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SHQIPËRIA NË RRUGËN DREJT BASHKIMIT 
EUROPIAN: PROBLEMET DHE PËRFITIMET

Luan Shahollari
Sekretar i Kolegjiumit të Revistës “Demografia”

Abstract
In 27 June 2014, Europian Council, evaluating conclusions of EU Council (24 June) 

as well as European Commisssion raport (4 June) decided to grant Albania the status of 
EU candidat member.The last Progress Report adopted by the European Commission on 
8 October 2014 concluded that EU-Albania relations took a clear step forward in this year 
reflecting the progress made by the country in European integration and in implement-
ing the necessary reforms. But in order to be able to move towards  the opening of acces-
sion negotiations, Albania will need to undertake sustained efforts to implement reforms 
in key priority areas, with particular focus on public administration and judicial reform, 
the fight against corruption and organised crime and strengthening the protection of fun-
damental rights. A sustainable political dialogue and compromise-based and constructive 
work in parliament by both government and opposition remain important elements for a 
successful reform process. In these analyses, relations Albania-EU are treated according 
to some stages that presented the most emported political and economical events and in 
a comparison view with other candidat countries of Western Ballkans. With intention to 
know better relation Albania-BE, the paper described the functioning of the some main 
institutions of EU such as European Parliament, European Council, Council of EU, Eu-
ropean Council etc. In the paper are treated also the financial aid given Albania from EU 
by PHARE,CARDS,IPA Programmes as well as benefited of Albania from the status of 
EU candidat country now, and in the future.

Key words: Europian Union; European Integration; Western Balkans; Albania; 
EU Enlargment policy; Advantages of EU integration; Stabilization and Association 
Process; MSA; PHARE, CARDS, IPA Programmes.
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Hyrje
Në dhjetor 1990, studentët dhe të rinjtë e tjerë protestuan në rrugët e 

Tiranës me slloganin “Ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa”! Këto pro-
testa, e detyruan udhëheqjen e shtetit komunist të ligjërojë sistemin politik 
shumë partiak me Dekretin e 17 dhjetorit 1990.1 

Ky akt i hapi rrugën zhvillimit të zgjedhjeve të para pluraliste parla-
mentare më 31 mars 1991. Më 29 prill 1991 u miratuan Dispozitat krye-
sore kushtetuese, të cilat shfuqizuan Kushtetutën e vitit 1976 dhe, krijuan 
bazën për hartimin e akteve ligjore të sistemit demokratik.2

Në qershor 1991, u lidhën marrëdhëniet diplomatike midis Shqipërisë 
dhe Komunitetit Ekonomik Evropian (KEE), dhe më 11 maj 1992 u nën
shkrua në Bruksel Marrëveshja e Tregëtisë dhe Bashkëpunimit Ekonomik, 
që hyri në fuqi më 5 nëntor 1992. 

Rruga e përshkruar nga fillimi i viteve 1990 e deri më 27 qershor 2014, 
kur Këshilli Europian i dha Shqipërisë statusin e vendit kandidat të BE, 
karakterizohet nga ecje dhe ndalime, madje dhe kthime mbrapa, por gjith-
sesi me “dritë në fund të tunelit” me një perspektivë disi më të qartë për 
anëtarësimin në BE.

Kjo rrugë do të ishte më e shkurtër dhe përfitimet e vendit tonë do të 
ishin më të shpejta nga anëtarësimi në BE nëse të dy krahët politikë krye-
sorë, si kur janë në qeveri dhe në opozitë, do të vinin gjithnjë në plan të 
parë interesat kombëtare ndaj atyre partiake.

Në këtë artikull, para se të ndalemi në analizën e fazave të përshkuara 
nga vendi ynë drejt integrimit europian, po evidencojmë disa veçori të 
ngritjes dhe rolit që luajnë institucionet e BE në procesin vendimarrës të 
zgjerimit të Bashkimit në tërësi.

I. BASHKIMI EUROPIAN -NJË ORGANIZËM UNIKAL
1- Bashkimi Europian –një historik i shkurtër
Para se të bëhej një realitet, koncepti i Bashkimit Europian ka qenë në 

mendjet e njerëzve largpamës. Viktor Hugo, shkrimtari francez me famë 
botërore, p.sh., përfytyronte një ‘Europë të Shteteve të Bashkuara’ paqë-
sore e të frymëzuar nga idealet njerëzore.3 Por kjo ide u shua nga dy luftërat 

1 Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor nr.7442, datë 17.12.1990, “Për 
krijimin e organizatave dhe të shoqatave politike’.

2 Ligji nr.7491, datë 29.4.1991, “Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”.
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e tmerrëshme botërore që ndodhën në gjysmën e parë të shekullit të 20të. 
Shpresa rilindi pas Luftës së Dytë, në vitet 1945 1950, kur burra shteti 

kurajozë si: R.Shuman, K.Adenauer, A.Gasperi, U.Çërçill filluan të puno-
jnë për një paqe të qëndrueshme në Europë. Këta vlerësohen edhe si etërit 
themelues të Bashkimit të ardhshëm europian.4

Më 9 maj 1950, ministri i jashtëm francez R.Schuman, bazuar në idetë 
e Zh.Mone,5 bëri një deklaratë, në të cilën propozonte që Franca dhe Gjer-
mania të vinin prodhimin e qymyrit dhe çelikut nën administrimin e një 
Autoriteti të Lartë me synim kontrollin e tyre përmes bashkëpunimit në 
institucione të përbashkëta.6

Më 18 prill 1951, Franca, Gjermania dhe katër vende të tjera: Italia, 
Hollanda, Belgjika dhe Luksemburgu nënshkruan në Paris Traktatin që 
themeloi Komunitetin Europian të Qymyrit dhe Çelikut (KEQÇ), i cili 
vendosi një treg të përbashkët midis tyre.

KEQÇ u krijua për të shmangur konfliktet, për të nxitur bashkëpuni-
min ekonomik midis vendeve. Vlerat e respektit për dinjitetin njerëzor, 
lirinë, demokracinë, drejtësinë, sundimin e ligjit, për të drejtat njerëzore, 
përfshirë të pakicave, janë të përbashkëta për shtetet anëtare në një shoqë-
rie në të cilën mbizotëron pluralizmi, jodiskriminimi, toleranca, drejtësia, 
solidariteti dhe barazia midis grave dhe burrave.7

  3 Victor Hugo (1802–1885). Në Kongresin e Paqes në Paris (1851), u shpreh: “Do 
të vijë dita kur do të shohim që këto dy grupime të mëdha, Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës dhe Shtetet e Bashkuara të Europës, duke zgjatur duart e tyre përmes 
detit, të shkëmbejnë produktet e tyre...” http://spartacus-educational.com/EU 
hugo. htm.

