të 
buxhetit kanë pasur ecuri me zigzage, me prirje rënieje në fund të kësaj 
periudhe: 14.3 për qind më 2007, 14.6 për qind më 2008, 14.7 për qind më 
2009 (niveli më i lartë i këtyre viteve), 13.7 për qind më 2010, 14.4 për 
qind më 2011, për të rënë në 13.6 për qind më 2012.

Sistemi i tatimit progresiv ka qenë me 5 shkallë apo grupime të të ar-
dhurave të tatueshme të individëve në formën e pagave apo shpërblimeve 
të ndryshme, me shuma në rritje nga njëri grup në tjetrin, me tarifa tatimi 
në lekë dhe në përqindje. Tatimi mbi të ardhurat për grupin e parë ishte 1 
për qind, për grupin e dytë 3.6 për qind, për grupin e tretë 7.1 për qind, për 
grupin e katërt 5.6 për qind dhe për grupin e pestë 13.2 për qind, kundrejt 
tarifës prej 10 për qind të sistemit të sotëm të tatimit përpjesëtimor. 

Krahasimi midis këtyre tarifave nxjerr në pah faktin se tatimi për-
pjesëtimor godet grupet me të ardhura të ulëta dhe të mesme dhe favorizon 
ato me të ardhura të larta. 

Tatimi mbi fitimin nga 20 për qind në sistemin progresiv u bë 10 për 
qind me “taksën e sheshtë”, për të tërhequr investime të huaja direkte, për 
të nxitur shtimin e bizneseve dhe fitimet e tyre, për të rritur të ardhurat në 
buxhet. Por në fakt të ardhurat nga tatimi mbi fitimin në vitin 2007 zinin 
58.7 për qind kundrejt 41.3 për qind të të ardhurave nga tatimi mbi të ar-
dhurat personale. Një vit më vonë raporti rezultoi në 42.5/ 57.5 për qind, 
duke arritur në 37.7/62.3 për qind më 2012. 

“Taksa e sheshtë” nuk ka dhënë efekt pozitiv në rritjen e të ardhurave, 
krahasuar me tatimin progresiv, ndonëse pagat e punës si dhe numri i bi-
zneseve, bazuar në statistikat zyrtare, kanë ardhur në rritje në pesë vjetët 
e fundit. Veç kësaj, rritja e masës së tatimit mbi të ardhurat personale dhe 
ulja në të njëjtën kohë e tatimit të fitimit e ka rënduar barrën e tatimit në 
shtresat me të ardhura të ulëta dhe të mesme, pasi “taksa e sheshtë” deri në 
mars 2013 ka prekur edhe pagat 30 mijë lekë në muaj, që përbën “minimu-
min jetik” për jetesën modeste të gjysmës së një familjeje me katër persona.
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Për sa më sipër kam propozuar ndërtimin e një sistem tatimi për të 
ardhurat personale nga punësimi sipas praktikave të njohura evropiane, 
i thjeshtë në zbatim dhe që lehtëson barrën e personave me të ardhura të 
ulëta. 

Krahas përjashtimit nga tatimi i të ardhurave deri në 30 mijë lekë në 
muaj, shkalla e dytë që përfshin pagën mesatare në sektorin publik prej 50 
mijë lekë në muaj është parashikuar të tatohet 5 për qind kundrejt 10 për 
qind që ishte më parë. 

Tre shkallët e tjera tarifore tatohen me nga 2.5 për qind secila më 
shumë, duke arritur deri në 12.5 për qind për shumat mbi 150 mijë lekë në 
muaj.

Sigurisht, specialistët e tatimeve dhe financave, si dhe organet publike 
vendimmarrëse përkatëse, që i njohin më mirë nevojat për të ardhura dhe 
shpenzime në buxhetin e shtetit mund të ndërtojnë dhe miratojnë variante 
të tjera, më të harmonizuara me mundësitë që ka aktualisht dhe në perspe-
ktivë vendi ynë.
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pAgAt si koncept, niveli dhe 
dinAmikA e rritjes tyre në vendin 
tonë, legjislAcioni dhe orgAnet 

kompetente në hArtimin e politikAve 
të pAgAve

Kiço Ziso 
Bashkëpunëtor shkencor në institutin e Punës të BSPSh

AbstrAct
In this paper are analysed some issues that are related on wage concept, their types, 

their wage system, the dynamic of wages growth in the country during 2005-2013. The 
main focus is concentrated especially in the analysis of the dynamics of the minmal and 
average wages. In the nominal terms, the minimal wage in 2012 and 2013 was raised 
78% and 86.4% respectively toward 2005. In the same time, in the real terms, (the nomi-
nal page – effects of inflation growth), the minimal wage was raised 55% and 60, 6%, re-
spectively. The level of average wage in the public sector in 2012 was higher toward 2005: 
in nominaly terms 86.8% and in realy terms, 63.8%. In the paper are analised detailed 
wages data in education, health and other public sectors, as well as on wage indicators 
in the non-budgtary and private sectors. The analyses comprises the dynamics of wages 
during the all transition period, since 1990 till 2013. Thus, in 201,3 in comparison with 
1990, the real minimal wage was raised, over 1.6 times and the average wage in the public 
sector was raised over 3 times. For this reason, it is necessary to grow by higher rates the 
monthy minimal wages toward average wage with intention to narrow the gap between 
them, and to protect persons that received low wages and are in the poverty risk. In the 
paper are treated also some legislation and institutioalisation issues that have regulated 
the process of implementation of wage policies in all sectors. In the process, an effective 
role are playing the government, trade unions and business representatives in the Na-
tional Council of Labor. 

Key words: Labour wages; Nominal wage; Real wage; Inflation; Wages growth; 
Wages legislation.
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1. Koncepti mbi pagat
Në sektorin shtetëror (buxhetor dhe jobuxhetor) në vitin 2013 (tremu-

jori i tretë) në vendin tonë janë 164 mijë punonjës, kurse në sektorin privat 
jobujqësor rreth 288 mijë të tjerë. Pra, gjithsej punonjës me pagë zyrtarisht 
rezultojnë 452 mijë vetë.1 Kurse në në sektorin privat bujqësor vlerësohen 
si fermerë, që vetë shpërblehen, 519 mijë të punësuar.

Puna dhe pagat përbëjnë një binom të pandashëm me ndikime të 
ndërsjella në zhvillimin ekonomik e social të vendit si dhe në mirëqënien e 
punonjësve dhe familjeve shqiptare. Prandaj, në këtë analizë, po shtjello-
jmë gjerësisht konceptin e pagave, dinamikën dhe ecurinë e tyre në vendin 
tonë, veçanërisht në këto tetë vitet e fundit por, edhe gjatë dy dekadave të 
tranzicionit. 

Paga është shuma në të holla që i jepet një punonjësi për punën e tij të 
kryer në një ndërmarrje, institucion apo në një sektor tjetër. Sipas nenit 109 
të Kodit të Punës, me pagë kuptohet paga bazë si dhe shtesat me karakter 
të përhershëm. Pra, në pagë nuk përfshihen shpërblimet e ndryshme që 
merr punonjësi gjatë veprimtarisë së tij profesionale. 

Koncepti mbi pagat përfshin një gamë të gjerë emërtesash si: paga 
minimale dhe mesatare, paga bruto dhe paga neto, paga nominale dhe paga 
reale, paga bazë dhe ajo suplementare, paga në shtet dhe ajo në privat, 
paga për punëtorët dhe paga për nëpunësit, paga për buxhetorët dhe paga 
për jobuxhetorët, paga individuale dhe ajo në grup, pagesë me para në 
dorë apo në çek xhirimi ose kartë krediti etj. 

Përmbajtjen e tyre, në shumicën e rasteve të mësipërme e shprehin 
vetë termat e përdorura, por më shpesh të përdorshme janë termat e pagës 
bruto e pagës neto si dhe ajo e pagës nominale dhe asaj reale. 

Paga bruto - përfaqëson pagën që i është caktuar punonjësit sipas kla-
sifikimit të sistemit të pagave. Në këtë pagë përfshihet edhe pjesa e siguri-
meve shoqërore dhe e tatimit mbi pagë që i mbahet çdo muaj punonjësit. 
INSTAT i referohet kësaj page në publikimet e veta. Ndërsa paga neto 
përfaqëson pjesën që mbetet nga paga bruto me zbritjen e shumës së ndale-
save për efekt të derdhjes së tatimit mbi pagë dhe sigurimeve shoqërore. 

1 Këto janë të dhëna zyrtare, të publikuara nga INSTAT, sipas Anketës tremujore 
të forcave të punës.
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Paga nominale - përfaqëson pagën neto që merr punonjësi me lekë 
në dorë. Kurse paga reale është paga neto e korrektuar me përqindjen e 
ndryshimit të inflacionit 

2. Ndërtimi dhe funksionimi i sistemit të pagave
Në lidhje me konceptin e pagave, rëndësi ka edhe mënyra e ndërtimit 

dhe e funksionimit të sistemit të pagave si dhe dinamika e rritjes së pagave. 
Sistemi i pagave në shkallë vendi përbëhet nga sistemi i pagave në 

sektorin publik dhe nga pagat në sektorin privat sipas skemës që vijon. 
Pagat në sektorin publik ndahen në buxhetorë dhe jo buxhetorë. Ky 

sektor ka ardhur duke u tkurrur nga pikëpamja numerike nga shkurtimet në 
administrata dhe nga procesi i mbylljes apo privatizimit të ndërmarrjeve të 
mëdha publike sidomos në sektorët minerarë, industrinë mekanike, meta
lurgjike, industrinë e lehtë dhe ushqimore etj.

Këshilli i Ministrave është organi kompetent përgjegjës për vendosjen 
e pagave në mënyrë të drejtpërdrejtë për administratën qëndrore dhe ven-
dore, për institucionet arsimore, shëndetësore, të drejtësisë, policisë, ush-
trisë etj. Në mënyrë indirekte Këshilli i Ministrave vendos për ndërmarrjet 
dhe institucionet jobuxhetore, që janë kthyer në sh.a, etj.

Këshilli i Ministrave vendos edhe për pagën minimale zyrtare mujore 
bazë, e cila është e detyrueshme për zbatim si në sektorin publik gjithashtu 
dhe atë privat.

Skema e sistemit të pagave
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Ndryshe nga sa më sipër, pagat në sektorin privat caktohen nga kom-
panitë, firmat dhe organizatat e tjera të biznesit, që shpesh orientohen nga 
nivelet e pagave në sektorin publik.

Në këtë mënyrë, vendi ynë tashmë ka ndërtuar një sistem pagash si-
pas kërkesave të ekomonisë së tregut: të centralizuar në sektorin publik 
shtetëror (buxhetor e jobuxhetor) dhe të decentralizuar në sektorin privat 
të përbërë nga ndërmarrjet, kompanitë, shoqatat dhe organizatat e biznesit 
si dhe atyre jofitimprurëse.

Politika e pagave ka ndryshuar në vartësi të kushteve makro-eko-
nomike të vendit si dhe nga programet e qeverive të radhës në pushtet. 
Vitet e fundit është ndjekur një politikë e rritjes së pagave në sektorin pub-
lik, duke vendosur për disa vite pagat e referencës2 edhe në sektorin privat,  
por tashmë kjo politikë ka ardhur duke u zbehur pasi konsiderohet se ajo i 
ka dhënë efektet e ndikimit të saj nëpër biznese.

Roli stimulues varet shumë nga kushtet konkrete të nivelit të zhvil-
limit ekonomik të vendit, nga luhatjet në ecurinë e reformave të kësaj peri-
udhe si dhe shkalla e suksesit të politikave sociale aktive të ndjekura gjatë 
kësaj periudhe.

Prandaj, në këtë material do t’i kushtojmë një analizë vëmendje të 
veçantë ecurisë të rritjes së pagave dhe sidomos pagave reale, pasi ato 
ndikojnë konkretisht në mirëqënien e punëmarrësve dhe familjeve të tyre.

3. Dinamika e pagave nominale dhe reale
Politikat e ndjekura në fushën e ndërtimit dhe funksionimit të sistemit 

të pagave në përshtatje me kërkesat e ekonomisë së tregut, gjatë viteve të 
tranzicionit në vendin tonë janë shoqëruar me rezultate në drejtim të rritjes 
së madhësisë së pagave. 

Të dhënat nominale jepen si për pagën minimale e mesatare në sek-
torin shtetëror buxhetor dhe jobuxhetor, ashtu edhe për pagën mesatare 
në ndërmarrjet ekonomike të sektorit shtetëror dhe privat të realizuara me 
Anketë (ASN) nga INSTAT, sipas degëve e nëndegëve të ekonomisë dhe të 
ndara në tre grupe ose kuartile: kuartili 1, mediana dhe kuartili 3. 

2 Pagat e referencës janë pagat faktike të caktuara nga Ministria e Financave që 
duhet të paguajnë bizneset ndaj punëmarrësve. Kjo është bërë për të shmangur 
raportimin nga ana e tyre, kryesisht të pagës minimale, për derdhjen e sa më pak 
taksave dhe sigurimeve shoqërore në shtet.
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Por, para se të analizojmë ritmet e rritjes së pagave nominale dhe reale, 
është e nevojshme të llogaritet edhe rritja e inflacionit (indeksit të çmime-
ve të konsumit -IÇK)3 që, sipas të dhënave të INSTATit rezulton si vijon: 

 
Tabela 2. Shkalla e inflacionit në vitet 2005-2012, në %

Vitet 
IÇK në % 

Vjetore Progresive 
2005 2.0 2.0 
2006 2.5 4.5 
2007 3.1 7.8 
2008 2.2 10.2
2009 3.7 14.2 
2010 3.4 18.1 
2011 1.7 20.1 
2012 2.4 23.0 

Burimi: iNSTAT- indeksi i çmimeve të konsumit, muaji dhjetor i çdo viti.

3 Shkalla progresive e % së inflacionit është llogaritur nga autori me metodën e 
shumëzimit të indekseve vjetore.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201366

Nga të dhënat e mësipërme del se rritja progresive e inflacionit e 
shprehur në IÇK për periudhën e 8 viteve (20052012) është 23%. Për të 
llogaritur pagën reale është e nevojshme që pagës nominale t’i zbritet IÇK 
përkatëse, që në këtë rast është 23% deri në vitin 2012 dhe 25.8% duke 
përfshirë edhe vitin 2013.

Në vijim, për të krijuar një ide më të plotë të rritjes nominale dhe reale 
të pagave në vendin tonë, jepen të dhëna për pagën minimale dhe mesatare 
për periudhën e viteve 20052013 si dhe për gjithë periudhën që fillon nga 
viti 1990 e deri më sot. 

Nga analiza e të dhënave të tabelës 3 dhe të grafikut 2 rezulton se: 
paga minimale nominale mujore në vitet 20052013 është rritur nga 11800 
lekë në 22000 lekë në muaj, me 86.4% rritje ose 10.8% mesatarisht në vit. 
Ndërsa paga minimale reale gjatë kësaj periudhe është rritur 60.6% ose 
7.6% mesatarisht në vit (pasi inflacioni u rrit 25.8%). 

Paga minimale mujore duhet të vazhdojë me ritme më të larta në të ar-
dhmen, pasi është sa 73% (22000: 30144) krahasuar me treguesin e mini-
mumit jetik për një të punësuar prej 30144 lekë, i llogaritur në vitin 2010 
nga Instituti i Punës BSPSH.4

Veç kësaj, ritmet e rritjes të pagës minimale zyrtare kanë rezultuar më 
të ulëta se ato të pagës mesatare. Aktualisht paga minimale është sa 42% 
e pagës mesatare të vitit 2013 kundrejt 44% që zinte ajo në krahasim me 
vitin 2005, 47% në vitin 2000 etj. 

Niveli i pagës minimale zyrtare (157.1 euro në muaj) rezulton shumë 
i ulët sidomos kur krahasimet bëhen me vende të BE, ku synojmë të inte-
grohemi. Më afër jemi me Bullgarinë dhe Rumaninë me përkatësisht 158.5 
dhe 157.26 euro në muaj, siç duket edhe në të dhënat e EUROSTATit, të 
paraqitura në tabelën 4.

4 Qeveria ende nuk e llogarit dhe nuk e shpall zyrtarisht këtë tregues.
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Vitet 

Paga 
minimale 
nominale 
lekë/muaj

Rritja
e pagës
minimale
nominale 
në %

Rritja e 
inflacionit 
ndaj 2005,
progresive 
në %

Rritja
 e pagës
minimale 
reale në %

Paga 
minimale 
reale lekë/
muaj

Shtesa mujore 
në lekë e pagës 
minimale ndaj:

Ulja e pagës 
nga rritja e 
inflacionit, 
në lekë pagës 

nominale
pagës 
reale

2005 11800 100.0 102.0 98.0 11564
2006 14000 118.6 104.5 114.1 13464 2200 1900 300
2007 14000 118.6 107.6 111.0 13098 2200 1534 666
2008 17000 144.0 110.2 133.8 15788 5200 4224 976
2009 18000 152.5 114.2 138.3 16319 6200 4755 1445
2010 19000 161.0 118.1 142.9 16862 7200 5298 1902
2011 20000 169.5 120.1 149.4 17629 8200 6065 2135
2012 21000 178.0 123.0 155.0 18290 9200 6726 2474
2013 22000 186.4 125.8 160.6 18951 10200 7387 2813

Burimi: iNSTAT. Të dhënat për vitin 2013 janë të pritëshme.

Tabela 3. rritja e pagës minimale mujore bazë, nominale dhe reale në vitet 
2005-2013
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Nr. Vendet e BE-së Paga minimale
1 Luksemburgu 1874
2 Belgjika 1502
3 Hollanda 1469
4 Irlanda 1462
5 Franca 1430
6 Britania e 

Madhe
1264

7 Sllovenia 784
8 Spanja 753
9 Malta 697
10 Greqia 684
11 Portugalia 566
12 Polonia 377
13 Kroacia 374
14 Hungaria 340
15 Sllovakia 338
16 Estonia 320
17 Rep. Çeke 312
18 Lituania 290
19 Letonia 287
20 Bullgaria 158
21 Rumania 157
22 Shqipëria 157

Tabela 4. Paga minimale mujore 
zyrtare në 21 vende të BE-së në vitin 
2013, në euro

Burimi: EUrOSTAT- earn_mw_cur.
html. http://appsso.eurostat.ec.europa.
eu/nui/download; qershor 2013

4. Paga mesatare sipas 
grupimeve të sektorëve kryesore 
për vitet 2005-2012

Rritja e pagës mesatare ndiqet 
me një numur treguesish, të cilët ra-
portohen sipas sektorëve e degëve 
të ekonomisë, tipeve të pronësisë, të 
profesioneve të ndryshme etj. Në vi-
jim, paraqitet dinamika e rritjeve të 
pagës mesatare në vite e përqendruar 
në 12 tregues mesatarë të kësaj page, 
që për lehtësi metodike paraqitet në 
grupimet vijues: 

Në grupin e parë – paraqitet rritja 
e pagës mesatare në sektorin shtetëror 
dhe nga kjo veçmas për pagat në 
punonjësit buxhetorë dhe në ata jo
buxhe torë. 

Në grupin e dytë – rritja e pagës 
mesatare në sektorin e arsimit parauni-
versitar në tërësi dhe veçmas pagat e 
mësuesve në shkollat e mesme dhe në 
ato 9-vjeçare. 

Në grupin e tretë – rritja e pagës 
mesatare për punonjësit e sektorit të 
shëndetësisë në tërësi dhe të detajuar 

për pagat e mjekëve dhe të infermjerëve të këtij sektori. 
Në grupin e katërt – dinamika e rritjes së pagës mesatare në ndërmar-

rjet ekonomike, në fillim si tërësi shtetërore e private bashkë dhe më tej, 
veçmas për pagat në ndërmarrjet shtetërore dhe veçmas për ato private. 

Nga analiza e të dhënave të tabelës 5, që përfaqëson grupin e parë, del 
se paga mesatare nominale në sektorin shtetëror në tërësi në vitin 2012 
kundrejt vitit 2005 është rritur 186.8%, në sektorin shtetëror buxhetor 
213%, dhe në sektorin shtetëror jobuxhetor 205.1%. Kurse paga mesatare 
reale është rritur përkatësisht: 205.1%, 190% dhe 182.1%.
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Tabela 5. rritja e pagës mesatare mujore nominale dhe reale në vitin 2012 
kundrejt vitit 2005, në lekë dhe në %

Sektorët Viti
2012

Viti
2005

Shtesa 
nominale

uljet nga 
inflacioni

Shtesa
reale

% e rritjes
Nom. reale

Sektori shtetëror 50092 26808 23284 5649 17635 186.8 163.8
Sektori shtetëror 
buxhetor 58026 27248 30778 5710 25068 213.0 190.0

Sektori shtetëror 
jobuxhetor 52503 25592 26911 5388 21523 205.1 182.1

Nga analiza e shifrave të tabelës 6, që përfaqëson grupin e dytë, del 
se paga mesatare nominale në sektorin e arsimit parauniversitar shtetëror 
në vitin 2012 kundrejt vitit 2005 është rritur 212%, paga mesatare për më-
suesit e arsimit të mesëm është shtuar 216.2% dhe, paga mesatare për më-
suesit e arsimit 9vjeçar është rritur 225%. Kurse paga mesatare reale është 
rritur përkatësisht: 189%, 193.2%, 202%. Shtesa të tilla pagash tregojnë 
se ato në sektorin e arsimit janë dyfishuar kundrejt nivelit të tyre në vitin 
2005.

Tabela 6. rritja e pagës mesatare mujore nominale dhe reale në arsimin 
parauniversitar në vitin 2012 ndaj vitit 2005, në lekë dhe në %

Sektorët Viti 
2012

Viti 
2005

Shtesa 
nominale

Uljet nga 
inflacioni

Shtesa 
reale

% e shtesës
Nom. Reale

Arsimi
parauniversitar 55305 26100 29205 5454 23751 212.0 189.0 

Arsimi i mesëm 54700 25302 29398 4911 24487 216.2 193.2 

Arsimi 9 vjeçar 51700 22988 28712 4804 23908 225.0 202.0 

Nga analiza e shifrave të tabelës 7 (grupi i tretë) del se, paga mesatare 
mujore nominale në sektorin e shëndetësisë në vitin 2012 kundrejt vitit 
2005 është rritur 224.4%, paga mesatare për mjekët e QSUT është rritur 
263.8% dhe, paga mesatare për infermierët e QSUT është rritur 240.8%. 
Kurse paga mesatare reale është rritur përkatësisht: 201.4%, 240.8% dhe 
218%. Pra edhe në këtë sektor pagat janë mbidyfishuar, krahasuar me 
vitin 2005.
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Tabela 7. Paga mesatare mujore nominale dhe reale në sektorin e shëndetësisë në vitin 
2011 ndaj vitit 2005, në lekë dhe %

Sektorët Viti 
2011

Viti 
2005

Shtesa 
nominale

uljet nga 
inflacioni

Shtesa 
reale

% e rritjes
Nom. reale

Shëndetësia 47116 21000 26116 4402 21714 224.4 201.4 
Mjekët në 
QSUT 68000 25778 42222 5411 36811 263.8 240.8

Infermjerët 
në
QSUT

38900 16150 22750 3370 19380 241 218 

 
Nga analiza e shifrave të tabelës 8 (grupi i katërt) del se, paga me-

satare mujore nominale në ndërmarrjet ekonomike shtetërore dhe private 
në tërësi në vi tin 2011 kundrejt vitit 2005 është rritur 182.5%, veçmas 
për ndërmarrjet shtetërore 132.6%, dhe për ndërmarrjet private 194.2 %. 
Kurse paga mesatare reale është rritur përkatësisht: 162.5%, 112.5% dhe 
174.1%. Pra, pagat mesatare në ndërmarrjet ekonomike janë shtuar më 
tepër në ndërmarrjet private.