4 Robert Schuman (1886 - 1963), kryeministër (1947-48) dhe ministër i jashtëm 
i Francës (1948 – 52). President i PE në vitet 1958-1960. Konrad Adenauer (1876-
1967), kancelari i parë i RF të Gjermanisë (1949-63). Alcide De Gasperi (1881 - 
1954), kryeministër dhe ministër i jashtëm i Italisë (1945–1953). Uinston Çërçill 
(1874 - 1965), kryeministër i Britanisë (1940-45; 1951-55). Më 19 shtator 1946, 
në Universitetin e Zyrihut, Çërçill është shprehur se  ilaçi shërues i tragjedisë 
të Europës është rikrijimi i Familjes Europiane me një strukturë nën të cilën të 
rrojë në paqe, në siguri dhe në liri. “Ne duhet të ndërtojmë një lloj të Shteteve të 
Bashkuara të Europës (...)” http://www.historiasiglo20.org/europe/anteceden2.
htm.

5 Jean Monnet (1888-1979), këshilltar i lartë ekonomik e politik francez. 
Presidenti i parë i KEQÇ (1952-55).

6 Deklarata e 9 majit 1950 vlerësohet si teksti e parë themelues i integrimit 
europian, kurse krijimi i KEQÇ i pari i institucioneve që hodhën themelet e BE të 
sotëm. Në vitin 1985, Këshilli i BE vendosi që 9 maji të kujtohet si dita e lindjes e 
BE. http://www.robert-schuman.eu/en/declaration-of-9-may-1950 etj.
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BE është unik; ai nuk përfshihet në ndonjë kategori juridike tradi-
cionale. BE nuk është një shtet federal si ShBA pasi shtetet e tij anëtare 
mbeten të pavarur. Ai nuk është as një organizatë ndërkombëtare si OKB 
pasi këto shtete bashkojnë nga pavarësia e tyre në këmbim të një përfitimi 
më të madh. Ky bashkim realizohet përmes vendimarrjes në institucione 
të përbashkëta si: Parlamenti Europian, Këshilli Europian, Këshilli i BE, 
Komisioni Europian, Gjykata e Drejtësisë, Banka Qëndrore Europiane dhe 
Gjykata e Llogarive.

Me Traktatet e Romës më 25 mars 1957, 6 vendet themeluese krijuan 
Komunitetin Ekonomik Europian (KEE) dhe Komunitetin Europian për 
Energjinë Atomike (EURATOM).

Më 8 prill 1965 u nënshkrua në Bruksel Traktati (në fuqi prej 1 korri kut 
1967), i cili i shkriu organet ekzekutive të KEQÇ, KEE dhe EURATOM 
në një Këshill dhe në një Komision të vetëm. Ky traktat shpesh permëndet 
edhe si fillimi i BE.

Në vitin 1973, Britania e Madhe, Danimarka dhe Irlanda iu bashkuan 
BE, që përbën edhe zgjerimin e parë. Në të njëjtën kohë, u miratuan poli-
tika të reja sociale dhe mjedisore dhe u krijua më 1976 Fondi Europian i 
Zhvillimit Rajonal (ERDF).

Në qershor 1979 u zhvilluan zgjedhjet e para për Parlamentin Euro-
pian të përgjithshme dhe direkte. Këto zgjedhje bëhen çdo pesë vjet.

Më 1981 Greqia bëhet anëtare e KEE e pasuar nga Spanja dhe Portu-
galia më 1986.

Pamja politike e Europës ndryshoi rrënjësisht me rënien e Murit të 
Berlinit në nëntor 1989, në bashkimin e Gjermanisë në tetor 1990 dhe në 
fillimin e procesve demokratike në vendet ishkomuniste të Europës Lin-
dore dhe Qëndrore (ELQ).

Këto ngjarje diktuan nevojën për një traktat të ri i cili u nënëshkrua 
në Maastriht më 7 shkurt 1992 dhe hyri në fuqi më 1 nëntor 1993. Trak-
tati krijoi BE të përbërë nga tre shtylla: Komunitetet Europiane, Politika e 
Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë dhe, bashkëpunimi policor dhe juridik 
në çështjet kriminale. Traktati miratoi konceptin e shtetësisë europiane, 
fuqizoi Parlamentin Europian, shpalli bashkimin ekonomik dhe monetar.

Më 1995, Austria, Finlanda dhe Suedia hynë në BE, duke e çuar 
anëtarësinë në 15.

7 The European Union. Consolidated version of the Treaty on European Union. 
Article 2. March, 2010.
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Në mesin e viteve 1990të, aplikuan për anëtarësim në BE 6 vende të 
ish bllokut sovjetik (Bullgaria, Republika Çeke, Hungaria, Polonia, Ruma-
nia dhe Sllovakia), 3 vendet balltike që më parë ishin pjesë e BS (Estonia, 
Letonia dhe Lituania), Sllovenia nga republikat e ishJugosllavisë dhe 2 
vende mesdhetare (Qipro dhe Malta). Bisedimet u hapën në dhjetor 1997 
dhe 10 vende kandidate iu bashkuan BE më 1 maj 2004. Bullgaria dhe 
Rumania i pasuan ato më 1 janar 2007, duke e çuar anëtarësinë e BE në 27.

Më 1 janar 2002, euro u bë monedha e 12 vendeve të BE që krijuan 
zonën euro. Më 17 dhjetor 2005, Këshilli Europian miratoi statusin e kan-
didatit për FYR e Maqedonisë.8

Për të përballur sfidat komplekse të shekullit të 21të, një draft Kush-
tetutë e BE, e nënshkruar në tetor 2004, synoi të zëvendësonte të gjitha 
traktatet ekzistuese. Por drafti nuk u pranua nga referendumet e 2005 në 
Francë dhe Hollandë. Prandaj Kushtetuta u zëvendësua nga Traktati i Lis-
bonës, i nënshkruar më 13 dhjetor 2007, në fuqi prej 1 dhjetorit 2009. 
Traktati përfshiu mjaft nga ndryshimet që synonte Kushtetuta pa shfuqi-
zuar traktatet ekzistues, duke synuar në forcimin e bashkëpunimit politik 
midis vendeve anëtare të BE.9

Në dhjetor 2010, Këshilli Europian i dha statusin e vendit kandidat 
Malit të Zi, kurse më 1 janar 2011 – Estonia u bë vendi i 17të që miratoi 
euron si monedhë të saj kombëtare.

Më 1 mars 2012, Këshilli Europian i dha Serbisë statusin e kandidatit, 
kurse më 28 qershor 2013 vendosi të hapë negociatat e pranimit në BE.

Më 1 korrik 2013, Kroacia iu bashkua BE, duke u bërë vendi i 28të 
anëtar i saj. Më 1 janar 2014, Letonia miratoi euron, duke u bërë vendi i 
18-të i zonës euro.

Më 27 qershor 2014, Këshilli Europian i dha Shqipërisë statusin kan-
didat të BE.

Në tabelën 1 paraqiten vendet anëtare të BE të sotëm, ato që nuk e 
kanë fituar këtë status, si dhe vendet kandidate dhe potencialisht kandi-
date, përfshirë edhe Kosovën.10

8 Në dokumente zyrtare ndërkombëtare njihet si “Ish Republika Jugosllave e 
Maqedonisë”.

9 Pascal Fontaine. Europe in 12 lessons. Paris. 2010 edition. European 
Commission Directorate-General for Communication Publications 1049 Brussels.
June 2013. © European Union, 2010. ec.europa .eu/publications.

10 Në dokumentet zyrtare: “Kosova nën Rezolutën e Këshillit të Sigurisë të 
Kombeve të Bashkuara 1244/99”.
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Nga historiku i zgjerimit të BE del se jo të gjitha vendet janë pra-
nuar anëtare të BE me aplikimin e parë. Kështu, Britania e Madhe ka 
bërë kërkesë zyrtare më 10 gusht 1961, por ka hasur në kundërshtimin e 
Francës. Ajo u pranua vetëm më 1973. Spanja e diktatorit F.Franko aplikoi 
për anëtarësim më 1962, por u refuzua nga pasi nuk ishte një vend de-
mokratik. Marokut iu refuzua aplikimi i bërë më 1987, pasi është një vend 
i Afrikës Veriore. Norvegjia dhe Zvicra nuk janë anëtarësuar për shkak të 
referendumeve popullore.

Nuk ka ndonjë rregull apo afat të caktuar nga data e aplikimit deri 
tek e pranimit, por në përgjithësi ajo ndryshon nga 710 vjet. Megjithatë, 
Turqia ka aplikuar në vitin 1987 por ende nuk është bërë anëtare e BE. Nga 
zgjerimet, më i madhi është ai i 10 shteteve ishkomuniste të (ELQ), në 
vitet 2004 dhe 2007.

Tabela 1. Datat e aplikimit dhe pranimit të vendeve në BE, 1952-2014

Nr. Vendi aplikant Data e 
aplikimit Pranimi ose jo

Belgjika - 23.7.1952
Franca - 23.7.1952
Hollanda - 23.7.1952
Italia - 23.7.1952
Luksemburgu - 23.7.1952
RF e Gjermanisë - 23.7.1952

Britania e Madhe 10.8.1961 Veto e Francës
10.5.1967 1.1.1973

Danimarka 10.8.1961 Tërhiqet
11.5.1967 1.1.1973

Irlanda 31.7.1961 Tërhiqet
11.5.1967 1.1.1973

Greqia 12.6.1975 1.1.1981

Spanja 9.2.1962 Refuzohet
28.6.1977 1.1.1986

Portugalia 28.3.1977 1.1.1986
Austria 17.7.1989 1.1.1995
Finlanda 18.3.1992 1.1.1995
Suedia 1.7.1991 1.1.1995
Estonia 24.11.1995 1.5.2004
Hungaria 31.11.1994 1.5.2004
Letonia 13.9.1995 1.5.2004
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Lituania 8.12.1995 1.5.2004
Malta 16.7.1990 1.5.2004
Qipro 3.7.1990 1.5.2004
Republika Çeke 17.1.1996 1.5.2004
Polonia 5.5.1994 1.5.2004
Sllovakia 27.6.1995 1.5.2004
Sllovenia 10.6.1996 1.5.2004
Bullgaria 14.12.1995 1.1.2007
Rumania 22.6.1995 1.1.2007
Kroacia 21.3.2003 1.7.2013
Kanë aplikuar por..

Norvegjia 21.7.1967 Refuzuar me referendum
25.11.1992 Refuzuar me referendum

Maroku 20.7.1987 Refuzuar nga Këshilli 
Europian

Zvicra 25.5. 1992 Ngrirë në sajë të opinionit 
publik

Vendet kandidate etj.
Turqia 14.4.1987 Në proces negocimi
Maqedonia 22.3.2004 Vend kandidat
Mali i Zi 15.12.2008 Në proces negocimi
Shqipëria 28.4.2009 Vend kandidat
Islanda 17.7.2009 Ngrirë
Serbia 22.12.2009 Në proces negocimi
Bosnja dhe 
Hercegovina — Kandidat potencial

Kosova — Kandidat potencial
Burimi: http://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_the_European_Union.

2- Institucionet e Bashkimit Europian
BE ka një kuadër institucional i cili ka si synim të mbështesë vlerat, të 

arrijë objektivat, t’u shërbejë interesave të qytetarëve, të sigurojë pajtuesh-
mëri, efektivitet dhe vazhdimësi të politikave dhe veprimeve të tij. Në këtë 
artikull jemi ndalur në veçoritë e katër institucioneve që lidhen më shumë 
me politikat e zgjerimit dhe të përfitimit në fushën ekonomike që rrjedhin 
nga anëtarësimi në BE. Këto institucione nxjerrin akte si: rregullore, direk-
tiva, vendime, rekomandime etj.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201412

(a) Parlamenti Europian
Parlamenti Europian (PE) zgjidhet direkt nga votuesit e BE çdo 5 vjet 

prej 1979. Numuri i deputetëve të PE për çdo vend është në përpjestim me 
popullsinë e tij. Por, sipas Traktatit të Lisbonës 2009, ato nuk mund të kenë 
më pak se 6 ose më shumë se 96 deputetë.

PE ka tre role kryesore: diskutimin dhe miratimin e ligjeve me Këshi-
llin; shqyrtimin me institucionet e tjera të BE, veçanërisht me Komisio-
nin, për t’u siguruar se punohet në mënyrë demokratike dhe; miratimin e 
buxhetit të BE me Këshillin. PE ka një komitet që monitoron se si është 
shpenzuar buxheti, dhe çdo vit miraton vlerësim mbi punën e Komisionit 
të buxhetit të një viti më parë. 

PE ushtron mbikqyrje demokratike mbi institucionet e BE përmes 
shqyrtimit të  kërkesat e qytetarëve dhe dhe ngritur komitete dëgjimi. Kur 
liderat e shteteve mblidhen për Këshillin Europian, PE shpreh opinionin e 
tij mbi çështjet më të rëndësishme.