Tabela 8. Paga mesatare mujore nominale dhe reale në ndërmarrjet ekonomike 
në vitin 2011 ndaj vitit 2005, në lekë dhe %

Sektorët Viti 
2011

Viti 
2005

Shtesa 
nominale

Shtesa 
reale

uljet nga 
inflacioni

% e shtesës
Nominale reale

Ndërmarrjet 
shtetërore+private 36482 19993 16489 12875 3614 182.5 162.5

Nd/jet shtetërore 41333 31166 10167 5062 5105 132.6 112.5

Nd/jet private 37250 19178 18072 14595 3477 194.2 174.1

5. Paga minimale dhe mesatare nominale dhe reale në 
periudhën e 23 viteve të tranzicionit

Për të analizuar dinamikën e ndryshimit në rritje të pages minimale 
dhe mesatare për një periudhë më të gjatë kohore, nga viti 1990 e në vijim, 
shërbejnë të dhënat e tabelës 9.

Në terma nominalë, treguesi i pagës minimale bazë ka arritur nga 450 
lekë në muaj në vitin 1990 në 22000 lekë në muaj në vitin 2013, me një 
rritje 48.8 herë (22000: 450). 

Ndërsa treguesi i pagës mesatare nominale në sektorin shtetëror gjatë 
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kësaj periudhe 23 vjeçare është rritur nga 570 lekë në muaj në vitin 1990, 
në 52000 lekë në muaj në vitin 2013 osej 91.2 herë (52000 : 570). 

Në vitin 1990, treguesit e pagës minimale dhe mesatare ishin të bara
bartë si në terma nominalë ashtu dhe në ato realë, për arsye të politikave 
të mosndryshimit të çmimeve që aplikohej në sistemin e ekonomisë së 
centralizuar. 

Me futjen e vendit mbas vitit 1990 në rrugën e ekonomisë së tregut, 
çmimet kanë ardhur në rritje në masën prej 3005% ose 30 herë në vitin 
2013 kundrejt vitit 1990. Ky ndryshim i çmimeve në vite sjell nevojën e 
llogaritjes së madhësisë së pagave në terma nominalë e realë.

Tabela 9. Paga minimale mujore nominale dhe reale, paga mesatare në sektorin 
shtetëror si dhe shkalla e inflacionit në periudhën 1990-2013

Vitet

Paga minimale 
bazë

Paga mesatare në 
sektorin shtetëror

% e shkallës së 
inflacionitnë 23 vite

Paga reale me bazë 
çmimet e vitit 1990

nominale në
lekë (në 
muaj)

në % 
ndaj
vitit 
1990

nominale
në lekë

në % 
ndaj
vitit 
1990

% e rritjes 
nga viti në vit

rritja 
progresive 
në % ndaj
vitit 1990

Paga 
reale 
minimale 
në lekë

Paga 
reale 
mesatare 
në lekë

1990 450 100 570 100 100 100 450 570
1991 675 150 727 128 135.5 135.5 498 537
1992 840 187 1783 313 326 441.7 190 404
1993 1200 267 3084 541 185 817.2 147 377
1994 2440 542 4778 836 122.6 1001.9 244 477
1995 3400 755 6406 1124 107.8 1080 315 593
1996 4400 978 8638 1515 112.7 1217.2 361 710
1997 4400 978 9558 1677 142 1728.4 255 553
1998 5800 1289 11509 2019 120.9 2089.6 278 551
1999 6380 1418 12708 2229 1004 2098 304 606
2000 7000 1555 14963 2625 100 2098 334 713
2001 7580 1684 17218 3021 103.1 2163 350 796
2002 9400 2088 19659 3449 105.2 2275.5 413 864
2003 10060 2235 21325 3741 102.4 2330.1 432 915
2004 10800 2400 24393 4279 102.5 2388.4 452 1021
2005 11800 2622 26808 4703 102 2436.1 484 1100
2006 14000 3111 28822 5056 102.5 2497 561 1154
2007 14000 3111 33750 5921 103.1 2574.4 544 1311
2008 17000 3777 36537 6410 102.2 2631 646 1389
2009 18000 4000 40874 7171 103.7 2728.4 660 1498
2010 19000 4222 43625 7654 103.4 2821.2 673 1546
2011 20000 4444 46665 8187 101.7 2869.2 697 1626
2012 21000 4666 50092 8788 102.4 2938 715 1705
2013 22000 4888 52000 9123 102.3 3005 732 1731
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Treguesit realë të pagës minimale dhe mesatare, duke mënjanuar efek-
tet e rritjes së inflacionit nga viti 1990 e deri në vitin 2013, rezultojnë të 
rritura 1.6 herë për pagën minimale dhe 3 herë për pagën mesatare, të 
llogaritura si më poshtë: 

Metoda e pjestimit të madhësisë nominale të pagave të vitit 2013 me 
30 herë për t’i llogaritur ato me çmimet bazë të vitit 1990 rezulton: 

Rritja reale e pagës minimale 22000: 30 = 732 lekë: 450 lekë = 1.6 
herë. 
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Grafiku 3. Paraqitja grafike e rritjes nominale mujore të pagës minimale dhe mesatare për vitet 1990-2013
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Grafiku 4. Paraqitja grafike e rritjes reale mujore të pagës minimale dhe mesatare për vitet 1990-2013,
me bazë krahasimi çmimet e vitit 1990
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Rritja reale e pagës mesatare 52000: 30 = 1731 lekë: 570 lekë = 3 herë. 

Nga analiza e të dhënave statistikore të INSTATit sipas tabelave dhe 
grafikëve të mësipërm, rezulton se paga minimale mujore nominale në vi-
tin 2013 kundrejt vitit 1990 është rritur 48.8 herë, kurse paga mesatare 
nominale është rritur 91.2 herë.

Paga minimale reale për një të punësuar është rritur gjatë 23 viteve 
të tranzicionit mbi 1.6 herë në vitin 2013 krahasuar me vitin 1990 (nga 
450 lekë në muaj në 732 lekë në muaj, vlerësuar me çmimet e vitit 1990). 
Kurse paga mesatare reale gjatë kësaj periudhe në vitin 2013 në krahasim 
me vitin 1990 është rritur realisht rreth 3 herë më tepër, nga 570 lekë në 
vitin 1990 në 1731 lekë të llogaritura me çmimet e vitit 1990. Në grafi-
kun 4 duket qartë rënia e madhësisë reale të pagave në kushtet e krizës së 
viteve 19921994 dhe asaj të vitit 1997, ku gropa e pagave u ngrit realisht 
në nivelin real të pagës mesatare të vitit 1990 vetëm mbas 5 vitesh, pra në 
vitin 1995 dhe paga minimale e kapi atë nivel në vitin 2004, pra mbas 14 
vjetësh.

Më e shprehur politika e pagave duket tek piramida e pagave, nga 1 
me 2  dhe 2.2 që kemi trashëguar para vitit 1990 në 1 me 5 sot, deri tek 
paga e një drejtori në ministri dhe deri 1 me 10 krahasuar me pagën e funk-
sionarëve të lartë shtetërorë. 

Të gjitha sa më lart, na çojnë në përfundimin se në të ardhmen duhet 
që paga minimale të rritet me ritme më të larta se paga mesatare pasi në 
këtë mënyrë do të ngushtohen hendeku në diferencat në paga dhe do të 
merren në mbrojtje shtresat që rrezikohen nga varfëria.

6. Mbështetja legjislative dhe institucionale në fushën e 
pagave

Në vendin tonë, realizimi i marrëdhënieve të punës dhe pagës mbi 
bazën kontratave të lidhura është organizuar dhe mbrojtur me dispozita 
ligjore nga ana e shtetit. Kjo mbrojtje fillon nga Kushtetua e Republikës së 
Shqipërisë, Kodi i Punës si dhe akte të tjera ligjore e nënligjore. Ato janë të 
mbështetura edhe në aktet ligjore ndërkombëtare si: Konventa Europiane 
mbi të Drejtat e Njeriut, Konventat Ndërkombëtare të Punës (ILO), Karta 
Sociale Europiane etj. Në mes tyre, një ndihmesë e madhe janë Konventat 
Ndërkombëtare të ILOs, të cilat deri tani përbëhen nga 184 konventa dhe 
170 rekomandime, shumica të ratifikuara nga mbi 150 shtete të botës, përf-
shirë dhe vendin tonë. Pjesa më e madhe e këtyre konventave nga ana jonë 
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janë ratifikuar pas vitit 1990, me vendosjen e demokracisë dhe ekonomisë 
së tregut. 

Është e vërtetë se deri tani vendi ynë ka ratifikuar mbi 20% të këtyre 
konventave, por duhet theksuar se janë ratifikuar konventat më kryesore, 
duke u nisur nga shkalla e shqetësimit dhe nga rëndësia e tyre aktuale si 
ato mbi lirinë sindikale, punësimin, kontratat kolektive etj. Në këtë kuadër 
përfshihen 10 konventa dhe rekomandime të ILOs për pagat, të cilat janë 
dhe të botuara qysh nga viti 1998 në librin “Konventat Ndërkombëtare të 
Punës” prej sindikatave. 

Mbështetjen kryesore ligjore për sistemin tonë të pagave e përmban 
Kodi i Punës në fuqi, i cili në të 24 nenet e hartuar për këtë qëllim (që jepen 
në kreun 11 të tij) ato përshkruhen në mbi 10% të vëllimit të faqeve të këtij 
kodi. Problemet e përmbajtjes ligjore të 24 neneve për pagat të këtij kodi 
përmbajnë probleme të mbrojtjes juridike të ndara në pesë grupe kryesore: 

Në grupin A, në nenet 109115 trajtohen problemet që lidhen me cak-
timin e pagës, duke filluar që nga përkufizimi i pagës, vlera e saj, paga 
minimale, komisioni për pagat i ndërmarrjes, pjesëmarrja në rezultatet e 
ndërmarrjeve dhe e drejta e përfitimit të shpërblimit vjetor si dhe barazia 
në shpërblim midis gjinive. 

Në grupin B, në nenet 116120 trajtohen rregullat e mbrojtjes së të dre-
jtës për pagën, që nga domosdoshmëria e pagës, zbritjet nga paga, mënyra 
e pagesës, përllogaritja e pagesës dhe interesat në rast vonesash të pag-
esave. 

Në grupin C, në nenet 121124 trajtohen rregullat e mbrojtjes së pagës 
si: refuzimi, përdorimi i lirë i pagave, paga e paprekshme dhe paaftësia 
paguese. 

Në grupin D, në nenet 125129 trajtohen rregullat për mjetet e punës 
dhe shpenzimet, që nga mjetet e punës dhe materialet që përdor punëma
rrësi, shpenzimet që rrjedhin nga kryerja e punës dhe afatet e pagesave; 

Në grupin E, në nenet 130134 trajtohen rregullat e pagesës që lidhen 
me mungesat e punëmarrësit si në rastet e sëmundjeve, aksidentet, përkuj
desja për fëmijët në ngarkim, përmbushja e detyrimit ligjor dhe kushtet 
klimaterike. 

Problemet e mbrojtjes së pagave me Kod Pune, në të 24 nenet e 
tij të përshkruara më sipër, janë baza e mbrojtjes ligjore të sistemit 
tonë të pagave, ku çdo nen ka rëndësinë e vet dhe, ku mund të përmendim 
disa prej tyre si më të theksuara: nenin 109, ku në konceptin pagë, veç 
pagës bazë futen vetëm shtesat me karakter të përhershëm; nenin 111, ku 
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paga nuk mund të jetë më e ulët se paga minimale e caktuar me vendim 
të Këshillit të Ministrave, e cila përbën dhe themelin e sistemi të pagave; 
nenin 114, kur punëdhënësi paguan një shpërblim vjetor 3 vjet rresht pa 
rezerva të shprehura, ai është i detyruar të vazhdojë pagimin e tyre edhe 
në të ardhmen; 

Të rëndësishme janë dhe nenet e Kodit që lidhen me pagën e paprek-
shme (neni 123), ose, për paaftësinë paguese (neni 124), ato që lidhen me 
mungesat në punë të punëmarrësit etj. 

Një drejtim tjetër me rëndësi në mbështetjen juridike të sistemit të 
pagave në vendin tonë janë dhe një sërë ligjesh të veçanta për pagat, të 
miratuara në vite dhe që japin një ndihmesë të madhe në ecurinë e punës 
drejtuese dhe organizative për  funksionimin e sistemit të pagave siç është 
Ligji nr. 8487 datë 13.5.1999 “Për kompetencat për caktimin e pagave të 
punës” etj. 

Mbështetja institucionale dhe organet kompetente në hartimin e 
politikave të pagave kanë luajtur një rol të veçantë në procesin e ndërtimit 
dhe e funksionimit të mbrojtjes ligjore të sistemit të pagave në vendin tonë 
gjatë viteve të demokracisë dhe ekonomisë së tregut.

Ky proces ka ecur krahas dhe bashkë me përpjekjet për ngritjen dhe 
konsolidimin e sistemit të institucioneve e organizmave shtetërorë si dhe 
të organeve të partneritetit social, si ato të punëdhënësve e punëmarrësve, 
të cilat hodhën themelet e marëdhënieve të reja të punës në përshtatje me 
kërkesat e tregut.

Institucionet e partneritetit social në vendin tonë, me futjen e tij në 
rrugën e demokracisë janë themeluar krejtësisht të reja vetëm mbas vitit 
1990. Në këtë drejtim, secila nga të tre palët e partneritetit social ka ngri-
tur dhe konsoliduar në vite një sërë institucionesh të rëndësishme dhe të 
domosdoshme për funksionimin e demokracisë në botën e punës, pra dhe 
të pagave ku konkretisht, më poshtë po rendisim disa prej tyre për secilën 
palë:

Për palën shtet – u krijua për herë të parë në vendin tonë Ministria 
e Punës dhe e Çështjeve Sociale (më 1992), sot me emërtimin Ministria 
e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, u riorganizua Ministria e Financave (në 
vitin 1992) me funksione të reja në kushtet e tregut; u krijua Instituti i 
Sigurimeve Shoqërore (ISSH, në vitin 1992) me disa ndryshime vartësie 
dhe më së fundi përsëri në vartësi të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë; u krijua Inspektoriati Shtetëror i Punës (në vitin 1993), si organ 
kontrolli në vartësi të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë; u krijua 
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Shërbimi Kombëtar i Punësimit (SHKP, në vitin 1995) në vartësi të Minis-
trisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë; u krijua Shërbimi Social Shtetëror 
(SHSSH, në vitin 1996), si organ i administrimit të pagesave të ndihmës 
ekonomike, në vartësi të Ministisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Për palën punëdhënëse – themelohet për herë të parë në vitin 1993 
Bashkimi i Biznesmenëve Demokratë, e para shoqëri e punëdhënësve; 
themelohet KONFINKOM në vitin 1995 si organizatë punëdhënëse e 
komunitetit të biznesit të vogël e të mesëm; krijohet Organizata e Sipër-
marrësve të Lirë Shqiptarë (OSLSH, në vitin 1997); krijohet Bashkimi i 
Organizatave të Biznesit Shqiptar (BOBSH, në vitin 1998); themelohet 
Bashkimi i Industrialistëve dhe Investitorëve Shqiptarë (BIISH, në vitin 
2000); krijohet Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH, në vitin 2000); 
themelohet Konfederata e Industrisë së Fasonerisë (KONFIDUSTRIA, në 
vitin 2003), krijohet Biznes Albania në vitin 2011 etj.

Për palën e punëmarrësve (sindikatat) – krijohet Sindikata e Pa-
varur e Minatorëve të Shqipërisë (SPMSH, në shkurt të vitit 1991), e para 
organizatë sindikaliste e pavarur e vendit; në mars të vitit 1991 themelohet 
e para konfederatë më e madhe sindikale e vendit, Bashkimi i Sindikatave 
të Pavarur të Shqipërisë (BSPSH); krijohet Konfederata e Sindikatave të 
Shqipërisë (KSSH) në qershor të vitit 1991, si konfederata e dytë më e 
madhe e vendit; krijohet Unioni i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë 
(USPSH) në vitin 1994; krijohet Bashkësia e Sindikatave të Shqipërisë 
(BSSH) në vitin 2000 etj.

Prej vitit 1996 ka funksionuar Këshilli Kombëtar i Punës (KKP), organ 
konsultativ (jo vendimmarrës) pranë Ministrisë së Punës dhe Çështjeve 
Sociale, i përbërë nga përfaqësues të qeverisë, punëmarrësve dhe punëd-
hënësve. Ky Këshill tre palësh, përbën bazën e funksionimit të Partneritetit 
Social të vendit në kushtet e demokracisë dhe ekonomisë së tregut.

Pavarësisht se për çështjet e politikave të pagave vendos Qeveria, 
Këshilli Kombëtar i Punës, si organ konsultativ ka luajtur rolin e vet të 
ndikimit në marrjen e vendimeve. Kështu, në vendimin e Qeverisë së këtij 
viti për rritjen e 5% të pagës minimale (nga 20 mijë lekë në 21 mijë lekë, 
duke filluar nga 1 korriku 2012) qeveria ka propozuar të rritet në 23 mijë 
lekë, por pala punëdhënëse (kryesisht fasonët) ka ndikuar që të mbetet në 
22000 lekë për vitin 2013.

Me zgjedhjet e 23 qershorit 2013, qeveria e re në pushtet ka ndryshuar 
emrin e MPÇSSHB nga ish Ministria e Punës, Çështjeve Sociale e Shan-
seve të Barabarta në Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, duke e 
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kaluar përsëri në vartësi të saj Institutin e Sigurimeve Shoqërore (ISSH), 
që më parë ishte pa shumë argumenta në vartësi të Ministrisë së Finan-
cave. Këto ndryshime të skemës institucionale në hartimin e politikave të 
pagave, skematikisht paraqiten si më poshtë:

A- Organe të Vendimmarrjes B- Organ Konsultativ

KËSHILLI I MINISTRAVE

MINISTRIA E MIRËQENIES
SOCIALE DHE RINISË

INSTITUTI I SIGURIMEVE
SHOQËRORE (ISSH)

 
  

  

INSPEKTORIATI
SHTETËROR I PUNËS
(ISHP)

 

SHËRBIMI KOMBËTAR I
PUNËSIMIT (SHKP)
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SHTETËROR (SHSSH) 
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Përfundime dhe rekomandime 
Ndërtimi i sistemit të pagave dhe mbrojtja ligjore e tyre në vitet e de-

mokracisë dhe ekonomisë së tregut, është arritur krahas me përpjekjet për 
ngritjen e institucioneve të shtetit dhe organizmave të partneritetit social. 

Realizimi i marrëdhënieve të punës e të pagave është organizuar mbi 
bazën e lidhjes së kontratave të punës individuale dhe sidomos ato kolek-
tive, të cilat janë të mbrojtura me dispozita ligjore duke filluar nga Kush-
tetuta, Kodi i Punës dhe akte të tjera, me mbështetje në Konventat e ILOs 
dhe aktet e tjera ndërkombëtare.

Pagat e punës kanë shënuar rritje nga viti në vit, në përputhje me zhvi
llimin ekonomik dhe social të vendit dhe sidomos pas vitit 2005. Në vitin 
2013, në krahasim me vitin 1990 paga minimale nominale është rritur 48.8 
herë, kurse ajo reale 1.6 herë. Në të njëjtën kohë, paga mesatare nominale 
është rritur 91.2 herë, kurse paga reale 3 herë. Hendeku këtu duket qartë.

Rritja e pagave të punës në vitin 2012 ndaj vitit 2005 rezulton: paga 
minimale nominale 178%, kurse reale 155%; paga mesatare nominale 
186.8%, reale 163.8% për punonjësit në sektorin shtetëror.

Rritje mbi dy herë më të larta gjatë këtyre 8 viteve janë realizuar në 
sektorin e arsimit publik parauniversitar, nominalisht 212% dhe realisht 
189% dhe sidomos edhe më të lartat në sektorin e shëndetësisë me rritje 
nominalisht 224% dhe realisht 201.4%, ku pagat e mjekëve dhe infer-
mjerëve janë rritur deri 2.5 herë më tepër, më të larta se në çdo sektor tjetër 
shtetëror të vendit. 

Duke krahasuar rritjen e pagës mesatare për punonjësit e ndërmarrjeve 
ekonomike aktive në vitin 2011 ndaj vitit 2005 rezultojnë: për ndërmarrjet 
shtetërore+private: nominalisht 182.5% dhe realisht 162.4%; vetëm për 
ndërmarrjet shtetërore: nominalisht 132.4% dhe realisht 112.5%; vetëm 
për ndërmarrjet private: nominalisht 194.2% dhe realisht 174.1%, ku duket 
qartë rritja më e dukshme e tyre në ndërmarrjet private

Këto rritje pagash në vendin tonë, sidomos e rritjeve të periudhës 8 
vjeçare mbas vitit 2005 janë tepër të dukshme dhe e kanë shëndoshur siste-
min tonë të pagave, duke hapur mundësitë për t’u arritur në paga dinjitoze. 

Rritja e mëtejshme e pagës minimale përbën një problem për t’u re-
alizuar nga partnerët socialë në politikat e pagave dhe presioni sindikalist 
në këtë drejtim vazhdon me propozime reale e konkrete, të paraqitura në 
Platformën SocialEkonomike për 4 vjeçarin 20132017. Por paga mini-
male duhet të përcaktohet mbi bazën e standardeve minimale të jetesës, të 
cilat tek ne ende mungojnë.
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Një ndihmesë në ndërtimin e politikave më të drejta në paga do të 
jepte llogaritja dhe shpallja zyrtare e treguesit të minimumit jetik nga ana 
e shtetit, e miratuar edhe në Këshillin Kombëtar të Punës, duke e studi-
uar shkencërisht në kushtet aktuale të vendit dhe përvojës më të mirë të 
shteteve të tjera. Kjo do të sillte nevojën e rritjes me përparësi të pagës 
minimale e në përgjithësi të pagave të ulta. Sidomos kujdes u duhet dhënë 
përparësive që lidhen me nevojën e ngritjes së nivelit të jetesës për shtresat 
e varfëra të shoqërisë, ku ndihma për varfërinë ekstreme duhet kaluar nga 
forma monetare me lekë në dorë në atë në natyrë me kupona ushqimi etj. 
Në mbarëvajtje të këtyre problemeve mendojmë se pranë Ministrisë së 
Mirëqënies Sociale dhe Rinisë duhet të ngrihen struktura të posaçme, siç 
mund të jetë Drejtoria e Standardeve Minimale të Jetesës. Ndryshe, ky 
problem i ngritur prej vitesh edhe nga ana e ILOs do të vazhdojë të mbetet 
në letër.
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Abstract
The IMF and OECD defines Foreign Direct Investments (FDI) as when one indi-

vidual or business owns 10% or more of a foreign company’s capital. According to the 
UNCTAD 2013, the world’s FDI in 2012 fell 18.2% less than of 2011. FDI in South East 
Europe region have decreased from 13,3 billion $US in 2008, to 4.2 billion $US in 2012. 
Significant fluctuations of FDI inward flow is observed in Bosnia and Herzegovina, Cro-
atia, Serbia, FYROM and less in Albania, Montenegro and Kosovo. In 2012, the share of 
FDI toward GDP in Montenegro has been 14.%, in Albania 7.3%, Kosovo 4.8%, Bosnia 
and Herzegovina 3.7% etc. From 1993 Albania has a liberal legal framework to attract 
FDI. FDI in Albania, as country origin,in 2011 were: from  Canada 18%,Greece 17.3%, 
Austria 15.6%, Italy 12.3%, Turkie 9%, Holland 8.2% etc. Albania is WTO member 
since 2000 and as of 2006 has signed the FTA with region’s countries. ASA, ratified in 
2009 has made possible free trade with EU for a ten years period. Governmet has decided 
incentives to attract FDI, like ”Albania 1 Euro, CIT 10% (2007) etc.However, recently 
are observed a number of shortcomings. The privatization of some imported public compa-
nies like: CEZ, ARMO, ALBPETROL, INSIG etc.., have failed. In this paper, along with 
analyses are highlighted some means to avoid these negative phenomena and to attract 
more FDI in stategic sectors like; turism, renewable energy,infrastructure, agribusiness, 
services and possibly in all areas of the country. At the same time further improvements 
must be made in fiscal system, specialy in tax system, in order to attract serious investors 
with complete programs to increase production, employment, high technology etc...  Of 
crucial importance is the regorous law enforcment and effective war against corruption, 
wihch is the real obstacle for domestic and foreign business.

Keywords: FDI; South-East Europe; Albania; FDI growth; Privatization; Corrup-
tion.
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hyrje
Investimet e huaja direkte (IHD) përbëjnë një element kyç në integri-

min ekonomik ndërkombëtar pasi krijojnë lidhje të qëndrueshme dhe afat-
gjata midis ekonomive të ndryshme. Ato nxisin transferimin e teknologjisë 
dhe të njohurive teknike dhe u mundësojnë ekonomive pritëse të nxjerrin 
produktet e tyre në tregjet ndërkombëtare. 

IHD përbëjnë gjithashtu një burim financiar shtesë për shtimin e in-
vestimeve dhe një instrument për nxitjen e sipërmarrjes.

IHD përkufizohen si investime që kryhen nga një kompani e një vendi, 
që synon interes të qëndrueshëm në një ndërmarrje në një vend tjetër, duke 
ndikuar në menaxhimin e saj. 

Kriteri bazë për sigurimin e këtij ndikim është zotërimi i së paku 10% 
të fuqisë votuese.1 IHD mund të marrin forma të ndryshme, si: krijim i një 
firme vartëse në vendin pritës; privatizim; investim në një ndërmarrje të 
përbashkët (joint venture); blerje e aksioneve etj. 

IHD kanë avantazhe si për investitorin dhe për marrësin pasi drejto-
hen lirisht në projektet me fitime më të larta dhe me risk më të ulët, kudo 
në botë. Ato, ndryshe nga investimet direkte, mund t’i sigurojnë një firme 
financime, tregje dhe teknologji bashkohore. Risku i investitorëve reduk-
tohet pas diversifikimit të aksioneve jashtë vendit. 

Por kritikët e IHD shprehin shqetësimin se kompanitë ndërkombëtare 
mund të ndikojnë mbi ekonomitë lokale duke cënuar konkurrencën sido-
mos në industritë me rëndësi strategjike. 

I- INVESTIMET E huAjA DIREKTE Në ShKALLë 
BOTëRORE DhE RAjONALE

1. hyrjet e IhD në shkallë botërore
Sipas raportit të UNCTAD 2013, hyrjet e IHD në shkallë globale më 

2012 ranë në 1.35 trilion usd ose 18% krahasuar me 2011. 2 
Kjo rënie e ndjeshme ishte në kontrast me treguesit e tjerë të rëndë-

sishëm ekonomikë si PBB, tregtia ndërkombëtare dhe punësimi, që regjis-

1 Foreign direct investment. http://www.oecd-ilibrary.org/
2 United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD. World 

Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for 
Development. United Nations. New York and Geneva, 2013.
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truan rritje pozitive përkatësisht 2.3%, 2.6%, 1.3% etj. Kriza dhe luhatjet 
ekonomike dhe politike në mjaft vende rritën shqetësimet midis investi-
torëve të mëdhenj. 

Në krahasim me vitin 2011, IHD në vendet e zhvilluara ranë 31.6%, 
në vendet në zhvillim 4.4%, dhe në tranzicion 9.3%.3 Nga rajonet e botës, 
rënie të ndjeshme të IHD pësuan vendet e BE, 41,5% (ose 2/3 e rënies 
gjithsej) dhe Evropa JugLindore 41,2% (Tabela 1).  

Më 2012 –për herë të parë– vendet në zhvillim tërhoqën më shumë 
IHD se vendet e  zhvilluara, 52% të vlerës gjithsej, ndaj 41.5% në vendet 
e zhvilluara dhe 6.5% në tranzicion. 

UNCTAD parashikon që IHD më 2013 të arrijnë 1.45 trillion usd – një 
nivel i krahasueshëm me mesataren e parakrizës,4 2005–2007.

IHD në Komonuelthin e Shteteve të Pavarura ranë 7 %, por investorët 
e huaj vazhduan të tërhiqen nga tregjet në rritje të konsumit dhe burimet e 
mëdha natyrore rajonale.5  

Vendet e BRICS (Brazil, Federata Ruse, India, Kina dhe Afrika e 
Jugut) vazhduan të jenë burimet kyesore të IHD midis vendeve investitore 
të reja. 

Qarkullimi i IHD nga këto vende u rrit nga 7 miliard usd më 2000, në 
145 miliard usd më 2012, gati 21 herë. Kina kaloi nga vendi i gjashtë në të 
tretin pas ShBA dhe Japonisë, në renditjen e investorëve të mëdhenj.

Raporti i UNCTAD arrin në përfundimin se ekonomia globale e sotme 
karakterizohet nga hallkat vlerore globale (GVCs), në të cilin mallrat dhe 

3 Grupimet kryesore të vendeve në këtë Raport janë sipas klasifikimi të Zyrës 
të Statistikave të OKB-së. Vendet e zhvilluara përfshijnë ato të OECD (përveç 
Kilit, Meksikës, Koresë dhe Turqisë), plus vendet e reja të BE që nuk janë 
anëtare të OECD (Bullgaria, Qipro, Letonia, Lituania, Malta dhe Rumania), plus 
Andora, Bermuda, Lihteshtejni, Monako dhe San Marino. Vendet në tranzicion 
përfshijnë Europën Jugë-Lindore, Komonuelthin e Vendeve të Pavarura (CIS) 
dhe Gjeorgjinë. Vendet në zhvillim, janë ato që nuk përshihen sa më sipër. 

4 Kriza filloi në ShBA në shtator 2008 dhe u përhap në BE, kryesisht në Eurozonë 
dhe në vende të tjera të botës.

5 Komonuelthi i Shteteve të Pavarura (Commonwealth of Independent States-
CIS). Një organizëm i krijuar nga Rusia, Ukraina dhe Bjellorusia në dhjetor 1991 
pas shpërbërjes të BS. Në të bëjnë pjesë edhe Armenia, Azerbaixhani, Gjeorgjia, 
Kazakistani, Kirkistani, Moldova, Taxhikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani.
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shërbimet ndërmjetëse tregtohen në procese prodhimi të copëzuara dhe të 
shpërndara në shkallë ndërkombëtare.

Veç kësaj, raporti shton se vendet me më shumë IHD sigurojnë më 
shumë vlerë të shtuar vendase nga tregtia ndërkombëtare.

Tabela 1. Qarkullimi i ihD sipas grupimit të ekonomive (vendeve) në botë, 
2010–2012

Nr.  Ekonomitë 
Hyrjet e IHD Daljet e IHD

2010 2011 2012 2010 2011 2012
IHD gjithsej, mld usd 1 409 1 652 1 351 1 505 1 678 1 391

1 Ekonomitë e zhvilluara   696 820 561 1 030 1 183 909
2 Ekonomitë në zhvillim 637 735 703 413 422 426
3 Ekonomitë në tranzicion 75  96  87  62  73  55

IHD në % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 Ekonomitë e zhvilluara   49.5  49.7  41.5  68.4  70.5  65.4
2 Ekonomitë në zhvillim 45.2  44.5  52.0  27.5  25.2  30.6
3 Ekonomitë në tranzicion 5.3  5.8  6.5  4.1  4.3  4.0

Burimi: UNCTAD: World investment report 2013. F 13. Përpunime nga autori

2. hyrjet e IhD në vendet e Europës jugëlindore 
Nga raporti i UNCTAD del se hyrja e IHD në vendet e Europës Jugëlin-

dore (EJL) 6 në vitin 2012 ka rënë në 4 235 milion usd, rreth 3.1 herë më 
pak se më 2007 apo 2008, që përfaqësojnë vitet para fillimit të krizës fi-
nanciare globale. Rënia ka filluar me 35% më 2009 dhe 46.5% më 2010. 
Në vitin 2011 pati një rritje prej 57 %, por rënë 41.2% kundrejt vitit 2011.

Hyrjet e IHD në vendet e EJL zenë një peshë të vogël kundrejt volumit 
të IHD në shkallë botërore: nga 0.66% më 2007 në 0.31% më 2012. Një 
peshë në rritje është shënuar në vitet 2008 dhe 2009, por ka rënë në tre vitet 
pasues (Tabela 2).

IHD në këtë rajon zenë gjithashtu një peshë të vogël edhe kur krahasi-
met i bëjmë me IHD gjithsej në vendet në tranzicion: nga 14.1% më 2007 
në 10.9% dhe 11.8% në dy vitet pasues, 6.1% më 2010, 7.5% më 2011 dhe 
vetëm 4.8% në vitin 2012.

6 Këtu përfshihen: Shqipëria, Bosnja dhe Herzegovina, Kosova, Kroacia, 
Maqedonia FYR, Mali i Zi, Sërbia.
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Rajoni 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Europa Jugë-Lindore (mln usd) 13 187 13 257 8 577 4 592 7 202 4 235
Në % të Botës 0.66 0.73 0.70 0.33 0.44 0.31
% ndaj vendeve në tranzicion 14.1 10.9 11.8 6.1 7.5 4.8

Tabela 2. hyrjet e ihD në Europën Jugëlindore në vitet 2007-2012

Burimi: FDi database (www.unctad.org/fdistatistics).

Krahasimet e IHD sipas vendeve të rajonit nxjerrin në pah prirje të 
ndryshme të ecurisë së tyre në 6 vitet e fundit, e cila pasqyrohet në të 
dhënat e tabelës 3 dhe grafikët 1 dhe 2.

Shqipëria, me përjashtim të vitit 2007, në pesë vitet e mëvonëshme 
ka një nivel gati të njëjtë të tërheqjes të IHD: mesatarisht 1 miliard usd 
në vit. Në vitet 20082012, ato kanë  zënë përkatësisht 7.4%, 11.6%, 
22.9%,14.4%, dhe 22.6% të vlerës gjithsej të EJL. Në raport me rajonin, 
në vitin 2012 i a kaluar vetëm Kroacia, me 29.5% investime të huaja di-
rekte.

Hyrjet e IHD në Bosnjë dhe hercegovinë kanë qënë të larta në vitet 
20072008 por kanë rënë ndjeshëm më 2009, për t’u ngritur në 633 milion 
usd ose 14.9% të rajonit më 2012.

Kroacia zinte vendin e parë në rajon në vitet 20072009 me përkatë-
sisht 38.2%, 46.9%, 38.9%, por më 2010 ka rënë në 9.4 %. Vitet e fundit 
ka rritje, por larg niveleve të mëparëshme.

Në Sërbi në vitin 2007 kanë hyrë 3 439 milion usd IHD, 26.1% e ra-
jonit gjithsej. Shifrat absolute dhe sidomos relative në vijim kanë qënë të 
larta, por kanë rënë në 8.3% më 2012.

Një ecuri të mirë ka shënuar Mali i Zi, sidomos në vitet 20072009 
duke arritur një kulm në vitin 2009 me 1 527 milion usd IHD, 17.8% kra-
hasuar me volumin gjithsej të EJL.

Maqedonia ka tërhequr më shumë IHD në vitet 2007  2008 por në 
vijim, përjashtuar vitin 2011, ato kanë rënë deri në vetëm 135 milion usd 
(2002), 3.2%  kundrejt IHD gjithsej në EJL.

Kosova ka tërhequr rreth 516 milion usd IHD mesatarisht në pesë vitet 
20072011 dhe vetëm në vitin 2012 ka rënë në 297 milion usd.

Rënia e hyrjes të IHD në EJL është rrjedhojë e krizës në disa vende 
të BE, kryesisht të Eurozonës, sidomos në Greqi dhe Itali. “Vitin e kaluar, 
reçesioni në Eurozonë pati një ndikim përkeqësues në kërkesën e jashtëme 
dhe IHD në Europën JugëLindore” u shpreh A.Adugna, shefekonomist 
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në BB dhe bashkëautor i raportit ekonomik për 6 vendet e rajonit. 7

Daljet e IHD nga EJL kanë rënë nga rreth 2 miliard usd më 2008, në 
vetëm 53 milion më 2012, prirje që tregon se rajoni nuk ka burime finan-
ciare për të investuar jashtë tij.

7 World Bank South East Europe Regular Economic Report (SEE RER), Prishtinë, 
18 qershor 2013. Raporti analizon ecurinë ekonomike të 6 vendeve:  Shqipëria, 
Bosnja dhe Herzegovina, Kosova, FYR Maqedonia, Mali i Zi dhe Sërbia. http://
www. world bank.org/en/news/press-release/2013/06/18/.

Rajoni 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Europa Jugë-Lindore 13 187 13 257 8 577 4 592 7 202 4 235
Në % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Shqipëria 659 974 996 1 051 1 036 957

Në % ndaj EJL 5.0 7.4 11.6 22.9 14.4 22.6

Bosnja dhe  Herzegovina 1 818 1 025 149 324 380 633

Në % ndaj EJL 13.8 7.7 1.7 7.1 5.3 14.9
Kroacia 5 041 6 220 3 339 432 1 502 1 251
Në % ndaj EJL 38.2 46.9 38.9 9.4 20.9 29.5
Serbia 3 439 2 955 1 959 1 329 2 709 352
Në % ndaj EJL 26.1 22.3 22.8 28.9 37.6 8.3
Mali i Zi 934 960 1 527 760 558 610
Në % ndaj EJL 7.1 7.2 17.8 16.6 7.7 14.4

Maqedonia  693 586 201 212 468 135

Në % ndaj EJL 5.3 4.4 2.4 4.6 6.5 3.2
Kosova 603 537 406 484 549 297
Në % ndaj EJL 4.6 4.1 4.7 10.5 7.6 7.0

Tabela 3. hyrjet e ihD në vendet e Europës Jugëlindore në vitet 2007-2012, në 
milion usd
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3. IhD në Europën jugë-Lindore kundrejt PBB 
Investimet e huaja direkte paraqesin një tregues më real për zhvillimin 

ekonomik të një vendi, kur krahasimet bëhen me vlerën e PBB. 
Një krahasim i tillë nxjerr se IHD gjithsej kundrejt PBB gjithsej në 

EJL kanë rënë nga 7.8% më 2008, në 2.9% më 2012, me luhatje në vitet 
ndërmjetës (Tabela 4 dhe grafiku 3). 

IHD në vitet 20082012 zenë një një peshë më madhe kundrejt PBB në 
Malin e Zi, përkatësisht: 21.2 %, 36.7%, 18.5%, 12.4%, dhe 14.4%.

Një përqindje pa shumë luhatje, kanë zënë IHD kundrejt PBB në Shqi
përi, përkatësisht: 7.5 %, 8.2%, 8.9%, 8% dhe 7.3 %. Një prirje e tillë është 
vërejtur edhe në Kosovë, ku IHD kundrejt PBB kanë arritur përkatësisht 
në: 9.5 %, 7.5 %, 8.7 %, 8.5% dhe 4.8 %.

Në Sërbi janë shënuar rritje të ndjeshme të IHD kundrejt PBB në vitet 
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2008 dhe 2011, përkatësht 6.2% dhe 6.3%, por rezultojnë me rënie të thellë 
më 2012, në vetëm 0.9%.

IHD në Kroaci në vitet 20082009 kanë zënë përkatësisht 8.9% dhe 
5.4%, kurse në vijim ritmet ulen ndjeshëm, deri në 0.7% më 2010. Një 
prirje e tillë paraqitet edhe në rastin e Maqedonisë me 6% më 2008 dhe me 
shifra më të ulëta në vijim.

Tabela 4. ihD kundrejt PBB në % sipas shteteve të EJl, 2008-2012

EJL, shtetet Treguesit 2008 2009 2010 2011 2012

EJL gjithsej PBB, mln usd 168,864 150,616 143,545 157,633 144,182
IHD/PBB në % 7.8 5.7 3.2 4.6 2.9

Shqipëria PBB, mln usd 12,969 12,119 11,858 12,959 13,119
IHD/PBB në % 7.5 8.2 8.9 8.0 7.3

Bosnja dhe 
Hercegovina

PBB, mln usd 18,543 17,083 16,775 18,242 17,047
IHD/PBB në % 5.5 0.9 1.9 2.1 3.7

Kroacia PBB, mln usd 69,595 62,244 58,874 61,789 56,441
IHD/PBB në % 8.9 5.4 0.7 2.4 2.2

Maqedonia PBB, mln usd 9,834 9,314 9,339 10,395 9,617
IHD/PBB në % 6.0 2.2 2.3 4.5 1.4

Mali i Zi PBB, mln usd 4,520 4,158 4,115 4,503 4,231
IHD/PBB në % 21.2 36.7 18.5 12.4 14.4

Sërbia PBB, mln usd 47,761 40,249 36,990 43,292 37,489
IHD/PBB në % 6.2 4.9 3.6 6.3 0.9

Kosova PBB,mln usd 5,642 5,449 5,594 6,453 6,238
IHD/PBB në % 9.5 7.5 8.7 8.5 4.8

Burimi: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.
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II- INVESTIMET E huAjA DIREKTE Në ShqIPëRI

1. Fillimet dhe ecuria e IhD në Shqipëri
Në Shqipëri, në sistemin politik një partiak me ekonomi të planifi-

kuar deri më 1990, ndaloheshin investimet apo ndihmat nga vendet vendet 
kapitaliste, borgjeze dhe revizoniste.8 

Në vitet e para të tranzicionit politik (19911993), hyrja e IHD ishte në 
shifra simbolike: 10, 30, 68 milion usd, ose gjithsej vetëm 108 milion usd. 
Mungesat ligjore, korrupsioni dhe paaftësia në strukturat qeverisëse, infra-
struktura e papërshtatëshme, përkeqësimi i treguesve makroekonomikë, 
luftrat në rajon etj, ishin pengesat kryesore për tërheqjen e IHD.9

Një nxitje dhe mbështetje për një tërheqje më të organizuar të IHD 
u bë miratimi i Ligjit nr. 7764, datë 2.11.1993 “Për investimet e huaja”, i 
përmirësuar në vazhdimësi, në karakterin liberal të krijimit të një klime më 
të favorshme për tërheqjen e këtyre investimeve.

Megjithatë situata nuk ndryshoi shumë deri në fund të viteve 1990
të pasi gjatë viteve 19941999 hynë vetëm rreth 60 milion usd mesatar-
isht në vit. Kriza socialekonomike dhe politike e shkaktuar nga humbja 
e kursimeve të qytetarëve në skemat piramidale në vitet 1996-1997 si dhe 
pasojat e genocidit ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë nga regjimi sërb 
i Millo sheviçit në vitet 19981999, ishin faktorët kryesorë që ndikuan në 
këtë proces. 

IHD, sipas Bankës së Shqipërisë arritën në 143 milion usd në vitin 
2000, ose rreth 3.5 herë më shumë se një vit më parë, pasuar në 208 mili
onë usd më 2001. Megjithatë, analiza e ecurisë të viteve 20022005 tregon 
shifra ende të ulëta të IHD në vendin tonë.

Ritmet e hyrjes të IHD kanë filluar të rriten në vitin 2007, të cilat 
lloga riten në 464 milion euro, ose 86% më shumë se një vit më pare, dhe 
kanë arritur nivelin e tyre më të lartë në vitin 2010 me 789 milion euro. 
Shifrat kanë rënë lehtë në dy vitet pasues, edhe si rrjedhojë e krizës finan-
ciare në fqinjët tanë të BE, në Greqi dhe Itali (Grafiku 4).

8 Kështu quheshin këto vende sipas terminologjisë së kohës. Sipas nenit 28 të 
Kushtetutës të RPS të Shqipërisë (18.12.1976) ndalohej “dhënia e konçesioneve, 
krijimi i shoqërive dhe institucioneve të tjera ekonomike e financiare të huaja 
ose të përbashkëta me monopolet dhe me shtetet kapitaliste, borgjeze dhe 
revizioniste, si edhe marrja e kredive prej tyre”.