PE ushtron mbikqyrje në veçanti mbi Komisionin. Çdo pesë vjet, kur 
vjen koha për të emëruar një Komision të ri, PE i zgjedhur rishtazi mund
me shumicë të thjeshtë votash-të miratojë apo rrëzojë emërimin e Këshillit 
Europian për postin e Presidentit të Komisionit. 

PE miraton përbërjen e Komisionit me nga një për çdo vend dhe ush-
tron kontroll mbi duke shqyrtuar raporte dhe duke u bërë pyetje komisione-
rëve. PE mund të lirojë nga detyra të gjithë Komisionin me 2/3 e votave. 

Parlamenti, gjithashtu ka të drejtë të mbikqyrë menaxhimin e përdit-
shëm të politikave të BE përmes pyetjeve gojore dhe të shkruara drejtuar 
Komisionit dhe Këshillit. 

Deputetë ndahen në grupe sipas krahëve politikë, jo sipas shteteve. 
Çdo grup politik ka gjithashtu sekretariatin e vet.

PE i zhvillon debatet e tij në mbledhjet mujore (sesione plenare) që 
ndiqen, në parim, nga të gjithë anëtarët. Këto  mbahen në Strasburg, dhe 
në Bruksel. Ndërsa puna e përditëshme administrative kryhet nga një Sek-
retariat i Përgjithshëm, në Luksemburg dhe Bruksel.

President i PE prej 17 janarit 2012 është Martin Schulz socialde-
mokrat gjerman i cili zëvendësoi Jerzy Karol Buzek- ish kryeministër i 
Polonisë. Schulz është i pari President që rizgjidhet; më 1 korrik 2014 ai 
filloi një tjetër afat prej dy vjet e gjysëm, deri në janar 2017.

(b) Këshilli Europian
Këshilli Europian është institucioni më i lartë politik i BE. Ai përbëhet 

nga kryetarët e shtetit ose të qeverisë –presidentë dhe/apo kryeministra 
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–të vendeve anëtare, plus Presidenti i Komisionit Europian. Përfaqësue-
si i Lartë i Bashkimit për Çështjet e Jashtëme dhe Politikën e Sigurisë 
gjithashtu merr pjesë në mbledhjet e tij.

Këshilli Europian u krijua më 1974 si një forum jo zyrtar. Posti i Presi-
dentit mbahej nga kryetarët e shteteve ose të qeverive të shteteve anëtare 
që kishin Presidencën e Këshillit të BE në kohën e dhënë. Por, nga 1 dhje-
tori 2009, me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës, Presidenti i Këshillit 
u bë një funksion me kohë të plotë.

Këshilli Europian vendos drejtimet kryesore politike të BE dhe përcak-
ton masat për arritjen e tyre. Ai merr vendime mbi çështjet më të vështira 
për të cilat Këshilli nuk ka qenë në gjendje t’u japë zgjidhje, por nuk ka 
kompetenca të nxjerrë ligje.

Përveç rasteve kur traktatet përcaktojnë ndryshe, vendimet e Këshillit 
Europian merren me konsesus. Në disa raste, ai miraton vendime me shu-
micë të cilësuar, në varësi me dispozitat e traktatit përkatës.

Këshilli Europian gjithashtu përballon problemet aktuale ndërkom-
bëtare përmes ‘politikës të jashtëme dhe të sigurisë të përbashkët’ –një me-
kanizëm për bashkërendimin e politikave të jashtëme të shteteve anëtare 
të BE.

Këshilli Europian mblidhet çdo gjashtë muaj, zakonisht në Bruksel, i 
thirrur nga Presidenti i tij. Presidenti mund të thërresë mbledhje të Këshi-
llit Europian,në varësi me situatën. Presidenti ndihmohet nga një Sekre-
tariat i Përgjithshëm i Këshillit.11

Presidenti i Këshillit Europian zgjidhet (me shumicë të cilësuar vote 
të anëtarëve të tij) për një periudhë prej dy vjet e gjysëm, me të drejtë 
rizgjedhje një herë.

Më 19 nëntor 2009  në Bruksel, Këshilli Europian zgjodhi njëzëri ish 
kryeministrin belg Herman Van Rompuy, të parin President të përhershëm 
të tij. Ai e filloi detyrën kur Traktati i Lisbonës hyri në fuqi (1 dhjetor 
2009) dhe e përfundoi më 31 maj 2012, duke u rizgjedhur për një afat të 
dytë, deri më 30 nëntor 2014.

Më 30 gusht 2014, Këshilli Europian zgjodhi ish kryeministrin polak 
Donald Tusk si President të tij, i cili do ta fillojë detyrën e tij nga 1 dhjetori 
2014 deri më 31 maj 2017.

11 http://www.european-council.europa.eu/the-institution



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201414

(c) Këshilli i Bashkimit Europian
Këshilli i Bashkimit Europian (i njohur edhe si Këshilli i BE, apo 

thjesht Këshilli) është i vendosur në Bruksel dhe përbëhet nga ministrat e 
qeverive të shteteve anëtare të BE. 12

Shtetet anëtare e marrin Presidencën e Këshillit për një periudhë 
gjashtë-mujore.

Këshilli nuk ka një numur të caktuar anëtarësh; çdo vend dërgon mini-
strin përkatës në mbledhje, në varësi me çështjen: të bujqësisë, industrisë, 
transportit, mjedisit, etj.

Këshilli i ministrave të jashtëm ka një kryetar të përhershëm – që është 
Përfaqësuesi i Lartë i BE për Çështjet e Jashtëme dhe Politikën e Sigurisë. 
Ai përbëhet nga ministrat e jashtëm të shteteve anëtare dhe mblidhet një 
herë në muaj. 

Prej 1 dhjetorit 2009 këtë detyrë e mban K.Ashton. Më 30 gusht 2014 
Këshilli Europian zgjodhi në këtë post ish ministren e jashtme italiane F. 
Mogherini për një periudhë pesë vjeçare, nga 1 nëntori 2014 deri më 21 
tetor 2019.

Të gjitha mbledhjet e tjera kryesohen nga ministri përkatës i vendit që 
mban Presidencën qarkulluese të BE.

Përgjegjësia kryesore e Këshillit është të miratojë ligjet e BE, të cilën 
Këshilli zakonisht e ndan me PE. Këshilli dhe Parlamenti ndajnë gjithashtu 
përgjegjësi të barabarta për miratimin e buxhetit të BE. Veç kësaj, Këshilli 
nënëshkruan marrëveshje ndërkombëtare që janë negociuar më parë nga 
Komisioni.