9 L. Shahollari: DFI in Albania: Problems and prospects. Paper presented in the 
4th ACES, Conference, Grenoble, 12-14 September 1996.
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2. IhD, remitancat dhe eksportet në krahasim me PBB në 
Shqipëri

Ndryshe nga IHD, remitancat (dërgesat në të holla nga emigrantët) 
gjatë viteve 20022012 nuk kanë patur ndonjë luhatje të ndjeshme. Në vi-
tin 2002 kanë hyrë 693 milion euro, pasuar nga 774 milion euro në dy vitet 
vijues. Nivelet më të larta janë shënuar në vitet 20052008, përkatësisht 
802, 937, 952, 833 milion euro. Në vijim shifrat kanë rënë në 781 milion 
euro, 690, 665 dhe 675 milion euro më 2012. Vlera më e madhe e remi-
tancave ka ardhur nga emigrantët që punojnë në Greqi dhe Itali (Tabela 5 
dhe grafiku 5).

Tabela 5. raporti i ihD, remitancave dhe eksportit ndaj PBB në vitet
2002-2012

Në milion euro dhe %

Vitet PBB IHD Remitancat Eksporti
Në % të PBB

IHD Remitancat Eksportet
2002 4,703 138 693 359 2.9 14.7 7.6
2003 5,048 170 774 396 3.4 15.3 7.8
2004 5,885 267 774 487 4.5 13.1 8.3
2005 6,560 209 802 530 3.2 12.2 8.1
2006 7,167 250 937 629 3.5 13.1 8.8
2007 7,829 464 952 786 5.9 12.2 10.0
2008 8,870 610 833 917 6.9 9.4 10.3
2009 8,657 689 781 791 8.0 9.0 9.1
2010 8,871 789 690 1,172 8.9 7.8 13.2
2011 9,278 717 665 1,403 7.7 7.2 15.1
2012 9,790 727 675 1,533 7.4 6.9 15.7

Burimi: iNSTAT dhe Banka e Shqipërisë. Të dhënat në lek dhe usd janë kthyer në euro.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201390

Eksportet e mallrave dhe shërbimeve kanë shënuar rritje të ndjeshme 
gjatë skajeve të viteve të kësaj periudhe: nga 359 milion euro më 2002 në 
1,533 euro më 2012 ose rreth 4.3 herë më shumë. Deri në vitin 2008 ritmet 
e rritjes të eksporteve kanë qënë disi normale, më  2009 janë rritur 17%, 
kurse më 2010 kemi një rënie prej 13.7%. Në tre vitet e fundit shifrat janë 
rritur në përkatësisht: 1.172, 1.403 dhe 1.533 milion euro. Eksportet nga 
përpunimi i produkteve tekstile dhe këpucë, (“me fason”) zenë pjesën më 
të madhe të volumit gjithsej. Por në vitin 2012, grupmallrat “minerale, 
lëndët djegëse, energjia elektrike” kanë zënë 35.7% të eksporteve ndaj 
29.1% të eksporteve fason. Mbi 75% e eksporteve shkon në vendet e BE.

raporti midis ihD, remitancave dhe eksporteve në vitin 2002 ka qënë 
përkatësisht 11.5%, 58.2% dhe 30.3%. Pra, të ardhurat nga remitancat 
ishin më të larta se burimet e tjera. Por me kalimin e viteve ky raport ka 
ardhur duke u ngushtuar dhe në vitin 2008, volumi i eksporteve e kalon atë 
të remitancave, duke arritur përkatësisht: 25.8%, 35.3%, 38.9%. 

Duke filluar nga viti 2010, volumi i IHD të hyra në Shqipëri për herë 
të parë ia kalon volumit të remitancave në raportin 789/690 milion euro.  
Ndërkohë vërehet një rritje e ndjeshme e eksporteve, që arrijnë në 1.172 
milionë euro. Raporti midis tyre del: 30%, 26% dhe 44%. 

Në dy vitet pasues vërehet një rënie e volumit të IHD, një rënie e lehtë 
e remitancave dhe një rritje e ndjeshme e volumit të eksporteve që arrijnë 
1.533 milionë euro më 2012. Në këtë vit raporti midis tyre është përkatë-
sisht: 25%, 23%, 52%.
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IHD në vitin 2002 zinin vetëm 2.9 % të PBB, por në vitin 2012 arritën 
në 7.4%; Remitancat, nga 14.7% më 2002, në vitin 2012 kishin rënë në 
6.9%. Eksportet, nga 7.6% të PBB më 2002, në vitin 2012 kanë arritur në 
15.7%.

Si përfundim del se IHD, nga viti 2010 e në vijim janë më të larta se 
remitancat. Kurse eksportet i kanë kaluar remitancat nga viti 2008, prirje 
e thelluar në këto tre vitet e fundit. Prej vitit 2008, eksportet i kanë kaluar 
IHD dhe remitancat.

3. IhD në Shqipëri sipas vendit të origjinës
Sipas INSTAT, në vitin 2012 në Shqipëri operonin gjithsej 3.811 ndër-

marrjet aktive të huaja e të përbashkëta, nga të cilat 2.737 kishin nga 14 
të punësuar, 464 nga 59, 386 nga 1049 dhe 224 me mbi 55 të punësuar. 
Nga ndërmarrjet gjithsej, 1.460 ishin nga Italia (38.3%), 578 nga Greqia 
(15.2%), 280 nga Turqia (7.3%), 211 nga Kosova (5.5%), 155 nga Maqe-
donia (4%), 124 nga Gjermania (3.3%), 107 nga ShBA (2.8%) etj.

Pjesa më e madhe e IHD në vlerë (përmbledhëse) janë me origjinë nga 
vendet e BE. Në vitin 2007, IHD nga BE  arrinin në 1,267 milion euro, 
nga gjithsej 1,830 milion euro ose 69.2%, më 2008 u ngritën në 1,405 
milionë euro (68.2%), më 2009 1,486 milionë euro (65.7%). Një rritje më 
e ndjeshme e IHD është shënuar në vitin 2010 në 1,758 milion euro ose 
65.9% duke pasuar në 1,869 milion euro më 2011, ose 62.6%. 

Gjatë viteve 20072011, më shumë IHD kanë qënë me origjinë nga 
Greqia: mesatarisht 558 milion euro në vit. IHD me origjinë greke kanë 
zënë vendin e parë deri më 2010, dhe të dytin në vitin 2011. IHD nga Italia 
kanë zënë vendin e dytë në vitet 2007, 2008, 2009 me përkatësisht 12%, 
15.6%, 15.4%. Por në vitet 2010, 2011 del Austria me 14.1% dhe 15.5%.

Në vijim renditen IHD nga Hollanda që në katër vitet e fundit kanë 
zënë 89 % të IHD gjithsej, Qipro me 3.9% (2011), Gjermania me rreth 
3%, Franca 1.6% etj.

Nga vendet jashtë jashtë BE, një progres kanë bërë IHD nga Kanadaja. 
Në vitin 2009 IHD nga ky vend zinin vetëm 4%, më 2010 11% kurse më 
2011 arritën 566 milionë euro ose 18.6%, duke zënë vendin e parë në këtë 
vit. Në rritje kanë ardhur edhe IHD nga Turqia, nga 154 milion euro më 
2007, në 282 milionë ose 9.3% në vitin 2011.Vendet e tjera zenë një peshë 
më të vogël në IHD gjithsej në Shqipëri (Tabela 6 dhe grafiku 6).
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Sipas raportit të AIDA 2012,10 IHD nga Kanadaja përfaqësohen nga 
Petroleum Bankers, kompani për nxjerrjen e naftës dhe gazit, që, i ka shtu-
ar investimet vitet e fundit.

IHD nga Greqia përfaqësohen nga AMC dhe Vodafon, në telefoninë 
mobile; Titan Cement Group  Antea Cement në industrinë e çimentos ; 
Hygeia Hospital Tirana në shëndetësi; Alumil për duraluminet; Interalba-
nian (Aspis Group) në fushën e sigurimeve.

IHD nga Austria: Raiffeisen Bank në sektorin bankar; Verbund (Ashta 
Hydro Power) në energjitikë; EVN në prodhim të ndryshme; Sigal (Uniqa 
Group) në shoqëritë e sigurimeve.

10 Shqipëria, destinacioni i investimeve të huaja. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit 
të Investimeve. 2012. F. 5, 6.

Tabela 6. investimet e huaja direkte në Shqipëri sipas shtetit të origjinës
Shtetet 2007 2008 2009 2010 2011

IHD gjithsej, mln euro 1,830 2,061 2,261 2,667 3,036
Në % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kanada, mln euro 1 8 102 294 566
Në % ndaj gjithsej 0 0.4 4.5 11.0 18.6
Greqi, mln euro 521 566 560 620 525
Në % ndaj gjithsej 28.5 27.5 24.8 23.3 17.3
Austri, mln euro 147 186 221 375 472
Në % ndaj gjithsej 8.0 9.0 9.8 14.1 15.5
Itali, mln euro 220 321 348 372 372
Në % ndaj gjithsej 12.0 15.6 15.4 13.9 12.3
Turqi, mln euro 154 190 235 281 282
Në % ndaj gjithsej 8.4 9.2 10.4 10.5 9.3
Hollandë, mln euro 274 188 207 221 249
Në % ndaj gjithsej 15.0 9.1 9.2 8.3 8.2
Qipro, mln euro 34 54 50 46 118
Në % ndaj gjithsej 1.9 2.6 2.2 1.7 3.9
Gjermani, mln euro 52 66 74 84 85
Në % ndaj gjithsej 2.8 3.2 3.3 3.1 2.8
Zvicër, mln euro 14 137 108 72 64
Në % ndaj gjithsej 0.8 6.6 4.8 2.7 2.1
Francë, mln euro 19 24 26 40 48
Në % ndaj gjithsej 1.0 1.2 1.1 1.5 1.6
Liban, mln euro 30 40 36 30 31
Në % ndaj gjithsej 1.6 1.9 1.6 1.1 1.0
Organ Ndërk, mln euro 22 25 35 46 54
Në % ndaj gjithsej 1.2 1.2 1.5 1.7 1.8
Të tjera, mln euro 342 256 259 186 170
Në % ndaj gjithsej 18.7 12.4 11.4 7.0 5.6
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Burimi: Banka e Shqipërisë. Stoku vjetor i ihD sipas shteteve. http://www.bankofalbania.
org/.

IHD nga italia: Edil Centro në industrinë përpunuese; CocaCola Bot-
tler në sektorin ushqimor; firma në industrinë e prodhimeve të ndryshme, 
të veshjeve dhe këpucëve etj.

IHD nga Turqia: Kurum në industrinë metalurgjike; CALIK (Albtele-
com) në telekomunikacion; Banka Tregtare në sistemin bankar; Enka në 
ndërtim.

IHD nga Gjermania: Airport Partners (Hotchtief), aeroporti ndërkom-
bëtar i Tiranës. HD nga ShBA: Lockheed Martin, telekomunikacion; 
Bechtel në ndërtim. IHD nga republika Çeke: CEZ Albania në shpërnda-
rjen e energjisë elektrike. IHD nga Franca: Societe Generale në sektorin 
bankar. IHD nga Norvegjia: Statkraft që operon në fushën e energjitikës.

IHD nga hollanda: Royal Shell Energy në fushën naftës e gazit. 11 
Një ndikim pozitiv do të sjellë projekti TAP (Trans Adriatic Pipeline), 

që do të sjellë gaz natyror nga rezervat e Shah Deniz II (Azerbajxhan) 
përmes Greqisë, Shqipërisë, detit Adriatik, Italisë së Jugut drejt tregjeve 

11  Kompania holandeze “Royal Shell” dhe ajo ndërkombëtare “Petromanas” që 
zotërojnë përkatësisht 75% dhe 25% të aksioneve, njoftuan se rezultatet e testimit 
në pusin ‘Shpiragu 2’ kanë konfirmuar rezerva të ndjeshme të naftës. Ato kanë 
investuar rreth 60 milionë usd, i cili u shpua deri në thellësinë 5553 metra. Top 
Channel, 6 nëntor 2013.
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evropiane. Gjurma e gazsjellësit do të jetë rreth 800 km (në Greqi 478 km; 
në Shqipëri 209 km; në Adriatik 105 km; Itali 4 km).12

TAP-i është projekt privat që do të rrisë sigurinë e Evropës për energji 
si dhe të nxisë zhvillim ekonomik në vendet që përshkon. Një studim i 
universitetit të Oksfordit ka llogaritur se, vetëm në fazën e ndërtimit që do 
të zgja së nga viti 2015  2018, gazsjellësi do te gjeneroje 157 milionë euro 
shtese në PBB e Shqipërisë dhe do të krijojë mesatarisht 2900 vende pune 
në vit.13

4. IhD sipas aktivitetit kryesor ekonomik
Aktualisht rreth 80 % e PBB të vendit tonë sigurohet nga sektori privat. 

Kjo do të thotë se procesi i privatizimit ka ecur me ritme të shpejta. Një 
rol të rëndësishëm në këtë proces kanë luajtur IHD në fushën e prodhimit, 
punësimit, eksporteve etj.

12 METE. Relacion: Plani Kombëtar Sektorial për gazsjellësin Trans Adriatik.
Tiranë shkurt 2013.

13 http://www.icbank-albania.com/cfare-perfiton-shqiperia-nga-projekti-tap/

Aktivitetet 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gjithsej 259 480 665 717 793 742
Në % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Bujqësi, gjueti, peshkim 2 2 -54 -9 0 -
Në % ndaj gjithsej 0.8 04 -8.1 -1.3 0 -
Ndërtim 8 51 147 19 44 -
Në % ndaj gjithsej 3.1 10.6 22.1 2.6 5.5 -
Industria 69 56 369 300 394 351
Në % ndaj gjithsej 26.6 11. 55.5 41.8 49.7 47.3
Energji elektrike dhe gaz 0 4 2 143 88 103
Në % ndaj gjithsej 0 0.8 0.3 20.0 11.1 13.9
Telekomunikacionet 62 196 -61 84 97 67
Në % ndaj gjithsej 24.0 40.8 9.2 11.7 12.2 9.0
Ndërmjetësim financiar 30 136 167 120 138 110
Në % ndaj gjithsej 11.6 28.3 25.1 16.7 17.4 14.8
Shpërndarja, shërbime të 
tjera 88 25 95 59 33 111

Në % ndaj gjithsej 33.9 5.2 14.4 8.2 4.2 15.0

Tabela 7. ihD hyrëse sipas aktivitetit kryesor ekonomik (në milionë euro) dhe %

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Nga tabela 7 për vitet 20062011 dhe grafiku 7 (viti 2011) del se pjesa 
më e madhe e IHD janë investuar në sektorin e industrisë, rreth 50% pas 
vitit 2008. Në vitet 20102011, përfituesit kryesorë ishin sektori minerar 
dhe përpunimi i metaleve. 

Një volum më i madh të IHD janë investuar në sektorin e ndërmje-
tësimit financiar me 28.3 për qind më 2007, 25.1% më 2008, duke rënë 
deri në 14.8% më 2011. Një sektor tjetër është shpërndarja dhe shërbime 
të tjera nga 33.9 për qind më 2006 në 15 për qind më 2011.

Në vitin 2010, në bujqësi, stoku e IHD ve përfaqësonte vetëm 0.3 për 
qind të stokut gjithsej dhe 2.1 për qind të stokut të IHD-ve të prodhimit 
ushqimor, pijeve dhe duhanit. 

Disa prej veprimtarive me më shumë të që punësojnë më shumë krah 
pune si ajo e veshmbathjeve dhe këpucëve kanë tërhequr një numër kom-
panish, me kapital kryesisht nga Italia dhe Greqia.

 

Ndërtim
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Telekomunikacionet
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Grafiku 7. IHD sipas sektorëve ekonomike, për vitin 2011, në % 

5. Masat ligjore dhe institucionale që kanë përmirësuar 
kushtet për IhD

Gjatë viteve 20002009, PBB është rritur me një ritëm mesatar vje-
tor prej 6%, me një prirje rënie në vitet e fundit: 3.3% më 2009, 3.8% më 
2010, 3% më 2011 dhe 1.6% më 2012. 

Kjo prirje është rrjedhojë e mangësive subjektive qeverisëse, por edhe 
e ndikimit të krizës financiare globale. Në frenimin e një rënie më të thellë 
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të PBB pozitivisht ka ndikuar hyrja e IHD në një nivel relativisht të lartë. 
Qeveritë shqiptare, në bashkëpunim dhe me ndihmën e BE, FMN, BB, 
BERZH etj, kanë kryer reforma ligjore dhe institucionale të cilat kanë ndi-
kuar në përmirësimin e klimës së biznesit në përgjithësi dhe rritjen e rit-
meve tërheqjes të IHD përmes formave të ndryshme.

Privatizimi mbetet një instrument i rëndësishëm për tërheqjen e inves-
titorëve të huaj. Pas ligjit për investimet e huaja (më 1993), ligji nr. 8306, 
datë 14.3.1998 “Për strategjinë e privatizimit të sektorëve me rëndësi të 
veçantë” i hapi gati tërësisht ndërmarrjet shtetërore dhe shoqëritë tregtare 
me kapital shtetëror që veprojnë në këta sektorë ndaj procesit të priva-
tizimit. Këtu janë bazuar edhe privatizimet përmes IHD në sektorë të tillë 
si: energjitika, minerat, ndërtimi, komunikacioni, telefonia mobile dhe 
fikse, sistemi bankar, shoqëritë e sigurimeve etj. Për rrjedhojë, rreth 80% e 
PBB të vendit krijohet nga sektori privat.

Pas një pune sistematike për të reformuar regjimin e import-eksportit 
dhe për hequr barrierat jotarifore, në shtator 2000, vendi u anëtarësua në 
Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT). Si rrjedhojë, tani kemi një eko-
nomi të hapur, me një regjim liberal tregëtie.

Nga janari 2004 është krijuar një rrjet i Marrëveshjeve të Tregëtisë 
së lirë (MTL) me vendet e EJL. Më 2006 Shqipëria nënëshkroi MTL me 
vendet e Evropës Qendrore (CEFTA). Marrëveshje të tilla janë nënshkruar 
me Turqinë e me vendet e Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë (EFTA) 
ku bëjnë pjesë Islanda, Zvicra, Norvegjia dhe Lihtenshtejni. 

Marrëveshja e Stabilizim Asocimit (MSA), e nënshkruar më 1 dhje-
tor 2006, në kuadër të integrimit në BE, krijon një zonë të tregtisë së lirë 
midis Shqipërisë dhe BE për një periudhë 10vjeçare, pa pengesa tarifore 
për produktet bujqësore dhe industriale. MSA u ratifikua në prill 2009 dhe 
zëvendësoi Marrëveshjen e Ndërmjetme, tashmë pjesë integrale e MSA.14 

Nga viti 2007, regjistrimi i biznesit bëhet brenda një dite në Qendrën 
Kombëtare të Regjistrimit, procedurat për fillimin janë shkurtuar, dhe 
regjistrimi mund të bëhet online.

14 Komisioni Europian i rekomandoi më 16 tetor 2013 zyrtarisht Këshillit të 
Ministrave të BE-së që t’i ofrojë Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Komisioneri 
për Zgjerimin, Stefan Fyle, tha se Komisioni Europian arriti në përfundimin se 
Shqipëria shënoi progres të mirë në rrugën drejt integrimit europian.
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Procedurat e licensimit në sektorë të ndryshëm të ekonomisë minierat, 
hidrokarburet, punët publike, shëndetësi, bujqësi, mjedis janë thjeshtë suar 
përmes krijimit të Qendrës së Licensimit të Biznesit, në muajin korrik 
2009. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” me për-
mirësimet e mëvonëshme e ka rritur transparencën dhe ka ulur kos-
ton përmes një sistemi elektronik. 

Ligji nr. 9789, datë 19.07.2007 ka krijuar mundësitë që parqet indus-
triale dhe zonat e lira, të shërbejnë si instrumente efektive për lehtësimin 
e IHD në vend.

Një rol nxitës dhe si një agjenci “onestopshop” për licensimin e qera-
marrësve në zonat ekonomike për IHD luan Agjencia Shqiptare e Zhvilli
mit të Investimeve (AiDA).

Ligji nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për konçesionet”, synon të krijojë 
kuadrin e nevojshëm për nxitjen dhe lehtësimin e zbatimit të projekteve 
koncesionare, të financuara nga sektori privat, në infrastrukturë dhe në 
shërbimet publike përmes një partneriteti publik-privat (PPP). 

Sipas VKM nr. 529, datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të pro-
cedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera 
të pasurisë shtetërore”, vlera e tyre mund të përcaktohet me tarifën simbo-
like prej 1 euro, kur në këto pasuri kryhen investime i mbi 10 milionë euro 
ose kur zgjidhin probleme ekonomike e sociale në zona të veçanta. 

Në bazë të ndryshimit të ligjit në korrik 2007, nga 1 janari 2008, tatimi 
mbi të ardhurat personale dhe tatimi mbi fitimin e korporatave (biznesit) u 
reduktuan nga 20% në 10 %, duke kaluar nga tatimi progresiv në atë pro-
porcional apo “taksën e sheshtë”. Qëllimi ishte për t’i nxitur investitorët e 
huaj të zgjedhin për të investuar aty ku kostoja është më e ulët.

6. Problemet që pengojnë shtimin e investimeve të huaja 
direkte

Krahas arritjeve janë vërejtur edhe një sërë mangësish të cilat ndikojnë 
në procesin e tërheqjes të IHD. Veçanërisht, dështimet në privatizimin apo 
dhënien me koncesion të disa ndërmarrjeve publike në disa sektorë me 
rëndësi tëveçantë si: energjia elektrike, nafta dhe gazi, minierat, sigurimet 
etj, kanë krijuar probleme dhe pasoja të vështira për t’u zgjidhur.

Kështu dështoi privatizimi i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes 
(OSSH). Në mars 2009, qeveria shqiptare dhe kompania çeke CEZ Group, 
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nënshkruan një kontratë për privatizimin e 76% të aksioneve të OSSH për 
102 milion euro nga një kompani që mori emrin CEZ Shpërndarje, objek-
tivi kryesor i së cilës ishte furnizimi me energjisë elektrike të qëndrueshme 
dhe ulja e humbjeve në rrjet përmes një projekti investimesh. Mirëpo, kjo 
kompani nuk i realizoi detyrimet kontraktore, nuk investoi teknologji të 
re, krijoi mangësi në menaxhim, humbjet në rrjet për vitin 2012 arritën në 
50%, nga 24% sipas objektivit. Për rrjedhojë ERE në fillim të 2013 i a 
hoqi liçencën15 por jo problemet ligjore dhe financiare.

Privatizimi i ArMO-s mund të konsiderohet gjithashtu i dështuar. Në 
vitin 2008, kompania shtetërore e rafinerisë së naftës, ARMO u privatizua 
përmes shitjes së saj tek konsorciumi “The Refinery Associates of Texas” 
etj, për një shumë prej 126 milionë euro. Por në përfundim doli se ishte një 
investitor vendas që e quajti “Taçi oil”. Sipas dokumenteve të depozituara 
në QKR në gusht 2013, ky biznesmen ia shiti aksionet e tij prej 85% një 
kompanie të quajtur “Heaney Assets Corporation”, e cila ka paguar 35 
mili on euro. Pjesa tjetër e aksioneve mbetet në duart e qeverisë shqiptare. 
“Heaney Assets Corporation” ka paguar edhe rreth 15 milion euro për disa 
nga firmat e tjera të Taçit si “Europetrol”, “Taçi Oil” dhe “Kuid’. Sipas 
raportimeve zyrtare, gjendja e rëndë financiare është arsyeja pse çmimi i 
shitjes ishte kaq i ulët. 

Në dhjetor 2011 u miratua ligji që i hapi rrugën privatizimit të kom-
panisë të vetme shtetërore për nxjerrjen e naftës “AlBPETrOl Sh.a”. Në 
shtator 2012, grupi “Vetro Silk Road Equity” me qëndër në Çikago, por që 
fakt përfaqësohej përsëri nga biznesmeni shqiptar R.Taçi, ofroi 850 mln 
euro për blerjen e saj, një shifër e lartë, disa here më shumë nga ofertat 
e tjera. Oferta u pranua nga qeveria por ofruesi nuk ishte serioz, nuk bëri 
asnjë pagesë sipas kërkesave të tenderit dhe për rrjedhojë, në shkurt 2013, 
qeveria anuloi ofertën.16 

15 ERE (Enti Rregullator i Energjisë), me Vendimin nr. 4, datë 21.01.2013, dhe 
me Vendimin nr. 5, datë 21.01.2013, vendosi Heqjen e Liçensës së shoqërisë 
CEZ Shpërndarje sh.a në aktivitetin e shpërndarjes dhe Furnizimit Publik me 
Pakicë të Energjisë Elektrike si dhe vendosjen e shoqërisë CEZ Shperndarje sh.a, 
në administrim të përkohshëm dhe emërimin e administratorit të shoqërisë 
CEZ Shpërndarje sh.a. Zgjidhja e këtij problemi pritet të ketë një kosto të lartë 
financiare dhe administrative.

16 albeu.com/10/09/2012.
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Në korrik 2009, shoqëria “ACR Holding” S.r.l, me pronësi austriake 
bleu 100% kuotat e kapitalit themeltar të shoqërisë konçesionare “DARFO 
ALBANIA” sh.p.k., dhe pas kësaj emri i shoqërisë u ndryshua në “AL-
BANIAN CHROME” shpk, me ortak të vetëm “ACR Holding” S.r.l. Për 
rreth katër vjet, ACR Holding e shfrytëzoi minierën e kromit në Bulqizë pa 
kriter, nuk investoi sipas programit për kushtet e prodhimit, të punës dhe 
pagat e minatorëve duke krijuar situata të rënda teknologjike dhe sociale. 
Në shkurt 2013, “ACR Holding” i shiti shoqërisë “BALFIN” shpk (në 
pronësi të një biznesmeni shqiptar) 100% të kuotave të saj.

Kanë dështuar gjithashtu edhe përpjekjet për privatizimin e kompanisë 
së sigurimeve me kapital shtetëror, INSIG. 

Ndonëse tatimi mbi fitimin u ul nga 20 në 10%, shtypi, media elek-
tronike, të zgjedhur e zyrtarë të ndryshëm, në mjaft raste, kanë vënë në 
dukje se ka edhe kompani me kapital të huaj, që përpiqen t’u shmangen 
detyrimeve tatimore.

Në Shqipëri vazhdojnë të mbeten problemet me titujt e pronësisë duke 
u bërë pengesë për zhvillimin e ekonomisë së tregut në tërësi, të IHD në 
veçanti. 

Me VKM janë miratuar 10 zona ekonomike, prej të cilave 9 janë me 
statusin e parkut industrial dhe një si zonë e lirë ekonomike por deri tani 
kanë mbetur në letër. 

Ekonomia informale mbetet në nivele të larta dhe dëmton klimën e bi-
znesit për shkak të konkurrencës së pandershme që firmat hasin në treg që 
vjen si rrjedhojë e mangësive në bashkëpunimin e institucioneve tatimore, 
doganore, inspektoriate etj. 

Përmirësimi i treguesve që lehtësojnë bërjen e biznesit ndikon në 
tërheqjen e IHD. Mirëpo, sipas raportit të Bankës Botërore “Doing Busi-
ness 2014” Shqipëria renditet e 90ta midis 189 vendeve, nga 85 më 2013 
dhe 82 më 2012. Në EJL ajo rreshtohet mbrapa Kroacisë (89), Kosovës 
(86), Malit të Zi (44) dhe Maqedonisë (25).17 Madje në disa tregues për-
bërës Shqipëria ze vendin e 189të (të fundit) për lejët e ndërtimit, të 158
in për sigurimin e energjisë  elektrike, të 146in për pagesën e taksave, të 
124in për zbatimin e kontratave. 

17 World Bank. 2013. Doing Business 2014: Understanding Regulations for 
Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group. Fq. 
173, 180, 187, 202,206, 211, 221. 
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Korrupsioni është gjithashtu pengesë për zhvillmin ekonomik të ven-
dit dhe hyrjen e më shumë IHD. Sipas Indeksit të Perceptimeve të Korrup-
sionit për vitin 2012, në Kroaci ky tregues është 46 (nga 100, që tregon 
nivelin më të ulët të korrupsionit), duke zënë vendin e 62të midis 177 
vendeve. Në Maqedoni është 43,në Bosnjë dhe Hercegovinë 42, në Malin 
e Zi 41, në Sërbi 39, në Kosovë 34. Shqipëria gjëndet në fund të grupit të 
vendeve të EJL me shkallën 33.18

Përfundime dhe sugjerime
Në përfundim mund të shprehemi se ndryshe nga prirja globale dhe 

rajonale, Shqipëria vitet e fundit ka tërhequr më shumë ihD si në vlera 
absolute dhe relative, në raport me PBB dhe me vendet e tjera të Europës 
Jugë-lindore. Shqipëria, në vitet 20082012 ka tërhequr nga 7.4% në 
22.6% të vlerës gjithsej të EJL. IHD në Shqipëri kundrejt PBB kanë arri tur 
në rreth 8 për qind dhe nga viti 2010 kanë më të larta se remitancat. Priva-
tizimi mbetet një instrument i rëndësishëm për tërheqjen e investitorëve të 
huaj duke ndikuar që rreth 80% e PBB të vijë nga sektori privat. Rreth 2/3 
e IHD në vlerë (përmbledhëse) janë me origjinë nga vendet e BE, krye-
sisht nga Greqia, Italia, Austria, por në vendin e parë më 2011 ka kaluar 
Kanadaja me 18.6%, në sektorin e naftës. Shqipëria, në shtator 2000, u 
anëtarësua në OBT dhe tashmë vendi karakterizohet nga një ekonomi e 
hapur, me një regjim liberal tregëtie dhe investimesh. Shqipëria ka nënësh-
kruar Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë me vendet e EJL, disa vende afër 
rajonit dhe të EFTAs si dhe ka nënëshkruar MSA (1 dhjetor 2006, e ratifi-
kuar në prill 2009) duke krijuar një zonë të tregtisë së lirë midis Shqipërisë 
dhe BE për një periudhë 10vjeçare, pa pengesa tarifore për produktet 
bujqësore dhe industriale. Përmirësime janë bërë për nxitjen zhvi llimit të 
biznesit, si regjistrimin licensimin, prokurimin publik ektronik, për konçe-
sionet përmes një partneriteti publikprivat (PPP), për vendosjen e tarifës 
simbolike prej 1 euro, për vendosjen e “taksës së sheshtë” (tatimit mbi 
fitimin e korporatave) prej 10% etj. Qeveritë shqiptare, me ndihmën e BE, 
FMN, BB, etj, kanë kryer reforma ligjore dhe institucionale të cilat kanë 
ndikuar në përmirësimin e klimës së biznesit dhe rritjen e tërheqjes të IHD.

Megjithatë, vërehen edhe një varg mangësish të cilat pengojnë apo 
ngadalësojnë tërheqjen e ihD. Cilësia dhe teknologjia e kapitalit të huaj 

18 http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/
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sidomos në vitet e fundit për privatizimet strategjike ka qënë i dyshimtë. 
Shpërndarja e ndërmarrjeve të IHD në Shqipëri sipas sektorëve të ekono-
misë nuk është uniforme dhe për më tepër jo me teknologjinë e lartë. Në 
vitin 2010, në bujqësi, stoku e IHD ve përfaqësonte vetëm 0.3 për qind 
të shumës gjithsej. Dështimet në privatizimin apo dhënien me koncesion 
të disa ndërmarrjeve publike në sektorë me rëndësi tëveçantë si: energjia 
elektrike, nafta dhe gazi, minierat, sigurimet etj, kanë krijuar probleme 
dhe pasoja të vështira për t’u zgjidhur. Kështu, mund të konsiderohen: 
privatizimi i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) nga kompa-
nia çeke CEZ Shpërndarje; privatizimi i ARMOs, kompanisë shtetërore 
të rafinerisë së naftës; procedurat e privatizimit të kompanisë shtetërore 
për nxjerrjen e naftës “ALBPETROL Sh.a”; koncesioni i ACR Holding në 
minierën e kromit në Bulqizë, përpjekjet për privatizimin e kompanisë së 
sigurimeve INSIG. “Taksa e sheshtë” nuk solli pritshmëritë për tërheqjen e 
më shumë IHD, pasi mjaft kompani i janë shmangur pagesës të detyrimeve 
tatimore. Ndërkohë problemet me titujt e pronësisë dhe informaliteti në 
ekonomi mbeten pengesë për zhvillimin e ekonomisë së tregut në tërësi, të 
IHD në veçanti, duke dëmtuar konkurrencën e firmave në treg. Përmirësi-
mi i treguesve që lehtësojnë funksionimin e një biznesi ndikon ndjeshëm 
në tërheqjen e IHD pasi sipas raportit të Bankës Botërore “Doing Business 
2014” Shqipëria ka bërë hapa mbrapa duke u renditur e 90ta midis 189 
vendeve të botës nga 82 më 2012. Madje në disa tregues përbërës si për 
lejët e ndërtimit, energjinë elektrike, taksat, kontratat rreshtohet nga fundi. 
Korrupsioni i lartë përbën një gjithashtu pengesë për zhvillimin ekonomik 
të vendit dhe hyrjen e më shumë IHD. Sipas Indeksit të Perceptimeve të 
Korrupsionit për vitin 2012, Shqipëria me shkallën 33, gjëndet në fund të 
grupit të vendeve të EJL. Të gjitha këto, dhe lufta politike ndërpartiake e 
ashpër, kanë ndikuar në shtyrjen e integrimit në BE.

Për të nxitur më tej tërheqjen e ihD është e nevojshme që të thello-
hen reformat ligjore, institucionale dhe administrative sipas standarteve 
të BE. Procesi duhet të vazhdojë me përmirësimin e mëtejshëm të mjedisit 
të biznesit dhe investimeve tëj bërjes të biznesit, si dhe të infrastrukturës 
fizike. Mangësitë dhe boshllëqet e krijuara deri më tani diktojnë përmirësi-
min e politikave më cilësore, më të sigurta si nga pikpamja monetare dhe 
teknike për tërheqjen e IHD duke u fokusuar në sektorë ekonomikë me 
mundësi zhvillimi si: turizmi, energjia, infrastruktura, agrobiznesi, shërbi-
met. Parqet industriale të miratuara në 9 zonat ekonomike, duhet të bëhen 
funksionale për të garantuar shërbime me standarde të larta për investitorët 
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e ardhshëm. Kusht për rritjen e mëtejshme të IHD-ve është edhe përfun-
dimi i projekteve të lëna përgjysëm të rrugëve, për furnizimin me energji 
elektrike dhe ujë të pijshëm, për pastrimin e zonave urbane etj. Nga ana 
tjetër, duhet të hiqet dorë nga privatizimi si thjesht kalim i pronës publike 
nga qeveria tek private, siç ka ndodhur vitet e fundit, por si një instrument 
që rrit efektivitetin në sektorin përkatës, përmes praktikave më të mira 
menaxheriale, teknike dhe teknologjike. Mundësitë janë që Shqipëria të 
përfitojë avantazhe të shumëfishta nga ndërtimi i i gazsjellësit TAP, një 
projekt privat që do të rrisë sigurinë e Evropës për energji, në rritjen dhe 
zhvillim ekonomik dhe financiar si dhe në hapjen e vendeve të reja të pu-
nës.
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që mund të sigurojë shqipëriA ngA 
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AbstrAct
Albania since 1991 has entered in the long road toward European integration. This 

road has characterised by distortions, mainly because of the difficult relations between 
two political parties in the government and in opposite. Misunderstandings have caused 
the deleying of the integration of our country in EU structures. But in October 16 2013, 
the European Commission launched the Progress raport 2103, where after analyzing 
positively the parlamentary elections of 23 June and implementation of the some other 
priorities recommended to Council of Ministers to accept Albania as an EU candidate 
member. Nevertheless, a final response is expected to have in this December. From the 
EU candidate member status, Albania will have profits by all (five) components of IPA 
programme from only two, till now. But other indirect factors will impact too. After the 
receiving of this status, Albania will be more attractive for foreign direct investmens, in 
the export-import field etc. With intention to start as soon as possible negotiations with 
EU, the Albanian government must to implement all obligations, especially five key pri-
orities: in public administration, judiciary, the fight against corruption and organized 
crime, the protection of human right, inclunding Roma population etc.

Key words: European integration; Albania; EU; SAP-SAA; Financial avantages; 
FDI.
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1. hapat e Shqipërisë drejt integrimit në BE
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Komuniteti Eko-

nomik Europian (siç quhej më parë Bashkimi Evropian) në qershor 1991, 
përbën hapin e parë në rrugën e gjatë të vendit tonë drejt integrimit evro-
pian, që u pasua nga Marrëveshja e Tregtisë dhe e Bashkëpunimit më 11 
maj 1992. Shqipëria ishte vendi i parë në Evropën Juglindore që nënsh
kruante një marrëveshje të tillë me BE-në. Pas hyrjes në fuqi të saj (1 dhje-
tor 1992), Shqipëria filloi të përfitojë nga programi i ndihmës së BEsë, 
PHARE, në fushat e saj prioritare.1

Në vijim pati disa zhvillime pozitive dhe Shqipëria dukej se do të 
nënshkruante një  marrëveshje të re kontraktuale me BEnë, por shkeljet 
në zgjedhjet parlamentare të 26 majit 1996 dhe kolapsi i skemave pirami-
dale, ku  humbën rreth 2 miliardë usd kursime të qytetarëve, sollën krizën 
e thellë financiare që vazhdoi edhe në gjysmën e parë të vitit 1997. 

Shpërbërja e ishJugosllavisë dhe dalja e shteteve të reja bënë që BE
ja të shpallë në shkurt 1996 për vendet e Evropës Juglindore politikën e 
përqasjes rajonale (“regional approach”).

Në maj 1999, BEja miratoi një nismë të re për 5 vendet e rajonit: 
Shqipëria, FYR e  Maqedonisë, Kroacia, BosnjëHercegovina dhe RF Ju-
gosllave, të quajtur Procesi i StabilizimAsociimit (PSA), i cili kishte për 
qëllim vendosjen e marrëdhënieve më të ngushta të tyre me BE-në përmes 
Marrëveshjeve të StabilizimAsociimit (MSA).

Më 10 qershor 1999, u miratua Pakti i Stabilitetit për Evropën Jug-
lindore. Në dokument më shumë se 40 vende partnere dhe organizata u 
angazhuan për të forcuar në vendet e Evropës Juglindore “përpjekjet për të 
nxitur paqen, demokracinë, respektin për të drejtat e njeriut dhe prosperite-
tin ekonomik, që të arrihet stabilitet në të gjithë rajonin”. 

Në nëntor 1999, KE paraqiti një raport mbi studimin e fizibilitetit për 
hapjen e bisedimeve me Shqipërinë për nënshkrimin e MSAsë, duke arri
tur në përfundimin se nuk ishin plotësuar kushtet për një marrëveshje të 
tillë.

1 PHARE u projektua për të ndihmuar vendet kandidate në forcimin e kapacitetit 
të tyre institucional, në veçanti të administratës publike për të përmbushur sfidat 
e anëtarësimit në BE. Shuma e fondeve të projektit PHARE për Shqipërinë gjatë 
periudhës 1991-2000 arriti në 631 milionë euro.
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Më 20 qershor 2000 Këshilli Europian shpalli se vendet që janë pjesë e 
Procesit të Stabilizim Asociimit konsiderohen “kandidate potenciale” për 
anëtarësim në BE. 

Më 24 nëntor 2000 Këshilli Evropian i Zagrebit shpalli zyrtarisht Pro-
cesin e Stabilizim Asociimit për 5 vendet e Evropës Juglindore duke e 
vënë theksin në progresin e rajonit drejt demokracisë, sundimit të ligjit, 
bashkëpunimit rajonal dhe perspektivës së anëtarësimit në BE. 

Në dhjetor 2001, Komisioni Evropian i rekomandoi Këshillit fillimin 
e bisedimeve për  një Marrëveshje StabilizimAsociimi (MSA) me Shqi
përinë që u shpall zyrtarisht në Tiranë nga Presidenti i Komisionit Evro-
pian Romano Prodi, më 31 janar 2003. Raundi i parë filloi më 13 shkurt 
2003 dhe u pasua nga takime periodike.

Më 21 qershor 2003 Samiti i Selanikut konfirmoi perspektivën evro
piane të vendeve të Ballkanit Perëndimor si dhe procesin e Stabilizim 
Asociimit si kuadrin politik të rrugës së tyre drejt anëtarësimit në BE. Në 
qershor 2004, Këshilli vendosi për Partneritetin e parë me Shqipërinë, i cili 
u rishikua në janar 2006 dhe në shkurt 2008. 

Më 12 qershor 2006 nënshkruhet MSAja midis Shqipërisë dhe BE
së, e cila hyri në fuqi më 1 prill 2009, pas ratifikimit nga të gjitha vendet 
anëtare. Kjo marrëveshje shfuqizoi atë të vitit 1992. Më 1 dhjetor 2006 hyri 
në fuqi edhe Marrëveshja e Përkohshme mes Shqipërisë dhe Komunitetit 
Evropian.  

2. Aplikimi për anëtarësim dhe qëndrimi i institucioneve të 
BE-së

Qeveria shqiptare dorëzoi aplikimin për anëtarësim në BE më 28 prill 
2009. Në raportin e progresit më 9 nëntor 2010 KE shprehu opinionin 
përmes përcaktimit të 12 prioriteteve kyçe që duhet të plotësonte Shqipëria 
para se të shqyrtohej ecuria e progresit të saj.2 

Në qershor 2011, qeveria shqiptare miratoi Planin e Veprimit për 12 
prioritetet kyçe të opinionit të KEsë, lidhur me: funksionimin e parla-
mentit, forcimin e shtetit ligjor, reformat në administratën publike, luftën 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të drejtat e pronësisë, mbro-
jtjen e të drejtave të njeriut, përmirësimin e trajtimit të të burgosurve etj. 

2 Më 8 nëntor 2010 Këshilli Evropian miratoi propozimin e KE-së për udhëtimin 
pa viza të shtetasve shqiptarë në vendet e zonës Shengen, i cili hyri në fuqi nga 
15 dhjetori 2010.
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Më 12 tetor 2011, KE publikoi raportin e progresit të 2011 për Shqi
përinë, ku mungonte propozimi për statusin e vendit kandidat dhe hapjen 
e negociatave për anëtarësim. 

Në raportin e progresit më 10 tetor 2012 KE propozoi dhënien e sta-
tusit të kushtëzuar. 

Më 12 dhjetor 2012, Këshilli Evropian propozoi që Shqipërisë t’i jepet 
statusi i kandidatit pas plotësimit të tre kushteve të mbetura: miratimit të 
ligjit për Gjykatën e Lartë, të ligjit për nëpunësin civil si dhe të rregullores 
së re të parlamentit. 

Më 16 tetor 2013, KE publikoi progresraportin për Shqipërinë, ku 
vlerësohen zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit dhe plotësimi i kush-
teve, si dhe rekomandohet marrja e statusit të  kandidatit duke intensifikuar 
luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gjithsesi, vendimi 
pritet të merret në dhjetor nga Këshilli i Ministrave i vendeve anëtare të 
BE-së.3

Komisioni e cilëson si thelbësor angazhimin pozitiv të Shqipërisë në 
rajon dhe si jetësor dialogun konstruktiv mes qeverisë dhe opozitës për 
reformat e integrimit evropian.

Pesë prioritetet kyçe të Komisionit Ekonomik për Shqipërinë për 
hapjen e negociatave me BEnë janë: Vazhdimi i reformave në admini
stratën publike; Forcimi i pavarësisë dhe efikasitetit të institucioneve të 
drejtësisë; Bashkërendimi i masave në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit 
të organizuar; Mbrojtja e të drejtave të njeriut, përfshirë romët. 4

3. Procesi i Stabilizim-Asociimit 
Në maj 1999 Këshilli Europian miratoi një nismë për pesë vendet e 

rajonit (Shqipëri, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni, RFJ) të 
quajtur Procesi i StabilizimAsociimit (PSA) me kushte të MSAsë që 
mbanin parasysh nivelin e tyre më të ulët të zhvillimit ekonomik, defi-
citet demokratike dhe vështirësitë pas konflikteve në Bosnjë, Kosovë dhe 
Maqedoni.

3 Komisioneri për Zgjerimin Stefan Fyle u shpreh me këtë rast se Komisioni 
Europian është i gatshëm ta ndihmojë Shqipërinë në përmbushjen e këtyre 
kritereve dhe se kjo është një mënyrë për t’i ofruar Shqipërisë një instrument 
nxitës për të adresuar pesë prioritetet kyçe. (Shqip.com, 16 tetor 2013).

4 Gazeta Shqip, 17 tetor 2013.
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Këshilli i kërkoi KEsë hartimin e një studimi (fisibility study) për 
mundësinë e nënshkrimit të MSA-së BE-Shqipëri. Në nëntor 1999 KE 
paraqiti studimin me përfundimin kryesor se Shqipëria ende nuk plotë-
sonte kushtet për një marrëveshje të tillë. 

Në samitin e Zagrebit, më 24 nëntor 2000, u shpall se rruga drejt in-
tegrimit në BE ishte e hapur për të gjitha vendet e rajonit. Në këtë samit 
u shpall edhe programi i Asistencës Komunitare për Rindërtim, Zhvillim 
dhe Stabilizim (CARDS) me një paketë (rajonale) prej 4.6 miliardë euro 
për periudhën 20002006. 