Sipas Traktatit të Lisbonës, Këshilli i merr vendimet e tij me shumicë 
të thjeshtë, ‘me shumicë të cilësuar’ apo ‘votë unanime’, në varësi me 
çështjen që shqyrtohet. Në çështje të tilla si: siguria dhe çështjet e jashtme 
si dhe taksimi – vendimet e Këshillit duhet të jenë unanime. Kjo do të thotë 
se edhe një vend i vetëm mund të verë veto ndaj një vendimi. 

 Në raste të tjera, përdoret shumicë e cilësuar vote. Numuri i votave 
për çdo vend të BE është në përpjestim me numrin e popullsisë së tij. Nga 
1 nëntori 2014, sipas Traktatit të Lisbonës, hyri në fuqi një sistem i njohur 

12 Këshilli i BE s’duhet ngatërruar me Këshillin Europian dhe as me Këshillin 
e Europës, që është organizata drejtuese për mbrojtjen e të drejtave njerëzore i 
krijuar më 1949 dhe përfshin 47 vende, 28 prej të cilave janë anëtarë të BE.

http://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are.
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si ‘votim me shumicë të dyfishtë që, kërkon të llogariten dy lloje të shu-
micës: një e shteteve anëtare (së paku 15) dhe një e popullsisë gjithsej të 
BE (vendet në favor të përfaqësojnë së paku 65% të popullsisë).13 

(ç) Komisioni Europian 
Komisioni Europian, (shkurt: Komisioni) është krahu ekzekutiv që 

shpreh interesin e përbashkët të BE. Ai zbaton dhe mbikqyr politikat e BE 
përmes: propozimit të ligjeve të reja në Parlament dhe Këshill; menaxhi-
mit të buxhetit të BE dhe shpërndarjes të fondeve; zbatimit të ligjeve të 
BE; përfaqësimit ndërkombëtar të BE, si psh, negocimi i marrëveshjeve 
midis BE dhe vendeve të tjera.

Komisioni, si ‘Roje i Traktateve’, duhet të sigurojë që rregulloret dhe 
direktivat e miratuara nga Këshilli dhe Parlamenti zbatohen drejt në ven-
det anëtare. Nëse jo, Komisioni mund t’i paraqesë shkeljet në Gjykatën e 
Drejtësisë për t’i sjellë në pajtim me ligjin e BE.

Komisioni ka kompetenca të gjera për të menaxhuar politikat e për-
bashkëta të BE në fusha të tilla si bujqësia, kërkimi dhe teknologjia, ndi-
hma e huaj dhe zhvillimi rajonal.

Komisioni zgjidhet për një afat 5vjeçar dhe përbëhet nga 28 anëtarë 
(‘komisionerë’, nga një për çdo vend të BE), përfshirë Presidentin dhe 
Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit për Çështjet e Jashtme dhe Politikën 
e Sigurisë, që është edhe një nga zv/presidentët e Komisionit. Çdo komi
sioner është përgjegjës për një fushë politike të caktuar nga Presidenti.

Komisionerët ndihmohen nga një shërbim civil, i ndarë në 43 depart-
mamente dhe shërbime. Ka edhe një numër agjensish, të ngritura për të 
kryer detyra specifike, shumica të vendosura në qytete të tjera europiane.

Komisioni është i vendosur në Bruksel dhe Luksemburg dhe ka zyra 
(përfaqësues) në çdo vend të BE dhe delegacione në kryeqytetet e botës.

Para se të propozojë nisma të reja ligjore, Komisioni vlerëson pasojat 
ekonomike, sociale dhe mjedisore që ato mund të kenë si dhe konsultohet 
me palët e interesuara të tilla si NGOs, autoritetet lokale dhe përfaqësuesit 
i industrisë dhe shoqërisë civile. 14

13 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_en.htm
14 How EU decisions are made .http://europa.eu/eu-law/decision-making/

procedures/index_en.htm



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201416

Komisioni drejtohet nga Presidenti, i cili më parë emërohej nga 
Këshilli Europian dhe miratohej së bashku me komisionerët e tjerë nga 
Parlamenti Europian. Në detyrë, ata mbeten përgjegjës ndaj Parlamentit, i 
cili ka të drejtë të shkarkojë Komisionin.

President i Komisionit për dy afate pesë vjeçare nga (20042014) ka 
qenë ish kryeministri i Portugalisë, José Manuel Barroso.

Për herë të parë, në përputhje me dispozitat e Traktatit të Lisbonës 
(2009), me  propozim të Këshillit Europian, PE zgjodhi (jo thjesht mira-
toi) me votim të fshehtë, më 15 korrik 2014, Presidentin e ri JeanClaude 
Juncker ish kryeministër i Luksemburgut me 422 vota në favor, 250 
kundër, 47 abstenime dhe 10 vota të pavlefshme. Junker fillon detyrën më 
1 nëntor 2014 për një afat pesëvjeçar.

3- Kushtet për anëtarësim në BE
Integrimi europian ka qënë gjithnjë një proces politik dhe ekonomik, i 

hapur ndaj të gjithë vendeve europiane që janë të përgatitura për të nënsh-
kruar traktatet dhe kuadrin e plotë ligjor të BE. Sipas Traktatit të Lisbo-
nës (Neni 49), çdo shtet europian mund të aplikojë të bëhet shtet anëtar i 
BE nëse respekton parimet e lirisë, demokracisë, respektin për të drejtat 
njerëzore dhe liritë themelore, dhe sundimin e ligjit.

a. “Kriteret e Kopenhagenit” për anëtarësim në BE 
Këshilli Europian i mbledhur në Kopenhagen më 2122 qershor 1993, 

duke analizuar marrëdhëniet me vendet e ELQ u shpreh se këto vende 
dëshirojnë të bëhen anëtare të BE. Pranimi do të bëhet kur një vend i aso-
ciuar është në gjëndje të marrë përsipër detyrimet e anëtarësisë duke plotë-
suar kushtet e kërkuara ekonomike dhe politike.