PSAja solli krijimin e zonave të Tregtisë së Lirë ndërmjet vendeve të 
rajonit, si dhe ndërmjet tyre dhe BEsë, si dhe thellimin e bashkëpunimit 
rajonal në përgjithësi. 

Në samitin e Zagrebit u krijua Grupi Drejtues i Nivelit të Lartë BE – 
Shqipëri, me qëllim përgatitjen e hapjes së bisedimeve për një MSA BE 
– Shqipëri. Në përfundim të këtij procesi, pas një raporti pozitiv të KE
së, në samitin e Goteborgut u rekomandua hapja e këtyre bisedimeve. Në 
përputhje me kërkesën e Këshillit në muajin dhjetor 2001, KE i prezantoi 
Këshillit projektmandatin për fillimin e negociatave të MSAsë.

Më 21 tetor 2002, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme autorizoi KEnë 
për fillimin e bisedimeve me Shqipërinë me qëllim nënshkrimin e MSA
së. Hapja zyrtare e bisedimeve për MSAnë u bë nga Presidenti i Komisi
onit Evropian R. Prodi në Tiranë, më 31 janar 2003. 

Të gjitha vendet e rajonit që aspirojnë anëtarësimin në BE duhet të 
përmbushin angazhimet e tyre në kuadër të procesit të PSAsë si dhe krite
ret e Kopenhagës të vitit 1993.  

Instrumentet kryesore për arritjen e objektivave të PSA-së janë:
- Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA); 
- Partneriteti Evropian dhe 
- Programi CArDS (community Assistance for Reconstruction De-

velopment and Stabilisation), që përbëjnë kuadrin e rrugës së Shqipërisë 
drejt anëtarësimit në BE. 

Marrëveshja e Stabilizimit dhe Asociimit (MSA) përmbledh angazhi-
met e ndërsjella të palëve nënshkruese (BEShqipëri) në lidhje me: bazat 
e dialogut politik midis tyre; bazat e thellimit të bashkëpunimit rajonal, 
përfshirë perspektivën e vendosjes së një zone të tregtisë së lirë rajonale; 
vendosjen e një zone të tregtisë së lirë mes BEsë dhe Shqipërisë brenda 
10 vjetëve, nga hyrja në fuqi e Marrëveshjes; përafrimin e legjislacionit 
shqiptar me atë të BEsë; bazat e bashkëpunimit mes palëve në fusha si 
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drejtësia, liria dhe siguria etj.
Nënshkrimi i MSAsë në qershor 2006 krijoi mundësinë e tërheqjes 

së burimeve financiare nga fondet e ndryshme strukturore, gjithashtu të 
asistencës për ndërtimin e kapaciteteve institucionale, zhvillim rajonal dhe 
pjesëmarrje në projekte të ndryshme të BE-së.

Dokumenti i Partneritetit Evropian (PE) u miratua nga Këshilli Evro-
pian në qershor 2004. Ky dokument identifikon objektivat dhe prioritetet 
në mbështetje të përpjekjeve për arritjen e standardeve të BE-së përmes 
objektivash dhe kriteresh në bazë të të cilave do të matet progresi i Shq-
ipërisë në PSA. PE shërben gjithashtu edhe si kuadër për të orientuar ndi-
hmën financiare të Komunitetit nëpërmjet programit CARDS. 

Në përgjigje të dokumentit të Partneritetit Evropian, Qeveria shqip-
tare përgatiti një Plan kombëtar veprimi të institucioneve shqiptare për 
të evidentuar masat dhe veprimet që duhen ndërmarrë për të vënë në jetë 
objektivat prioritarë të PSA-së në një periudhë afatshkurtër (një deri në dy 
vjet) dhe afatmesme (tre deri në katër vjet).

Programi CArDS (Asistenca Komunitare për Rindërtim, Zhvillim 
dhe Stabilizim) u miratua në dhjetor 2000, në kuadër të PSAsë, për të 
mbështetur pjesëmarrjen e vendeve përfituese në procesin e stabilizim aso-
ciimit si dhe në zbatimin e MSAsë përmes ndihmës financiare në formën 
e granteve në katër fusha: 

 Rindërtim, stabilizim demokratik, bashkërendim dhe kthim të emi-
grantëve;

 Zhvillim institucional dhe legjislativ, përfshirë harmonizimin me 
normat e BEsë për të përforcuar demokracinë dhe sundimin e ligjit; të 
drejtat e njeriut, të shoqërisë civile dhe medieve; si dhe funksionimin e 
ekonomisë së tregut të lirë;

 Zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror, përfshirë reformën 
strukturore;

 Nxitje të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit rajonal midis vendeve 
të Ballkanit, mes tyre me BEnë dhe vendet kandidate të Europës Qen-
drore.

Nga ky program, gjatë viteve 20012006 Shqipëria ka përfituar rreth  
280 milionë euro.
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4. Përfitimet financiare të Shqipërisë nga IPA 
Që prej viti 2007 BE po zbaton një instrument të ri për dhënien e 

ndihmës financiare për periudhën 20072013 të quajtur Instrumenti i Asis-
tencës së Para-Aderimit (IPA). Ky instrument përbën një kuadër të vetëm 
legjislativ, i cili ka zëvendësuar të gjitha instrumentet dhe programet e 
mëparshme të ndihmës së BE-së për mbështetjen e Ballkanit Perëndimor. 

Ky instrument aplikohet për vendet kandidate dhe kandidate potenci-
ale të Ballkanit Perëndimor. Që prej krijimit, IPA u bë instrumenti kryesor 
që i mbështet këto vende gjatë procesit të përshtatjes së sistemit të tyre me 
standardet dhe politikat evropiane. 

IPA është e përbërë nga pesë komponente: 
 Asistenca e tranzicionit dhe ngritja e institucioneve; 
 Bashkëpunimi rajonal dhe ndërkufitar; 
 Zhvillimi rajonal; 
 Zhvillimi i burimeve njerëzore; 
- Zhvillimi rural.
Vendet përfituese të IPAs grupohen në dy kategori: 
 Vendet kandidate potenciale për në BE (Shqipëria, BosnjëHerce-

govina, Serbia dhe Kosova) që përfitojnë pjesërisht nga IPA, aktualisht nga 
komponentja e parë dhe e dytë;

 Vendet kandidate për BE (si Kroacia, Turqia, Maqedonia dhe Mali i 
Zi) të cilët përfitojnë nga të pesë komponentet e IPAs. 

Shuma e fondeve të akorduara nga ky program për vitin 2013 
është 95 milionë euro.

Ndihma e BE-së fokusohet mbi:
- Drejtësi/çështje të brendshme – zhvillimi i aftësisë së policisë 

shqip tare për të luftuar krimin dhe trafikimin e organizuar si dhe kontro-
llin e kufijve të vendit. Ngritja e një gjyqësori të pavarur, eficient dhe të 
përgjegjshëm.

- Reforma e administratës publike – administratë publike më pro-
fesionale, e depolitizuar dhe e pakorruptuar, më transparente, emërime/
nxitje të bazuara në meritë.

- Transporti – veçanërisht në zonat rurale: rrugë më të mira rurale, më 
mirë të lidhura me rrugët e transportit kombëtar dhe rajonal.

- Mjedisi – përmirësimi i kushteve në rajonet bregdetare të Shqipërisë.
- Zhvillimi social – arsimimi dhe trajnimi parauniversitar profesional 

dhe mbrojtja e grupeve të prekshme, veçanërisht e minoriteteve (romë, 
egjiptianë).
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- Bujqësia – konkurrueshmëri e prodhuesve dhe më shumë mundësi 
implementimi të stukturave të sigurisë.5

Marrja e statusit të vendit kandidat nuk ka vetëm rëndësi politike, por 
edhe ekonomike, pasi mundësia e përfitimit shtrihet në të pesë kompone
ntët e IPAs nga vetëm dy që përfiton aktualisht Shqipëria si vend kandidat 
potencial. Pas statusit të vendit kandidat përfitimet shtrihen edhe në kom-
ponentet e zhvillimit rajonal, të burimeve njerëzore dhe të zhvillimit rural.

Komisioni Europian miratoi kohët e fundit (13 nëntor 2013) pro-
gramin kombëtar për vitin 2013 për Shqipërinë në kuadër të Instrumentit 
për Asistencën e Para-Aderimit (IPA). Për këtë janë parashikuar fonde me 
një vlerë prej 82 milionë euro për 19 programe të përshtatura për nevojat 
e veçanta të vendit, në mbështje të reformave dhe investimeve në fushat 
kyçe si: qeverisja, drejtësia, çështjet e brendshme, transporti, mjedisi, pu-
nësimi dhe përfshirja sociale, po ashtu edhe bujqësia dhe zhvillimi rural.

Si një prioritet strategjik, programi i KEsë do të ndihmojë në forcimin 
e pavarësisë dhe të efikasitetit të drejtësisë dhe do të përmirësojë luftën 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Financimi do të mbështesë 
gjithashtu reformat në fushën e administratës publike, të mbrojtjes së mje-
disit, përfshirë menaxhimin e mbetjeve. Ndërkaq, për herë të parë pro-
grami vjetor IPA përfshin një sërë projektesh, të cilat do të zbatohen drejt
përdrejt nga administrata shqiptare nëpërmjet granteve dhe procedurave të 
prokurimit.6

5. Përfitimet e mundshme ekonomike nga statusi i vendit 
kandidat në BE

Shqipëria nuk ka përfituar vetëm nga pjesëmarrja direkte në disa lloj 
fondesh të paraanëtarësimit që përmendëm më lart, por edhe nga fak-
torë të tjerë që ndikojnë indirekt në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë mak-
roekonomike. 

Këta faktorë kanë sjellë efekte pozitive në përmirësimin e klimës për të 
bërë biznes, në reduktimin e kostove tregtare, në lëvizjen e lirë të mallrave, 

5 European Commission Enlargement Instrument for Pre-accession assistance 
(IPA) Albania. http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-
country/albania/index_en.htm

6 http://www.oranews.tv/vendi/komisioni-europian-82-mln-euro-per-
reformat-ne-shqiperi/
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shërbimeve dhe njerëzve, në rritjen e investimeve të huaja direkte, rritjen 
ekonomike në përgjithësi etj. Më qartë janë evidentuar këto sidomos pas 
kapërcimit të krizës ekonomike, sociale dhe politike të viteve 19961997. 

Statusi i vendit kandidat përbën një stad të ri nga i cili priten ritme më 
të larta zhvillimi dhe rritjeje ekonomike dhe përmirësim i treguesve finan-
ciare, si në të ardhurat, shpenzimet, deficitin buxhetor, borxhin publik etj., 
ku mangësitë janë edhe më të mëdha.

Shqipëria do të përfitojë nga marrja e statusit të vendit kandidat në 
BE pasi do të krijohen më shumë mundësi praktike për njohjen e numrit të 
emigrantëve,legalizimin e plotë të tyre, si rrjedhojë edhe e përdorimit më 
lirisht të kanaleve bankare të dërgimit të të hollave, siç quhen ndryshe, të 
remitancave në atdhe. Siç dihet, me gjithë përmirësimet dhe legalizimet që 
janë bërë në vite, ende nuk e dimë numrin e saktë të shtetasve shqiptarë që 
kanë emigruar jashtë vendit, për rrjedhojë edhe shumën e vlerën e këtyre 
remitancave. Prandaj studiues dhe institucione të ndryshme publikojnë të 
dhëna të ndryshme. 

Prej vitit 1990 vlerësohet të ketë emigruar rreth 35% e numrit të pop-
ullsisë gjithsej sipas Censusit të popullsisë 2011 (Grafiku 1).

Në Shqipëri, 
65%

Emigrante, 
35%

Grafiku 1. Popullsia sipas vendit të banimit për vitin 2011

Emigrimi ka qenë i domosdoshëm për kushtet e krijuara dhe ka ndih-
muar përmes remitancave të emigrantëve në kapërcimin e vështirësive 
të tranzicionit  jo vetëm për familjet e tyre, por edhe të ekonomisë dhe 
mirëqenies në përgjithësi.

Në vitet 20022012, remitancat kanë hyrë me një ritëm prej mesata
risht 780 milionë euro në vit, duke zënë rreth 15% të PBBsë në vitet 2002
2003 dhe 1213% deri në vitin 2007. Pas këtij viti remitancat kanë rënë në 
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krahasim me PBBnë, pasi janë rritur ritmet dhe pesha e investimeve të 
huaja direkte dhe e eksporteve (Grafiku 2).

Nga grafiku i hartuar me të dhëna nga Banka e Shqipërisë del se re-
mitancat kanë ardhur në ulje në vitet e fundit, rrjedhojë e ndryshimeve në 
statusin e qytetarëve shqiptarë në vendet ku kanë emigruar si dhe e krizës 
financiare në këto vende, kryesisht në Greqi dhe Itali. 

Pranimi si vend kandidat i BE-së i jep mundësi Shqipërisë jo vetëm të 
njohë më mirë numrin dhe gjendjen e emigrantëve tanë, por edhe të hyjë 
në bisedime dhe marrëveshje me vendet përkatëse për respektimin e të 
drejtave të tyre, për njohjen reciproke të viteve të pensionit etj.

Njohja më e mirë e gjendjes do të ndikojë pozitivisht në sigurimin e të 
dhënave për hartimin e strategjive të zhvillimit ekonomikosocial të vendit 
në periudhën afatgjatë, për investimin më efektiv të dërgesave të tyre si 
dhe për hapjen e vendeve të reja të punës.

Shqipëria do të përfitojë nga statusi i vendit kandidat edhe për 
tërheqjen e më shumë investimeve të reja direkte, pasi do të krijohet një 
klimë politike dhe ekonomike më e përshtatshme për zhvillimin e biznesit 
dhe sidomos të atij me kapital të huaj.

Investimet e huaja direkte kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvi
llimin ekonomik të vendit, sidomos në disa sektorë prioritarë si energje-
tika, industria minerare, e metaleve, e materialeve të ndërtimit, sistemi 
bankar etj., ku buxheti i shtetit nuk ka mundësi të investojë.
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Vendi ynë u bë anëtar i shumë nismave ku janë diskutuar probleme të 
bashkëpunimit ekonomik dhe të integrimit euroatlantik duke lidhur Marrë-
veshje të Tregtisë së Lirë me vendet e rajonit të Evropës Juglindore dhe me 
gjerë, për t’i dhënë nxitje zhvillimit ekonomik, shkëmbimeve tregtare etj.

Statusi i vendit kandidat për anëtarësim në BE në aspektin ekonomik 
do të sjellë rritje të besueshmërisë së vendit, që potencialisht sjell rritje të 
interesit dhe të investimeve të huaja.

Investimet e huaja direkte janë rritur këto vitet e fundit në një linjë 
me përpjekjet e vendit për të plotësuar kushtet e pranimit në BE. Kështu, 
nga 209 milionë euro në vitin 2005 ato kanë arritur në 793 milionë euro 
në vitin 2010, me një rritje prej 3.8 herë më shumë (Tabela dhe grafiku 1). 
Marrja e statusit do t’i inkurajojë kompanitë e huaja serioze të investojnë 
më me siguri në sektorët me interes të ndërsjellë.

Tabela 1. investimet e huaja direkte për vitet 2005-2011

Vitet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IHD 209 259 481 665 717 793 742
Rritja në % ndaj 2005 100 124 230 318 342 379 355

Në milionë euro

Banka e Shqipërisë – raporti i investimeve të huaja direkte 2011
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Të dhënat për vitin 2011 e në vijim tregojnë për një rënie të ritmit, si 
rrjedhojë kjo edhe e pasojave të krizës financiare botërore dhe sidomos në 
Eurozonë, ku bëjnë pjesë edhe Greqia dhe Italia, që kanë më shumë kom-
pani që veprojnë në vendin tonë.

Shqipëria do të përfitojë nga statusi i vendit kandidat edhe në rritjen 
e qarkullimit të volumit të tregtisë së jashtme, pasi BE-ja mbetet partneri 
tregtar kryesor: eksportet në vitin 2012 llogariteshin për 75% të eksport-
eve të mallrave gjithsej, ndërsa importet nga BE-ja zinin mbi 62% të volu-
mit gjithsej.1 

Liberalizimi i mëtejshëm i tregtisë së jashtme dhe heqja e pengesave 
tarifore në eksport-importet ka bërë të mundur që qarkullimi i përgjith-
shëm i mallrave të shënojë rritje nga 328 miliardë lekë në vitin 2005 në 
741 miliardë lekë në vitin 2012, ose rreth 2.3 herë.

Në mënyrë të veçantë eksportet janë rritur nga 65.8 miliardë lekë në 
vitin 2005 në 213 miliardë lekë më 2012 ose gati 3.2 herë, ndonëse raporti 
i mbulimit të importeve vazhdon të mbetet i ulët, rreth 40%.

Këta dhe tregues të tjerë do të ndikojnë në një zhvillim me ritme eko-
nomike më të larta në vendin tonë tani dhe në perspektivë.

Në përfundim, mund të shprehemi se Shqipëria i ka të gjitha mundësitë 
që të fitojë kohën e humbur dhe të shpejtojë hapat për t’u anëtarësuar në 
BE. Për këtë është e nevojshme që procesi i integrimit të vlerësohet me 
përgjegjësi, si nga institucionet qeveritare, dhe partitë kryesore në opozitë. 
Me qëllim që të fillojnë sa më shpejt bisedimet për pranimin e mundshëm 
të vendit tonë në strukturat e BEsë, qeveria shqiptare duhet të programojë 
dhe të zbatojë me rigorozitet të gjitha detyrimet e saj, në mënyrë të veçantë 
pesë prioritetet kyçe në administratën publike, në drejtësi, në luftën kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar, për mbrojtjen e qenieve njerëzore, 
përfshirë romët. Marrja e statusit kandidat i BEsë do t’i sjellë vendit përfi
time direkte dhe indirekte jo vetëm në fushën politike, por edhe financiare 
dhe ekonomike.

1 Raporti i Progresit i KE-së për Shqipërinë për vitin 2013, f. 18.
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inFormAcione

1. Deklaratë e Drejtorit Ekzekutiv të uNFPA-së Dr. Babatunde 
Osotimehin në Raportin e Gjendjes së Popullsisë së Botës 2013

Qëllimi i këtij botimi vjetor global të UNFPA-së është që të kontribu-
ojë në debate, bazuar në prova, mbi aspektet kryesore që lidhen me zbati-
min e Programit të Veprimit të Konferencës Ndërkombëtare për Popullsinë 
dhe Zhvillimin, me OZHMtë dhe prioritetet e ardhshme të zhvillimit. Ra-
porti global gjithashtu synon të stimulojë debatin dhe veprimin në nivel 
kombëtar në përputhje me kontekstin dhe prioritetet kombëtare.

Çdo ditë në vendet në zhvillim 20,000 vajza nën moshën 18 vjeçe lin-
din fëmijë, duke e çuar numrin total në 7.3 milionë në vit. Nëse përfshijmë 
të gjitha shtatzënitë, jo vetëm lindjet, numri është shumë më i madh.

Çdo shtatzëni sjell me vete risqe për një vajzë. Ajo vë në rrezik shën-
detin e saj. Ka pasoja psikologjike. Shpesh e detyron vajzën të braktisë 
shkollën.

Një vajzë pa arsim është një vajzë së cilës i mungojnë aftësitë për të 
gjetur punë dhe për të ngritur një të ardhme për veten dhe familjen e saj 
dhe për të kontribuar në zhvillimin e vendit të saj.

Ndikimi ekonomik i shtatzënive në adoleshencë mund të jetë shumë i 
madh. Në një ekonomi të madhe si Kina, kostoja oportune e ciklit të jetës 
që lidhet me shtatzëninë tek adoleshentet është e barabartë me përafër-
sisht 1 për qind të PBBsë vjetore, ose 124 miliardë dollarë (GDP, PPP, 
të dhënat e Bankës Botërore). Edhe në një ekonomi të vogël, si ajo e 
ugandës, shpenzimet mund të shkojnë deri në 30 për qind të PBBsë, ose 
rreth 15 miliardë dollarë.

Ndikimi i shtatzënisë mund të jetë i madh tek çdo adoleshente, por 
sidomos te një vajzë që është 14 vjeçe ose më e re. Çdo vit, 2 milionë 
vajza 14 vjeçe ose më të reja lindin fëmijë. Vajzat shumë të reja janë 
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veçanërisht të pambrojtura ndaj shfrytëzimit, martesave që fëmijë dhe 
detyrimit seksual e dhunës.

Një shtatzëni i vë ato në rrezik fizik dhe ndikon në zhvillimin e tyre. 
Vajzat që mbeten shtatzënë kaq të reja janë dy herë më shumë në rrezik 
vdekjeje apo subjekt i pasojave fizike sesa vajzat apo gratë më të rritura. 
Një vajzë që mbetet shtatzënë 14 vjeç ose më e re është një vajzë të drejtat 
e së cilës janë dhunuar dhe e ardhmja e së cilës është ndryshuar përgjithnjë.

Shtatzënia e dëmton vajzën në shumë drejtime. Por dëmton edhe 
familjen e saj, komunitetin, vendin, madje edhe ekonominë.

Tendenca në shumë pjesë të botës është që të fajësojnë vajzat kur 
mbeten shtatzënë. Kur sjellja e një vajze shihet gabimisht si problemi, 
ndryshimi i sjelljes së saj shihet si e vetmja zgjidhje e problemit. Realiteti 
është se shtatzënia shpesh ka pak të bëjë me sjelljen personale të vajzave 
dhe më shumë ka të bëjë me sjelljen e familjeve të tyre, të bashkësive dhe 
të qeverive. Raporti i UNFPA-së Gjendja e Popullsisë së Botës tregon se 
shtatzënia tek adoleshentet nuk duhet të shihet vetëm si rezultat i pakujde-
sisë apo si një zgjedhje e qëllimshme, por më tepër si mungesë zgjedhjesh 
dhe rezultat i rrethanave përtej kontrollit të një vajze.

Në të gjithë botën, shtatzënitë tek adoleshentet hasen më shumë midis 
të varfërve, të paarsimuarve dhe zonave të thella rurale. Dhe kjo gjë ndodh 
më shumë midis:

Vajzave të lëna mënjanë;
Vajzave që nuk kanë akses në informacion dhe shërbime; 
Vajzave që nuk u dëgjohet zëri në lidhje me vendimet që merren për 

jetën e tyre; 
Vajzave, realiteti dhe e ardhmja e të cilave përcaktohen nga të tjerët.
Shtatzënitë e adoleshenteve janë manifestim i pabarazisë, i varfërisë 

dhe besimit se në njëfarë mënyre vajzat meritojnë më pak në jetë se djem-
të. Apo se vajzat nuk duhet të gëzojnë të drejtat bazë të njeriut për arsimim, 
shëndet, jetë të lirë pa frikë nga dhuna dhe diskriminimi.

Shtatzënia tek adoleshentet është baraz me mungesën e fuqisë. Një nga 
format më të këqija të mungesës së fuqisë është martesa e fëmijëve. Rapor-
ti i UNFPA-së Gjendja e Popullsisë së Botës tregon se 9 nga 10 shtatzëni 
te vajzat nën moshën 18 vjeç ndodhin brenda martesës. Çdo ditë, 39.000 
vajza martohen, duke dhunuar kështu të drejtat e tyre njerëzore. Një në 
nëntë martohet përpara moshës 15 vjeç. 
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Vajzave të cilave nuk u dëgjohet zëri për atë nëse, me kë dhe kur do 
të martohen, nuk u dëgjohet zëri as për atë nëse ose kur do të bëhen me 
fëmijë.

Për sa kohë familjet, komunitetet dhe qeveritë tolerojnë martesat e 
fëmijëve, mëmësia në fëmijëri do të mbetet një ndodhi e përditshme në 
vendet në zhvillim dhe të drejtat e tyre të njeriut do të vazhdojnë  të dhu-
nohen.

Çfarë duhet të bëjmë për t’u ngritur mbi sfidën e shtatzënive tek adole
shentet dhe për t’iu siguruar vajzave tranzicion të sigurt, të shëndetshëm 
dhe afirmues nga fëmijëria në moshë madhore?

Gjendja e Popullsisë së Botës e UNFPA-së bën apel për veprim që të 
fuqizohen vajzat, të respektohen të drejtat e tyre të njeriut dhe të vendosen 
ato në të njëjtin nivel me djemtë.

Një prioritet është arsimimi. Është kritike t’u jepet mundësi vajzave të 
shkojnë në shkollë dhe ta vazhdojnë atë deri në fund. Raporti i UNFPAsë 
tregon se vajzat që rrinë më gjatë në shkollë kanë më pak gjasa të mbeten 
shtatzënë. Arsimimi i përgatit vajzat për punë dhe jetë në të ardhmen, for-
con vetëbesimin dhe statusin e tyre dhe u jep më shumë zë në marrjen e 
vendimeve që kanë lidhje me jetët e tyre. Arsimimi gjithashtu redukton 
gjasat për martesat e fëmijëve dhe vonon lindjen e fëmijëve nga fëmijë.

Është po aq e rëndësishme të kalohen ligje kundër martesave të fëmi-
jëve dhe të sigurohet zbatimi i tyre.

Ne duhet të mbrojmë të drejtat e adoleshenteve për arsimim gjithëpërf-
shirës seksual dhe të rrëzojmë pengesat dhe përmirësojmë aksesin ndaj infor
macionit dhe shërbimeve, që i ndihmojnë vajzat të shmangin shtatzënitë. 
Ne duhet të bisedojmë ndryshe me djemtë, në mënyrë që ata t’i shohin 
vajzat si qenie të barabarta njerëzore, që meritojnë të njëjtat të drejta dhe 
mundësi si gjithë të tjerët. T’i ndihmojmë djemtë -dhe burrat- të bëhet 
pjesë e zgjidhjes.

Edhe vajzat që janë shtatzënë kanë nevojë për mbështetjen tonë, jo t’i 
njollosim e stigmatizojmë. Ato kanë nevojë për ndihmën tonë për të qën-
druar në shkollë kur janë shtatzënë dhe për të rinisur shkollën pasi lindin. 
Pjesa më e madhe e asaj që dimë vlen kryesisht për vajzat 15 vjeçe e lart. 
Por dimë shumë pak rreth sfidave dhe cenueshmërisë ekstreme të vajzave 
14 vjeçe ose më të reja. Ne duhet ta mbushim këtë zbrazëti në njohuritë 
tona dhe të gjejmë mënyra të reja për të mbrojtur adoleshentet shumë të 
reja nga shfrytëzimi, abuzimi, nënshtrimi  dhe shtatzënitë.
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Vajzat  10 deri në 14 vjeçe janë më të pafuqishmet dhe në nevojë për 
mbështetje. Për këto vajza të reja duhen ndërmarrë sa më shpejt veprime 
të veçanta gjatë fazës kritike të rritjes së tyre, për të zhvilluar kapacitetet e 
tyre dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre. 

Por pavarësisht moshës, ne duhet të përballemi me martesat e fëmi-
jëve, analfabetizmin dhe varfërinë, si edhe me forcat e tjera që çojnë në 
shtatzënitë e adoleshenteve.

Ndërtimi i një shoqërie të barabartë nga ana gjinore, në të cilën vajzat 
janë të fuqizuara, të arsimuara, të shëndetshme dhe të mbrojtura nga mar-
tesat në fëmijëri, që jetojnë me dinjitet dhe në siguri dhe janë në gjendje 
të marrin vendime në lidhje me të ardhmen e tyre e të ushtrojnë të drejtat 
e tyre është thelbësor.

Të kemi parasysh një thënie se “nuk mund të vraposh me një këmbë”.

Ky është një mësim për çdo vend: duke fuqizuar vajzat, duke mbrojtur 
të drejtat e tyre dhe duke i ndihmuar ato të parandalojnë shtatzënitë mund 
të bëjmë të mundur realizimin e potencialit të tyre për t’u bërë partnere të 
barabarta në zhvillim.

UNFPA përkrah të drejtën e çdo vajze për t’u rritur e papenguar nga 
pabarazitë dhe diskriminimi gjinor, nga dhuna, martesat në fëmijëri apo 
shtatzënitë, duke mundësuar kështu që ato të kenë një tranzicion të sigurt, 
të shëndetshëm dhe të suksesshëm nga adoleshenca në moshë madhore.

Fëmijëria nuk duhet të ndërpritet nga mëmësia.

2. Më shumë se 7 milionë vajza në vit në vendet e varfra lindin 
fëmijë përpara moshës 18 vjeçe, thotë Raporti i Ri i uNFPA-së.

2 milionë prej tyre janë 14 vjeçe ose më të vogla

Tiranë, 31 tetor 2013 — Mëmësia në fëmijëri është një problem i 
madh botëror, sidomos në vendet në zhvillim, ku çdo vit lindin fëmijë 7.3 
milionë vajza nën 18 vjeçe, sipas raportit mbi Gjendjen e Popullsisë së 
Botës 2013, të publikuar sot nga UNFPA, Fondi i Kombeve të Bashkuara 
për Popullsinë.
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Nga këto 7.3 milionë lindje, 2 milionë janë prej vajzave 14 vjeçe apo më 
të vogla, të cilat vuajnë pasoja të rënda afatgjata shëndetësore dhe sociale, 
duke përfshirë nivele të larta të vdekjes amtare dhe fistulën obstetrike, sipas 
raportit me titull “Mëmësi në fëmijëri: përballja me sfidën e shtatzënisë tek 
adoleshentet”. Raporti vë theks të veçantë te vajzat 14 vjeçe dhe më të vogla, 
të cilat janë në rrezik të dyfishtë ndaj vdekjeve amtare dhe fistulës obstetrike. 
“Mëmësia në fëmijëri” ofron një perspektivë të re mbi shtatzënitë tek adole
shentet, duke parë jo vetëm sjelljen e vajzave si një shkak i shtatzënive të 
hershme, por edhe veprimet e familjeve të tyre, të komuniteteve dhe qe-
verive.

“Shumë shpesh shoqëria fajëson vetëm vajzën për mbetjen shtatzënë,” 
tha Drejtori Ekzekutiv i UNFPAsë, Dr. Babatunde Osotimehin. “Realiteti 
është se shtatzënia tek adoleshentet më shpesh nuk është rezultat i një zgjed-
hjeje të qëllimshme, por mungesë zgjedhjeje dhe rrethana përtej kontrollit 
të një vajze. Kjo është një pasojë e aksesit të vogël ose e mungesës së aksesit 
ndaj arsimimit, punësimit, informacionit cilësor dhe kujdesit shëndetësor.” 
Sipas raportit, shtatzënia e hershme i kushton shëndetit të vajzës, arsimimit 
dhe të drejtave të saj. Ajo gjithashtu e frenon atë nga të kuptuarit e potenci-
alit të vet dhe ndikon negativisht te fëmija.

Nuk janë vetëm nënat dhe foshnjat që vuajnë pasojat. Fëmijët që bëj-
në fëmijë ndikojnë edhe mbi komunitetet dhe ekonomitë e vendeve. Për 
shem bull, në qoftë se më shumë se 200.000 nënat adoleshente në Kenia do 
të ishin punësuar në vend që të mbeteshin shtatzënë, ekonomisë do t’i ishin 
shtuar 3.4 miliardë të ardhura. Kjo është ekuivalente me vlerën e tërë sek-
torit të ndërtimit në Kenia. Nëse vajzat adoleshente në Brazil dhe Indi do 
të kishin qenë në gjendje të prisnin deri në të 20tat e hershme, këto shtete 
do të kishin pasur një produktivitet më të madh ekonomik, të barabartë me 
mbi 3.5 dhe 7.7 miliardë dollarë respektivisht.

Duhet të përgëzojmë progresin e arritur në Shqipëri, të mbajmë shënim 
çfarë funksionon dhe të nxisim përparimin e mëtejshëm. Vlerësimi i lind-
jeve dhe aborteve tek adoleshentet në rrethin e Tiranës, periudha 2009
2012, i kryer këtë muaj nga specialistët e Institutit të Shëndetit Publik, 
tregon një trend në rënie të lindjeve tek adoleshentet nga 52 për 1000 gra 
të moshës 1519 vjeçe, në 16 për 1000 të së njëjtës grupmoshë.

Për Shqipërinë në tërësi, të dhënat e vitit 2011 tregojnë një rënie prej 
70% në lindjet tek adoleshentet. 

Megjithatë, Shqipëria përballet me çështje që lidhen me nivelin e ulët 
të informimit mbi shëndetin riprodhues dhe seksual të adoleshenteve, 
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mungesën e shërbimeve miqësore për të rinjtë dhe të të rinjve të fuqizuar 
që kërkojnë shëndet më të mirë për veten.

Pavarësisht nevojës kritike për të parandaluar shtatzënitë tek adolesh-
entet, “Mëmësi në fëmijëri” konstaton se komuniteti global shpenzon më 
pak se dy centë për çdo dollar të zhvillimit ndërkombëtar për vajzat adole
shente. Kjo është veçanërisht shqetësuese, duke pasur parasysh që ne kemi 
popullatë të madhe adoleshente.

Por paraja është vetëm një pjesë e zgjidhjes. UNFPA promovon një 
qasje gjithëpërfshirëse të trajtimit të sfidës së shtatzënisë tek adoleshentet, 
e cila nuk bazohet në ndryshimin e sjelljes së vajzës, por më tepër në ndry-
shimin e qëndrimeve dhe të veprimeve të shoqërisë ku ajo jeton.

Kjo përfshin:
• Mbajtjen e vajzave në shkollë;
• Ndalimin e martesave të fëmijëve;
• Ndryshimin e qëndrimeve për rolet gjinore dhe barazinë gjinore;
• Rritjen e aksesit të adoleshentëve në shëndetin seksual dhe riprod-

hues, përfshirë kontracepsionin;
• Ofrimin e mbështetjes më të mirë për nënat adoleshente.

“Ne duhet të reflektojmë dhe të kërkojnë ndryshime në politikat dhe 
normat e familjeve, të komuniteteve dhe qeverive që shpesh e lënë një 
vajzë me asnjë zgjidhje tjetër, përveç shtegut të një shtatzënie të hershme”, 
tha Dr. Osotimehin. “Kjo është ajo që ne po bëjmë në UNFPA dhe çfarë ne 
do të vazhdojmë të bëjmë dhe të rekomandojmë, derisa çdo vajzë të jetë 
në gjendje të zgjedhë drejtimin e jetës së saj, të ardhmen e saj dhe të arrijë 
potencialin e saj më të madh”.

***

UNFPA punon për të krijuar një botë ku çdo shtatzëni është e dëshi-
ruar, çdo lindje është e sigurt dhe potenciali i çdo të riu është i përmbushur.
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3. Lindjet dhe abortet në rrethin e Tiranës
Lindshmëria te moshat adoleshente ka pësuar një trend zbritës, nga 

52 për 1000 gra të moshës 1519 vjeç në një shifër prej 16 për 1000 gra të 
po kësaj grupmoshe, pra, nga viti 1980 deri në vitin 2011 lindshmëria tek 
adoleshentet ka rënë me 70 %.

Në vendin tonë abortet e kryera tek adoleshentet zënë një përqindje të 
ulët, rreth 5% të aborteve totale, kurse për rrethin e Tiranës është rreth 4%.

Abortet e kryera nga adoleshentet në rrethin e Tiranës kanë ardhur në 
ulje. Për vitin 2012 ato përbëjnë 1/2 e numrit të aborteve të kryera në vitin 
2009. Përqindjen më të lartë të aborteve e zë grupmosha 20 – 34 vjeçe.

Abortet me kërkesë te femrat adoleshente kanë ardhur në ulje për peri-
udhën 20092012 (shifrat 37.2% dhe 20.1% respektivisht).

Midis adoleshenteve, përqindjen më të lartë në kryerjen e aborteve 
e zënë femrat e martuara (76.7% për vitin 2012) krahasuar me 21.7% që 
është përqindja e aborteve të kryera nga femrat beqare adoleshente.

Përqindja e aborteve tek adoleshentet që banojnë në zonat urbane 
është shumë më e lartë se tek ato që banojnë në zonat rurale (për vitin 2012 
65.1% dhe 34.9%  respektivisht).

Lindjet e kryera nga femrat e grupmoshës 14-24 vjeçe në Tiranë për-
bëjnë rreth 40% të numrit total të lindjeve të Tiranës.

Ndërprerjet me kërkesë të gruas për grupmoshën 14-24 vjeçe përbëjnë 
rreth 9% të aborteve totale të Tiranës.

Alba Merdani
Dorina Toçi



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2013124

4. Mbani gratë dhe vajzat në qendër të zhvillimit
Opinion i Drejtorit Ekzekutiv të UNFPA-së Dr. Babatunde Osotim-

ehin në “The Huffington Post”

11 tetor 2013

Ndërsa liderët botërorë rishqyrtuan në Asamblenë e Përgjithshme të 
Kombeve të Bashkuara muajin e fundit progresin drejt arritjes së Objekti-
vave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit (OZHM), disa mbikëqyrës dhe ekspertë 
zhvillimi me të drejtë na kujtuan se kemi ende rrugë të gjatë për të bërë. 
Kjo është veçanërisht e vërtetë në përpjekjet për të shpëtuar jetët e grave 
dhe vajzave dhe për të zbatuar të drejtat e tyre riprodhuese  qëllimi i pikës 
5 të OZHM mbi shëndetin mëmësor dhe riprodhues.

Në shekullin e 21të, asnjë grua nuk duhet të vdesë gjatë sjelljes së 
jetës së re në botë, përderisa ne njohim si të parandalojmë vdekjet mëmë-
sore. Me vetëm mbi 800 ditë që kanë mbetur nga afati i realizimit të OZHM, 
ne duhet të kombinojmë përpjekjet tona për të ndalur shkaqet kryesore të 
vdekjeve mëmësore dhe për të parandaluar barrët e padëshiruara.

Katër janë kushtet përgjegjëse për 70 për qind të vdekjeve mëmësore: 
hemorragjia pas lindjes, trysnia e lartë e gjakut, infeksionet dhe komplika-
cionet e përgjithshme si rrjedhojë e abortit të pasigurt. Mijëra jetë grash 
dhe vajzash duhet të shpëtohen përmes sigurimit të aksesit për barna dhe 
pajisje shëndetësore.

Megjithëse shkaqet kryesore të vdekjeve mëmësore janë gjerësisht 
të njohura, ndërhyrjet efektive për të parandaluar të tilla vdekje janë të 
pamjaftueshme. Rritja e aksesit për barnat bazë dhe pajisje shëndetësore të 
pastra, për shembull, mund të shpëtojë jetët e dhjetëra mijëra grave çdo vit. 
Dhe shumë më tepër vdekje mund të shmangen nëse gratë dhe vajzat do të 
kishin mundësi të siguronin kontraceptivë për të planifikuar barrët e tyre. 
Ndërkohë, mbi 200 milionë gra ende nuk kanë mundësi të sigurojnë këto 
nevoja bazike.

Ne dimë tani shumë më tepër se pak vjet më parë rreth këtyre kush-
teve dhe parandalimit të tyre. Ne gjithashtu e dimë se arritja e pikës 5 të 
OZHM dhe e dy objektivave të tij për të reduktuar vdekjen mëmësore 
dhe rritjen e aksesit për shëndetin riprodhues- do të ndihmojnë për të arri-
tur synimet e tjera të zhvillimit.
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Veç kësaj, evidenca tregon se investimi në shëndetin riprodhues, 
mëmësor, në të porsalindurit dhe në fëmijët ka një fitim potencial prej më 
se $20 për çdo dollar të shpenzuar.

Megjithatë, vetëm artikujt e përdorimit të gjerë nuk mund ta zgji
dhin problemin e vdekjes mëmësore. Investime të rëndësishme kërkohen 
gjithashtu për t’u siguruar se këto pajisje do të mund të vihen në shërbim 
të grave që aktualisht kanë nevojë për to.

UNFPA po punon fort për të përkrahur shëndetin seksual dhe ripro-
dhues në më shumë se 150 vende të botës dhe që të arrijë që gratë dhe 
vajzat të kenë informacionin, shërbimet dhe pajisjet e nevojshme për një 
jetë të sigurt, të shëndoshë dhe të plotësuar. Ne gjithashtu po punojmë 
që barnat dhe pajisjet kryesore të arrihen gjerësisht dhe të rritet aksesi për 
planifikimin familjar.

UNFPA do të ndërmarrë nisma të mëtejshme që të gjitha gratë dhe 
vajzat që duan të përdorin metoda planifikimi të sigurta dhe efektive të 
marrin informacionin e nevojshëm dhe shërbime të cilësisë së lartë. Synimi 
është parandalimi i vdekjes së panevojshme të 120.000 vajzave dhe grave, 
objektiv i vendosur nga OZHM, pika 5.

Kur sigurojmë shërbimet e shëndetit riprodhues të grave, gjithashtu 
parandalojmë shumë vdekje të të porsalindurve. Si për nënat, ashtu edhe 
për të “porsalindurit, periudha e lindjes dhe orët menjëherë pas saj janë 
kritike.

Në të njëjtën kohë kur grave dhe vajzave u janë dhënë mënyrat për të 
parandaluar barrët e padëshiruara, vdekjet mëmësore dhe fëminore mund 
të reduktohen ndjeshëm.

Janë pikërisht 10 vende që llogariten për më se 60 për qind të të gjitha 
vdekjeve mëmësore në botë. Përmes ndërhyrjeve kyçe me përparësi në këto 
vende ne do të jemi në gjendje të arrijmë OZHM (pika 5) në kohë. Kjo 
do të sigurojë nxitjen që nevojitet që përtej vitit 2015 t’u japim fund të 
gjitha vdekjeve të shmangshme dhe të sigurojmë shëndetin dhe dinjitetin 
njerëzor të të gjitha grave dhe të familjeve të tyre.

Por ne duhet të riangazhohemi bashkërisht për të arritur Objekti-
vat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit dhe për të bërë që kjo të ndodhë kudo në 
botë. Për të bërë këtë, ne duhet të vendosim që jetët e grave dhe të vajzave 
të shpëtohen dhe se ato kanë të drejtë për akses të barabartë në kujdesin 
shëndetësor. Ky është një vendim politik që mund të bëjë një ndryshim të 
madh në jetët e grave dhe vajzave.
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Adresimi ndaj pabarazive të vazhdueshme që ndikojnë negativisht në 
shëndetin e grave dhe të vajzave është çështja jonë e papërfunduar. Ajo 
është gjithashtu kyçi drejt një zhvillimi të drejtë dhe të qëndrueshëm. Ja 
pse ne besojmë se gratë dhe vajzat duhet të jenë në qendër të çdo politike 
zhvillimore në të ardhmen.

5. Popullsia e botës parashikohet të arrijë në 9.6 miliardë në 
vitin 2050

raport i Kombeve të Bashkuara - 13 qershor 2013 (http://www.
un.org/)

Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara, që u bë i njohur më 13 qer-
shor 2013, popullsia e tanishme botërore prej 7.2 miliardë banorësh para-
shikohet të rritet me 1 miliard në 12 vjetët e ardhshëm dhe të arrijë në 9.6 
miliardë në vitin 2050. Raporti vë në dukje se rritja do të jetë kryesisht në 
vendet në zhvillim dhe më shumë se gjysma e saj në kontinentin e Afrikës.

“Ndonëse rritja e popullsisë për botën në tërësi ka ardhur duke u 
ngadalësuar, ky raport na kujton se në disa vende në zhvillim, veçanërisht 
në Afrikë, popullsia është duke u rritur me shpejtësi,” shprehet Zv/sekretari 
i Përgjithshëm i OKBsë për Çështjet Ekonomike dhe Sociale, Wu Hongbo  
në një komunikatë për shtypin mbi raportin. 

Raporti “Perspektiva e Popullsisë Botërore: rishikimi 2012” thek-
son se popullsia e rajoneve të zhvilluara do të mbetet thuajse e pandry shuar 
nga tani deri më 2050, rreth 1.3 miliardë banorë. Në të kundërt, në 49 
vendet më pak të zhvilluara popullsia parashikohet të dyfishohet nga rreth 
900 milionë njerëz më 2013, në 1.8 miliardë më 2050.

Krahasuar me vlerësimin e mëparshëm të prirjeve të popullsisë 
botërore, projektimi i ri i popullsisë gjithsej është më i lartë, kryesisht në 
saje të informimit të ri të siguruar mbi nivelet e pjellorisë (fertilitetit) të 
vendeve të caktuara. Për shembull, në 15 vendet me pjellori më të lartë të 
Afrikës Sub-Sahariane numri mesatar i vlerësuar i fëmijëve për grua ka 
qenë më i lartë se 5 për qind.

“Në disa raste niveli aktual i pjellorisë duket të jetë rritur në vitet e fun-
dit; në disa raste vlerësimi i mëparshëm ka qenë shumë i ulët,” u shpreh 
Drejtori i Sektorit të Çështjeve Sociale dhe Ekonomike në Departamentin 
e OKBsë John Wilmoth gjatë një konference shtypi në Nju Jork.

“Ndërsa është vërejtur një rënie e shpejtë në numrin mesatar të fëmijëve 
për grua në vendet e mëdha në zhvillim, të tilla si Kina, India, Indonezia, 
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Irani, Brazili dhe Afrika e Jugut, është parashikuar të vazhdojë një rritje 
e shpejtë në dekadat e ardhshme në vendet me nivele të larta pjellorie, 
të tilla si Nigeria, Nigeri, Republika Demokratike e Kongos, Etiopia dhe 
Uganda, por edhe Afganistani e Timori Lindor, ku ka më shumë se pesë 
fëmijë për grua.”