Anëtarësimi kërkon që vendi kandidat të ketë arritur stabilitet të in-
stitucioneve që sigurojnë demokraci, sundim të ligjit, të drejta njerëzore 
dhe respekt dhe mbrojtje të minoriteteve, ekzistencën e funksionimit të 
ekonomisë së tregut si dhe aftësi për t’u përballur me presionin konkurrues 
dhe forcat e tregut brenda Bashkimit. Anëtarësimi presupozon aftësinë e 
kandidatit për të mbajë detyrimet e anëtarësisë përfshirë besnikërinë ndaj 
synimeve të bashkimit politik, ekonomik dhe monetar.15 

15 Presidency Conclusions. Copenhagen European Council - 21-22 June 1993. Pika 
7 A, iii.
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Në dhjetor 1995, Këshilli Europian i Madridit rishikoi kriteret e 
anëtarësimit duke përfshirë kushtet për integrimin e vendeve anëtare 
përmes rregullimeve të përshtatshme të strukturave të tyre administrative 
dhe ligjore.

b. Akte ligjore në një linjë me ato të BE
Krahas kritereve të Kopenhagenit, vjen kërkesa tjetër që të gjithë 

vendet anëtare perspektive duhet të ndryshojnë ligjet e tyre në linjë me 
kuadrin e ligjeve të BE të krijuar gjatë historisë të BE, të njohur si acquis 
communautaire.16

Gjatë procesit të zgjerimit të BE, ligjet për bisedime midis BE dhe 
shteteve kandidate ishin ndarë në 31 kapituj për zgjerimin e pestë (2004 
2007). Por, duke filluar me Kroacinë, Islandën, Turqinë, Malin e Zi, 
Serbinë dhe në vijim, për lehtësi bisedimi, acquis ndahen në 35 kapituj, 
duke ndarë më të vështirët.17

Aftësia për të marrë përsipër detyrimet e anëtarësisë nuk është vetëm 
thjesht aftësia për të përshtatur ligjet kombëtare në linjë me ato të BE. 
Ajo është aftësia për të përshtatur dhe zbatuar rregullat e lojës që janë të 
bara barta për të gjithë anëtarët e BE. Përshtatja dhe përafrimi i tyre përbën 
hapin e parë që çon në zbatimin e ligjit të BE.18

Gjatë periudhës negociuese, vendet kandidate lidhin “marrëveshje sta-
bilizim asocimi” (MSA) si dhe marrin ndihmë si ‘partnership pranimi’ nga 
BE për t’u forcuar ekonomikisht. Përmes MSA, BE monitoron shkallën e 
kryerjes të reformave si kusht që vendet kandidate duhet të plotësojnë për 
anëtarësim.

ç) Proces i veçantë për vendet e Ballkanit Perëndimor 
Më 26 shkurt 1996, Këshilli, duke mbajtur parasysh krijimin e shteteve 

të reja nga shpërbërja e Jugosllavisë, me stade zhvillimi të ndryshëm nga 
të ELQ, miratoi një politikë të re, një “qasje rajonale”, për vendet e Eu-
ropës Jugë-Lindore (ndryshe Ballkani Perëndimor).19 

16 Grupi i ligjeve të miratuar nga BE. Shpesh haset i shkurtuar: acquis. Literally: 
lëndë e siguruar nga Komuniteti. http://www.collinsdictionary.com/dictionary/
english/acquis-communautaire.

17 http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-
the-acquis/index_en.htm

18 International conference organized by the Ministry of European Integration 
& University of Tirana in framework of Support to the EU Integration Process 
Phase III Technical Assistance Project – Tirana, 30.3.2014.
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Këshilli vendosi kusht për këto vende zhvillimin e marrëdhënieve 
dypalëshe në fushën e tregëtisë, financave, bashkëpunimit ekonomik, si 
dhe marrëdhënieve kontraktuale. 

Zhvillimet e mëvonëshme, sidomos lufta në Kosovë, e nxitën BE për 
të përshpejtuar integrimin europian të vendeve të EJL. Në maj 1999, BE 
miratoi një nismë të re për 5 vendet e rajonit (Kroacia, RF e Jugosllavisë, 
Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Shqipëria), të quajtur “Procesi i 
Stabilizim dhe i Asocimit” (PSA), me qëllim vendosjen e marrëdhënieve 
më të ngushta ndërmjet BE-së dhe këtyre vendeve përmes MSA.

Çdo vend lëviz drejt anëtarësimit në BE duke përmbushur  angazhimet 
e tij në procesin e stabilizimit dhe asocimit. Progresi i tyre vlerësohet nga 
Komisioni Europian përmes raporteve që publikon çdo vit, në vjeshtë. 

Më 24 nëntor 2000, Këshilli Europian i mbledhur në Zagreb shpalli 
zyrtarisht PSA për 5 vendet e rajonit. Në vijim Këshilli Europian i mbled-
hur në Selanik më 21 qershor 2003, konfirmoi perspektivën e vendeve të 
rajonit të Ballkanit Perëndimor në BE.

Më 17 korrik 2006, Këshilli i BE miratoi një rregullore me të cilën 
krijoi një instrument të vetëm financiar të Ndihmës të ParaAnëtarësi
mit (IPA), që prej 1 janarit 2007 ka zëvendësuar instrumentet ekzistuese 
(PHARE, SPA, SAPARD, CARDS).

4- Integrimi europian -përfitimet dhe humbjet që vijnë nga 
ky proces

BE është një bashkim politik dhe ekonomik i 28 vendeve anëtare që 
synon reduktimin e pengesave tregëtare si dhe zgjerimin dhe integrimin 
rajonal midis tyre. Përfitimet që rrjedhin nga anëtarësimi në BE, janë të 
shumta, përmbledhtas mund të paraqiten si vijon:

a. Përfitimet politike
Vendet anëtare marrin pjesë në krijimin e një Europe të Bashkuar; 

Sistemi demokratik i shtetit pjesëmarrës rritet; Shtetet anëtare bëhen më të 
sigurta; Kufijtë midis shteteve të BE bëhen lehtësisht të kalueshëm; Nuk 
kërkohen viza për lëvizje ndërshtetërore; Lehtësohet udhëtimi dhe lëvizja 
e lirë në çdo vend anëtar; Çdokush është i lire të kërkojë për punë në çdo 

19 Në këtë rajon përfshihen shtetet e ish-Jugosllavisë (pa Slloveninë) si dhe 
Shqipërinë e Kosovën. 
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shtet të BE; Të gjitha këto duhet të ndihmojnë në forcimin e lidhjeve kul-
turore të vendeve anëtare me vendet e tjera të Europës.

b. Përfitimet ekonomike
Lëvizja e lirë e mallrave; Lëvizja e lirë e kapitalit; Liri për ofruar shër-

bime në çdo vend anëtar; Unifikimi i ligjeve ekonomike në vendet e BE; 
Lehtësim lëvizjeje të produkteve të fabrikuara në një vend në vendet e 
tjera anëtare; Treg më konkurrues dhe çmime më të ulëta të produkteve; 
Futja e një monedhe të përbashkët-Euro; Mbrojtja e vendeve anëtare nga 
hiperinflacioni dhe pastabiliteti në tregun monetar,  bankat dhe kursimet; 
Ndryshimi i strukturës të fermave bujqësore: më pak ferma por më të më-
dha; Pajisje më të mira për rezultate më eficiente; Rritje e specializimit në 
teknikat bujqësore.

c. Përfitimet sociale
Çdo vend anëtar duhet të zbatojë standartet europiane në aspektin e 

sigurisë personale të qytetarëve, për punë, arsim, shëndetësi, informim dhe 
cilësi të lartë jetese; Studentët e vendeve anëtare do të marrin pjesë në pro-
gramet mësimore që ofrojnë bursa për studentët e huaj; Fëmijët e punon-
jësve që punojnë jashtë vendit lejohet të ndjekin shkollat lokale.