Zoti Wilmoth shtoi se ndryshimet në ritmet e pjellorisë gjatë pak 
dekadave të ardhshme mund të kenë pasoja të ndjeshme për madhësinë, 
strukturën dhe shpërndarjen e popullsisë në periudhën afatgjatë.

Raporti vë në dukje se India parashikohet të bëhet vendi më i madh i 
botës, duke e kaluar Kinën rreth vitit 2028, kur të dy vendet do të kenë po-
pullsi të barabartë prej 1.45 miliardë banorë. Pas kësaj, popullsia e Indisë 
do të vazhdojë të rritet dhe Kina parashikohet të fillojë rënien. Ndërkaq, 
popullsia e Nigerisë është parashikuar ta kalojë atë të Shteteve të Bash-
kuara para vitit 2050. Popullsia e Europës parashikohet të bjerë 14 për qind, 
shpall raporti, dhe z. Wilmoth paralajmëroi se kontinenti është tashmë duke 
u përballur me sigurimin e kujdesit shëndetësor dhe mbështetjen për një 
popullsi në plakje të shpejtë.

Në përgjithësi jetëgjatësia është parashikuar të rritet në vendet e zhvi
lluara dhe në vendet në zhvillim në vitet e ardhshme. Në nivel global është 
parashikuar të arrijë 76 vjet në periudhën 20452050 dhe 82 vjet në vitet 
20952100. Nga fundi i shekullit njeriu në vendet e zhvilluara mund të 
jetojë mesatarisht rreth 89 vjet, krahasuar me rreth 81 vjet në rajonet në 
zhvillim.

Të dhënat e raportit janë bazuar në një rishikim tërësor të të dhënave 
demografike nga 233 vende dhe zona të botës, përfshirë censuset e popull-
sisë të kryera në vitin 2010.
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II- INFORMAcIONE NGA ASAG

Në kuadër të 1 Tetorit 2013, Ditës Ndërkombëtare të të Moshu-
arve, gratë e moshuara të “Shoqëria Shqiptare për të gjitha Moshat” 
(ASAG), paraqitën më datë 29.09.2013, në ambientet e Hotel Diplomat 
Fashion, iniciativën “Moshim aktiv në komunitete aktive nëpërmjet pro-
grameve ndërbreznore”. 

Gratë e Moshuara ndihen përgjegjëse për fatin e familjeve të tyre, të 
komunitetit të tyre. Askush më shumë se ato nuk mund ta dojë sigurinë e 
komunitetit! Sigurinë e fëmijëve, nipave, mbesave dhe fqinjëve të tyre! 

Në diskutimet globale ajo, gruaja e brezit të tretë, është afirmuar si një 
faktor ndryshimi, i zhvillimit dhe i zgjidhjeve krijuese ditore, i nxitjeve 
dhe i shërbimit, si shtyllë bazë e mbështetjes së familjes dhe komunitetit.

Kjo iniciativë e jona gjeti mbështetjen e Minibashkisë nr.1 në kuadrin 
e një bashkëpunimi të hapur në favor të këtij vizioni të ri dhe bashkëkohor 
për komunitetet.
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Moshimi është një arritje e shoqërisë, por në qoftë se kalimi në moshë 
është një eksperiencë pozitive, ai duhet të shoqërohet me përmirësime në 
cilësinë e jetës për të gjithë ata që janë moshuar apo janë duke u moshuar. 
Ne duhet të vendosim çfarë duhet të lëmë pas si trashëgimi për gjeneratat 
e tjera dhe se si duhet t’i përgatisim ato për të ardhmen.

Kjo iniciativë është frymëzuar nga tema e OKBsë: E ardhmja që 
ne duam: Çfarë thonë personat e moshuar. Jetëgjatësia dhe Zhvillimi: 
mundësitë dhe sfidat (ThE FuTuRE WE WANT - WhAT OLDER 
PERSONS ARE SAyING longevity and Development: Opportunities 
and Challenges).

Moshimi i shpejtë i popullsisë dhe rritja e qëndrueshme në jetëgjatësi-
në njerëzore në të gjithë botën përfaqësojnë një nga transformimet më të 
mëdha sociale, ekonomike dhe politike të kohëve tona. Këto ndryshime 
demografike do të prekin çdo komunitet, familje dhe individ. 

Shqipëria është një shtet me një tranzicion të tejzgjatur, i cili ka rën-
duar mbi të moshuarit.

Strukturat politike, shoqërore kanë anashkaluar problemin e të moshu
arve duke e bërë atë kronik, ndonëse zhvillimet demokratike kanë ofruar 
mundësi. Varfëria e të moshuarve është shkaktuar nga: pensionet e pamjaf-
tueshme, mungesa e aksesit në shërbime si dhe diskriminimi moshor aktiv. 

Në këtë kuadër, kjo iniciativë i shërben ndërgjegjësimit të të mosh-
uarve dhe shoqërisë se moshimi duhet parë në një mënyrë të re dhe se si 
duhet t’i bëjmë komunitetet tona më të mira për të jetuar të gjitha moshat.

Organizimi i fushatave për të frymëzuar komunitetin rreth çështjeve 
lokale është një mënyrë e rëndësishme për bashkëpjesëmarrje, për 
shpërndarjen e mesazheve, për të forcuar familjen dhe vlerat e komunitetit. 
Komunitetet tona dhe rrjedhimisht bota jonë përfitojnë duke njohur kon-
tributet dhe vlerat e çdo brezi!

Krijimi i një komuniteti të integruar midis moshave të orienton drejt 
një komuniteti të shëndetshëm, ku përparësitë e një brezi takojnë nevojat 
e tjetrit.

 
Programet ndërbreznore do të përfshijnë sa më shumë njerëz në komu-

nitetin lokal, duke zhvilluar fqinjësinë në çdo komunitet. Zhvillimi i bash-
këpunimit midis gjeneratave është në qendër të këtij projekti. Transferimi i 
fuqisë nga pushteti qendror në atë lokal dhe komunitet jep më shumë kon-
troll mbi vendimmarrjen, shërbimet transferohen në nivel fqinjësie, duke 
bërë një shoqëri më aktive dhe më përgjegjëse, ku aktivitetet ndërbreznore 
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kanë një rol thelbësor për të luajtur dhe një përfitim reciprok për të gjithë 
pjesëmarrësit.

Programi ndërbreznor në një kuptim të gjerë do të sjellë:
 Ndryshimin e perceptimeve negative tek të moshuarit dhe të rinjtë;
- Zhvillimin e pjesëmarrjes së të moshuarve në të mësuarin gjatë gjithë 

jetës;
 Zgjerimin e pjesëmarrjes aktive civile midis të vjetërve dhe të rinjve;
- Reduktimin e nivelit të krimit nëpërmjet mirëkuptimit midis gjenera-

tave;
 Planifikimin urban, duke ndarë pjesët urbane në hapësira për të gjitha 

moshat;
- Zhvillimin e shëndetit dhe të mirëqenies etj. 
Programet ndërbreznore mund të jenë një faktor kyç për të sjellë ndry-

shime të vazhdueshme.
ASAG, duke qenë e ndërgjegjshme për presionin e rëndë në të cilin 

ishte dhe është e moshuara jo vetëm nën kushtet e viteve të izolimit, në 
punën e papaguar me turne, në kushtet e punës dhe të jetesës, por tani po 
përballet me fenomenet e rënda të gjakmarrjes, trafikimit, krimit, fëmijëve 
jetimë, diskriminimit në punësim, pronë, shërbime, pension etj., në të cilat 
ajo mban peshën kryesore, kërkon mbështetje për të bërë një model në 
Shqipëri.

Që më 1999, Komisioni i OKBsë mbi Statusin e Grave ka kërkuar që 
në përgatitjen e Planit për Veprim Pekin +5 fokusi të vendoset te gratë e 
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brezit të tretë, për të ditur kush janë ato, për të kuptuar çështjet e tyre, sta-
tusin e tyre, kushtet e tyre dhe për t’i përfshirë ato në politikat dhe zgjidhjet 
që u adresohen nevojave të tyre të veçanta. Është ngulmuar që në agjendë 
këto çështje të vendosen si emergjencë që kërkon vëmendjen e të gjitha 
vendeve anëtare. Nuk është rastësi që në përgatitjet e Pekin + 10 theksi 
vihet te “Gratë e të Gjitha Moshave”, kjo sepse çdo ditë e më shumë po 
hidhen poshtë stereotipet negative për brezin e tretë.

Në konferencën e Zhvillimit të Popullsisë, çështjet e më të moshuarve 
në programin e Kajros kanë qenë të qarta dhe “çështje emergjente” dhe 
në takimet e Pekin + 10 gruaja e këtij brezi, universale në eksperiencat 
e përkujdesit, ka një fokus të veçantë, sepse këto gra janë kujdestare të 
kulturës, luajnë një rol kryesor në transmetimin e njohurive, të traditave 
dhe moralit te gjeneratat e reja duke përfshirë praktika të tilla si respektimi 
i prindërve, dhënia e kujdesit dhe mbështetja e të moshuarve, dhe marrja 
e përgjegjësisë në rritjen dhe edukimin e nipërve e mbesave është më e 
madhe nga sa vlerësohet. 

Konsiderata kompetente janë dhënë për eksperiencën e grave të të 
gjitha moshave në fushat publike dhe private në kursin e gjithë ciklit të 
jetës. Kështu nevojiten përpjekje efikase për eliminimin ose reduktimin e 
problemeve ekzistuese të grave të brezit të tretë. 

Ne shpresojmë se kjo fushatë sensibilizuese, që në hapin e saj të parë, 
do të gjejë mbështetje tek të gjithë ata që e duan komunitetin e tyre! 

Gjatë aktivitetit z. Shpëtim Cami, kryetar i Njësisë Bashkiake nr.1,  
shprehu angazhimin e tij në mbështetje të këtij projekti, në favor të forci
mit të komuniteteve. 

Aktiviteti u shoqërua jo vetëm nga mesazhet shumë domethënëse të 
grupit rinor, por u shoqërua me humor, këngë, poezi, koktej, diskutime, 
eksperienca dhe takim ndërbreznor grash etj.
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kronikë

1- Doli nga shtypi Revista “DEMOGRAFIA” Nr. 1 e vitit 
2013.

Në këtë numër të revistës përfshihen artikujt që vijojnë:
• Censusi i popullsisë dhe i banesave i vitit 2011 dhe disa konkluzi-

one paraprake;
• Pak fjalë mbi 

Censusin e vitit 2011;
• Zhvillimi i 

familjes shqiptare në 
vitet 19232011;

• Rritja e popull-
sisë dhe tranzicioni de-
mografik;

• Disa veçori të 
lëvizjes së popullsisë 
banuese brenda vendit 
në vitet 20012011;

• E drejta mje-
disore midis asaj civile, 
administrative dhe pe-
nale;

• Zhvillimi socio-
ekonomik i rajonit të 
Veriut.

• Kronikë.
• Statistikë
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2- Veprimtari në kuadrin e 1 Tetorit 2013, Ditës Ndërkombëtare 
të Moshimit

Më datën 1 Tetor 2013, në ambientet e kompleksit “Tajvani”, shoqata 
e GeriantriGerontologjisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë 
dhe Institutin e Shëndetit Publik si dhe disa shoqata e sindikata të ven-
dit, organizuan një tubim përshëndetës për sensibilizimin e problemeve të 
moshës së tretë në Shqipëri, duke vënë theksin te ngritja e nivelit të pen-
sioneve dhe miratimi i statusit të pensionistit.
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3. Doli nga shtypi libri i Prof. Pirro Priftit “KOMBI 
ShqIPTAR, uNIVERS hISTORIK DhE FETAR (Publicistikë, 
Pjesa e parë)

Kohët e fundit, doli nga shtypi libri i Prof. Pirro Priftit, anëtar i Shoqa-
tës Shqiptare të Demografëve, “KOMBI ShqIPTAR, uNIVERS hIS-
TORIK DhE FETAR (Publicistikë, Pjesa e parë).

Në këtë botim voluminoz trajtohen probleme historike, shkrime për 
fenë dhe shkrime të ndryshme. Një vend të rëndësishëm në këtë botim 
zënë edhe problemet demografike.

Materialet e këtij botimi mund të shërbejnë për hartimin e tekstit të 
historisë së popullit shqiptar.

Promovimi i këtij botimi u bë në ambientet e Hotel “MONDIAL” të 
kryeqytetit, ku morën pjesë edhe drejtues të disa komuniteteve fetare.
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4-   Bibliografi. Doli në qarkullim libri “Gjeografia e trojeve 
etnike shqiptare”

Kohët e fundit doli në qarkullim libri i 
nënkryetarit të Shoqatës Shqiptare të Demo-
grafëve prof. Arqile Bërxholi “Gjeografia e tro-
jeve etnike shqiptare”. Ky libër u shërben në 
radhë të parë studentëve, të cilët interesohen për 
problemet e gjeografisë së trojeve shqiptare.

Një vend të rëndësishëm në këtë libër zënë 
edhe problemet e numrit të përbërjes së popull-
sisë në këto troje shqiptare.

Në numrat e ardhshëm do të botojmë arti-
kuj të veçantë për problemet e popullsisë në këto 
troje.

5- Bibliografi. Doli në qarkullim libri “Turizmi shqiptar”.
Kohët e fundit doli në qarkullim libri “Turizmi Shqiptar” i gazetarit 

dhe kameramanit të njohur Xhemal Marku, i cili ka një vjetërsi prej 4 
dekadash në punën si gazetar e kameraman. Vlera e këtij libri qëndron në 
faktin se nëpërmjet gjuhës së shifrave dhe fotografive argumenton zhvil-
limin e degës së turizmit në vendin tonë, në mënyrë të veçantë pas vitit 
1990. Në këtë libër argumentohet domosdoshmëria e zhvillimit të llojeve 
të ndryshme të turizmnit (si turizmi detar, malor, kulturor, arkeologjik etj.) 
në vitet e ardhshme.

Zhvillimi i mëtejshëm i turizmit në vendin tonë 
ka një rëndësi të madhe për faktin se kjo degë e 
ekonomisë është shumë rentabile dhe do të ndikojë 
pozitivisht në rritjen e punësimit si dhe në rritjen e të 
ardhurave të popullsisë e të shtetit.

Një vend të rëndësishëm në këtë botim zënë të 
dhënat mbi pozitën gjeografike dhe klimën e vendit 
tonë, e në mënyrë të veçantë të dhënat mbi popullsi-
në brenda kufjve të shtetit shqiptar, të shqiptarëve 
autoktonë në vendet fqinje me Shqipërinë e sidomos 
të diasporës shqiptare. Sipas autorit, vitet e fundit 
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në 33 shtete të botës banojnë 14 milionë shqiptarë. Sidoqoftë ky numër 
kërkon studime më të thelluara e më të plota dhe mund të jenë objekt  i një 
artikulli në numrat që vijojnë të revistës “Demografia”.

Për t’u ardhur në ndihmë turistëve të huaj, në këtë libër jepet edhe 
harta fizike e administrative e Shqipërisë si dhe vendet turistike në të katër 
anët e vendit.

Do të ishte mirë që ky botim interesant të përkthehej edhe në anglisht, 
sidomos për turistët e huaj.

Në numrat e ardhshëm të revistës do të ishte mirë të botohej një arti-
kull ku nëpërmjet gjuhës së shifrave të analizohet dega e turizmit dhe të 
jepen sugjerime për punën që duhet bërë për zhvillimin e kësaj dege sipas 
përvojës së vendeve të tjera mesdhetare si Spanja, Italia, Turqia, Greqia, 
Qiproja etj.

6. Doli në qarkullim libri “Shteti dhe Tregu”
Në tetor 2013, në ambientet e UET u promovua libri “Shteti dhe Tregu 

 cilin model zhvillimi të zgjedhim”, me autor Prof. Dr. Adrian Civicin.
Ky libër trajton gjerësisht modelet e zhvillimit ekonomik e social të 

aplikuara nga shteti në vendet e zhvilluara dhe në ato në zhvillim si në Ev-
ropë e në botë, duke shtjelluar me nivel shkencor një sërë raportesh midis 
shtetit e tregut dhe problemet që dalin, duke ofruar edhe modelin më të 
përshtatshëm të zhvillimit ekonomik për 
vendin tonë në kushtet aktuale si dhe ato të 
perspektivës. Libri i trajton këto probleme 
në 7 kapituj kryesorë dhe është i vlefshëm 
jo vetëm për studentët e universiteteve e 
shkollave të larta, por edhe për kuadrot 
drejtuese të shtetit, të partive politike, të 
botës akademike si dhe shumë kuadro e 
specialistë të degëve të ndryshme të eko-
nomisë, sindikatave e shoqatave të ndry-
shme të vendit etj.

Në numrat e ardhshëm të revistës 
“Demografia” nga ky libër do të botohen 
artikuj të veçantë për probleme të mod-
eleve të zhvillimit ekonomik e social në 
botë dhe në vendin tonë.
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s t A t i s t i k ë

Edhe në këtë numër të revistës do të botojmë disa tabela nga regjistri-
mi i përgjithshëm i popullsisë i vitit 2011.
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nekrologji

Në datën 30 korrik 2013, pas një sëmundjeje të 
rëndë, pushoi së rrahuri zemra e akademikut, pro-
fesorit dhe studiuesit të shquar Vladimir Misja.

Vladimir Misja u lind në Shkodër më 30 maj 
1928 në  një familje intelektualësh. Mori pjesë 
në Luftën NacionalÇlirimtare dhe u internua në 
kampin e përqendrimit Prishtinë. Pas Çlirimit për-
fundoi gjimnazin e Shkodrës dhe ndoqi studimet e 
larta për ekonomi urbane në Institutin e Planit në 
Leningrad.

Pas kthimit në atdhe ka punuar në dikasteret qendrore dhe në vitin 1960 
kreu detyra të rëndësishme në Fakultetin e Ekonomisë. Në vitet 19901997 
drejton Qendrën Shqiptare të Studimeve të Popullsisë.

Profesor Misja është autor i shumë studimeve e teksteve mësimore. 
Ndër studimet e tij veçojmë: “Popullsia e Shqipërisë” (bashkautor); stu-
dime për emigrimin ndërkombëtar; për efektivitetin e investimeve kapi-
tale; probleme në lëmin e informatikës ekonomike; programimi linear në 
problemet e ekonomisë së industrisë; vlerësime mbi situatën e banesave në 
Shqipëri e shumë të tjera.

Profesor Vladimir Misja ka zhvilluar lëndët universitare e pasuniveri-
stare: “Ekonomia e Industrisë”; “Bazat e Investimit”; “Informatika e Dre-
jtimit”; “Demografia”; “Efekti i investimeve”. Me vlerë të madhe është 
dhe botimi “Lidhjet e shqiptarëve me Shën Petërburgun në rrjedhat e his-
torisë”.

Për punën e tij shumë të mirë ka marrë Çmimin e Republikës të klasit 
të dytë.

Profesor Misja ka bashkëpunuar edhe me Shoqatën Shqiptare të De-
mografëve dhe ka botuar në revistën “Demografia”disa artikuj studimorë 
në lidhje me zhvillimin demografik dhe ekonomik të vendit.
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Një punë të madhe ka bërë profesor Misja për kualifikimin e mëtejshëm 
të pedagogëve dhe studiuesve në fushën e demografisë e të ekonomikës si 
dhe ka drejtuar shumë studentë në përgatitjen e temave të diplomës.

Vitet e fundit profesor Misja ka botuar dy vëllime të librit “Portrete 
të ekonomistëve të shquar shqiptarë në vite”, ku bëhet biografia e qindra 
ekonomistëve të vendit tonë.

Me vdekjen e tij familja humbi njeriun më të dashur, studentët humbën 
profesorin e talentuar dhe shkenca shqiptare studiuesin e saj të talentuar.

I lehtë qoftë dheu i tokës mëmë që e deshi aq shumë.

Kryesia e Shoqatës së Demografëve të Shqipërisë
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kriteret për botimin e Artikujve në 
revistën demogrAFiA

Të nderuar bashkëpunëtorë,

Siç ju kemi njoftuar në numrin e mëparëshëm, Revista “Demografia” 
në qershor 2013 është regjistruar në mënyrë të përherëshme në ISSN (In-
ternational Standard Serial Number), një kod ndërkombëtar që identifikon 
publikimet seriale, me qëndër në Paris. Synimi i afërt i yni është që revista 
të njihet si periodik shkencor nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Në përputhje me programin e Shoqatës Shqiptare të Demografëve, 
temat që trajton revista janë kryesisht të karakterit demografik, social dhe 
ekonomik si: madhësia, rritja, përhapja e popullsisë, probleme social
ekonomike, mirëqënia dhe varfëria, papunësia, të ardhurat dhe pabarazia, 
zhvillimi i qëndrueshëm dhe mjedisi, treguesit makroekonomikë dhe fi-
nanciarë, tatimet dhe taksat etj.

Me qëllim që të ngremë cilësinë shkencore të revistës, redaksia u reko-
mandon autorëve që do të paraqesin artikuj për botim, t’u përmbahen krit-
ereve që vijojnë:

1. Artikulli duhet të jetë fryt i punës të autorit (autorëve) duke për-
dorur të dhëna statistikore nga publikimet më të fundit, apo nga pyetsorë 
dhe teknika të tjera, që i kryejnë apo drejtojnë vetë.

2. Artikulli të shkruhet në gjuhën shqipe, duke respektuar rregullat e 
drejtshkrimit, përfshirë përdorimin e shkronjave “ë” dhe “ç”.

3. Artikulli duhet të ketë një strukturë standarte: hyrje, analiza në ka-
pituj dhe nënkapituj dhe në mbyllje përfundimet dhe rekomandimet.

4. Artikulli të shkruhet në MSWord, nga 8 deri në 14 faqe format A4, 
me font Times New Roman pt 12, me largësi 1 midis rreshtave, në vartësi 
me numrin e tabelave dhe grafikëve.
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5. Artikulli duhet të përmbajë një përmbledhje (abstract) në gjuhën 
angleze nga 200250 fjalë dhe me fjalët kyçe (key words) prej 56 terma.

6. Footnotes duhet të jenë pt 10, duke cituar më parë emrin dhe pastaj 
mbiemrin e autorit.

7. Referencat apo literatura e përdorur për përgatitjen e artikullit 
përmbajnë më parë mbiemrin dhe pas emrin e autorit.

8. Artikulli i nënshtrohet më pare një shqyrtimi nga dy reçezentë të 
caktuar nga redaksia, që janë specialistë të fushës përkatëse. Rekomandi-
met e tyre me shkrim do të mbahen parasysh në vendimin që do të marrë 
redaksia e revistës.