ç. Përfitimet mjedisore
Zbatimi i standarteve europiane të normave ekologjike, të cilat janë 

formuluar për shtetet anëtare; Përmirësimi në cilësinë e mjedisit dhe cilë-
sisë të jetës në përgjithësi të njerëzve që jetojnë në shtetet anëtare; Zbatimi 
i teknogjive ekologjikemiqësore, të cilat do të sjellin përmirësime në mje-
dis; Përdorimi racional dhe eficient i lëndëve të para dhe energjisë; Me 
përfitimet e mësipërme në BE, thelbësore është se vendet e tjera europiane 
që ende nuk janë pjesë  e tij, gëzojnë dhe nxjerrin përfitime prej tyre. 20

d. Rritje e PBB për frymë të popullsisë
Në një studim të kohëve të fundit, me të dhëna nga zgjerimet në vitet 

1980 2004, kanë dalë disa rezultate të reja lidhur me përfitimet që nxjerrin 
vendet nga anëtarësia në BE. 21

20 Benefits Of European Union. http://benefitof.net/benefits-of-european-
union/

21 Nauro F Campos, Fabrizio Coricelli, Luigi Moretti, 9 April 2014. How much 
do countries benefit from membership in the European Union?

http://www.voxeu.org/article/how-poorer-nations-benefit-eu-membership?
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Të ardhurat mesatare në shkallë vendi, do të ishin 12 për qind më të 
ulëta–dhe ritmet vjetore do të kishin qenë 1.2 për qind më të ulëta nëse ato 
nuk do t’i ishin bashkuar BE. 

Danimarka, Irlanda, Britania e Madhe, Portugalia, Polonia, Hunga
ria, Estonia dhe Letonia kanë përfituar më shumë nga anëtarësimi në BE. 
Spanja, Austria, Finlanda, Suedia, Sllovenia, Republika Çeke, Sllovakia 
dhe Lituania gjithashtu kanë përfituar financiarisht, por më pak. Kurse 
Greqia del i vetmi vend i BE me nivel të ardhurash më të ulëta për frymë. 22 

22 Eonomic Benefits of EU Membership. By Geoff Riley. April 3, 2014.
http://www.tutor2u.net/

II. RRUGA E SHQIPËRISË DREJT INTEGRIMIT EUROPIAN
Marrëdhëniet e Shqipërisë me BE në kuadrin e përpjekjeve për t’u 

anëtarësuar në BE, mund të studiohen më mirë, duke e ndarë periudhën 
19912014, në katër faza kryesore:

Faza e parë, përfshin vitet 1991 – 1996, dhe shënon lidhjen dhe zhvi
llimet e para të marrëdhënieve të Shqipërisë me BE. Faza e dytë, përfshin 
vitet 19962006 dhe mbyllet me nënëshkrimin e Marrëveshjes të Stabi-
lizimit dhe Asocimit. Faza e tretë, përfshin vitet 20062014 dhe kulmon 
me dhënien Shqipërisë të statusit vend kandidat i BE. Faza e katërt, sapo 
ka filluar dhe pritet të sjellë hapjen e bisedimeve të anëtarësimit në BE.

1- Faza e parë, 1991 – 1996
Kjo fazë fillon me vendosjen e lidhjeve zyrtare midis Shqipërisë dhe 

Komunitetit Ekonomik Evropian (paraardhësit të BE) që zenë fill me 
nënshkrimin e marrëdhënieve diplomatike në qershor 1991 dhe të Marrë-
veshjes të Tregëtisë dhe Bashkëpunimit Ekonomik që hyri në fuqi nga 
fundi i vitit 1992.

Kjo marrëveshje ishte e ngjashme me ato të nënëshkruara me shtetet 
e Balltikut dhe u mbështet nga një deklaratë mbi dialogun politik ku KEE 
angazhohej për të ndihmuar lidhjet e Shqipërisë në organizata dhe kon-
venta ndërkombëtare ku ishte palë (Neni 17). 

Me këtë marrëveshje, BE dhe Shqipëria, binin dakord të zhvillonin 
marrëdhëniet tregëtare midis tyre sipas rregullave të GATT (Marrëveshja 
e Përgjithshme mbi Tarifat dhe Tregëtinë, 1947) mbi bazën e avantazheve 
të ndërsjella përmes përdorimit të tarifave të reduktuara për mallra të ndry-
shme dhe heqjes të pengesat e tjera  tregëtare.23 
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BE, i njohu gjithashtu Shqipërisë statusin e vendit përfitues nga Ske-
ma e Përgjithshme e Preferencave (GSP), që u mundëson eksportuesve të 
vendeve në zhvillim për të paguar më pak apo aspak taksa për eksportet e 
tyre në BE. Kjo u jep mundësi të hyjnë në tregjet e BE, duke ndihmuar në 
rritjen e tyre ekonomike. 

Këshilli Europian i mbledhur në Kopenhagen më 2122 qershor 1993, 
pasi shqyrtoi gjëndjen e rëndë ekonomike në Shqipëri shprehu mbështetje, 
përmes granteve dhe kredive si dhe theksoi rëndësinë e shfrytëzmit të 
mundësive lidhur me dialogun politik të parashikuar në marrëveshjen ak-
tuale me Shqipërinë.24

Ndihmat e BE përmes programit PHARE dhe institucioneve të tjera 
ndërkombëtare si FMN, BB, BERZH etj, ndikuan që pas viteve të krizës 
19911992, në vitet 19941995 të shënohen rritje në disa tregues makro
ekonomikë. Mbi këtë bazë, qeveria shqiptare i kërkoi Komisionit Europian 
më 1995 hapjen e bisedimeve për një marrëveshje asocimi me BE. Në 
maj 1996, Këshilli i BE, ngarkoi Komisionin për përgatitjen e një mandati 
bisedimesh për një marrëveshje të veçantë me Shqipërinë. Por procesi u 
ndërpre për shkak të manipulimit të zgjedhjeve parlamentare të 26 majit 
1996 dhe të krizës së thellë të pranverës 1997 pas rënies të skemave pira-
midale.25

2- Faza e dytë, 1996-2006
Pas krizës të 1997, mbështetja e BE në Shqipëri u përqëndrua në riven-

dosjen e sundimit të ligjit (në rend, në tatime e dogana, administrim pub-
lik) si dhe për të mbështetur zhvillimin e infrastrukturës bazike (transport, 
furnizim me ujë, pushtet lokal etj).

U bënë përpjekje serioze për rishikimin e miratimin e ligjeve në linjën 
e BE, u kryen reforma që zgjedhjet të bëheshin në pajtim me standar-
det e OSBE, Parlamenti dhe jeta politika filloi të funksionojnë normalisht 

23 Një organizatë ndërkombëtare e krijuar OKB më 1947 për të lehtësuar tregëtinë 
botërore. Më, 1994, GATT u zëvëndësua nga WTO (Organizata Ndërkombëtare 
e Tregëtisë), ku Shqipëria është anëtare nga viti 2000.

24 Presidency Conclusions. Copenhagen European Council - 21-22 June 1993. Pika 
7 B.

25 Paskal Milo. Shqipëria në rrugën e gjatë të integrimit europian. Botuar në: 
Monitorimi i ecjes së Shqipërisë drejt integrimit europian. F.9-10. F.Ebert Stiftung.
Zyra Tiranë. Shkurt 2003.
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dhe duke filluar nga viti 1998 u shënuan ritme të larta rritje ekonomike, u 
thellua procesi i privatizimit, u rritën të ardhurat e buxhetit etj.

Në maj 1999, BE miratoi një nismë të re për 5 vendet e rajonit (Kro-
acia, RF e Jugosllavisë (Serbi dhe Mali i Zi), FYR e Maqedonisë, Bosnjë
Hercegovina dhe Shqipëria), të quajtur “Procesi i Stabilizim dhe i Aso-
cimit” (PSA), i cili kishte për qëllim vendosjen e marrëdhënieve më të 
ngushta ndërmjet  BEsë dhe këtyre vendeve, përmes Marrëveshjeve të 
Stabilizim-Asocimit (MSA).

Në nëntor 1999, në kuadrin e PSA, Komisioni Europian paraqiti një 
raport mbi mundësinë e hapjes të bisedimeve të BE me Shqipërinë për në-
nëshkrimin e një MSA, duke dalë me përfundimin se, pavarësisht progresit 
të bërë që nga kriza e 1997, vendi nuk ishte ende në një stad për të marrë 
përsipër detyrimet kontraktore me BE. 

Më 24 nëntor 2000, Këshilli Europian i Zagrebit shpalli zyrtarisht PSA 
për 5 vendet e Europës Juglindore, përfshirë Shqipërinë. BE vendosi të 
krijojë Grupin e Nivelit të Lartë Drejtues ShqipëriBE për të vlerësuar af-
tësinë e vendit për të marrë përsipër detyrimet për një MSA me BE. Grupi 
zhvilloi tre takime në Tiranë në përfundim të cilave Komisioni Evropian 
hartoi një raport vlerësimi, ku propozohej për t’u nënëshkruar një MSA me 
Shqipërinë. 

Në muajin qershor 2001, Këshilli i BE, i mbledhur në Goteborg mira-
toi raportin e Komisionit dhe i kërkoi që të paraqiste një projekt-mandat 
për hapjen e bisedimeve  me Shqipërinë. Në muajin dhjetor 2001, Komi
sioni Europian i paraqiti Këshillit projektmandatin e bisedimeve për një 
MSA me Shqipërinë. 

Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme të BEsë në mbledhjen e datës 21 
tetor 2002, vendosi hapjen e bisedimeve për nënëshkrimin e një MSA me 
Shqipërinë, i cili u shpall zyrtarisht nga Presidenti i Komisionit Europian 
Romano Prodi më 31 janar 2003 në Tiranë.

Në vijim të takimit të Zagrebit, Këshilli Europian i mbledhur në Sela-
nik më 21 qershor 2003, konfirmoi zyrtarisht  perspektivën e vendeve të 
rajonit të Ballkanit Perëndimor në BE. PSA u konfirmua si politikë e BE 
për të ndihmuar vendet e rajonit të plotësojnë kriteret e Kopenhagenit drejt 
anëtarësimit në BE përmes instrumentave të tillë si: MSA, Partneritetit 
Evropian dhe Programit CARDS.

Në maj 2004, Këshilli Europian miratoi programin TAIEX për har-
monizimin e legjislacionit kombëtare të vendeve të përfshira në PSA me 
legjislacionin e BE-së.
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Në qershor 2004, Këshilli i BE vendosi për Partneritetin e parë Euro-
pian me Shqipërinë, kurse në janar 2006 një Partneritet Europian të rishi-
kuar.

Më 14 prill 2005, nënshkruhet Marrëveshja e Ripranimit mes Shqi
përisë dhe BE, e cila hyri në fuqi 1 maj 2006.

Më 12 qershor 2006, nënshkruhet në Këshillin e Çështjeve të 
Përgjithëshme dhe Marrëdhëniet me Jashtë në Luksemburg, Marrëveshja 
e Stabilizimit dhe Asocimit mes Komuniteteve Europiane e shteteve të 
tyre anëtare dhe Shqipërisë si dhe Marrëveshja e Përkohshme për Tregtinë 
dhe Bashkëpunimin Tregtar.

Nënshkrimi i MSA shënoi një hap përpara drejt statusit të vendit si 
kandidat i BE.

3- Faza e tretë, 2006-2014
Më 6 shtator 2006, Parlamenti Europian votoi rezolutën për ratifiki-

min e MSA e cila i hapi rrugën ratifikimit nga 27 vendet anëtare të BEsë.
Më 1 dhjetor 2006 hyri në fuqi “Marrëveshja e Përkohshme ndër

mjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Tregtinë dhe 
Bashkëpunimin Tregtar”.

Më 5 shtator 2007, KM miratoi “Plani Kombëtar për zbatimin e Mar-
rëveshjes së Stabilizim Asociimit 20072012” kurse më 18 tetor 2007, 
Marrëveshjen kuadër IPA .

Më 18 shkurt 2008, Këshilli vendos për një Partnership Europian të ri 
për Shqipërinë. 

Pas ratifikimit nga të 27 vendet anëtare të BE,më 1 prill 2009 hyri në 
fuqi MSA e cila zëvendësoi Marrëveshjen e Përkohëshme dhe shënoi një 
fazë të re të marrëdhënieve të Shqipërisë me BEnë, me detyrime dhe të 
drejta të ndërsjella. 

Më 28 prill 2009, Shqipëria paraqiti në Këshillin e BE kërkesën për 
anëtarësim kurse më 16 nëntor 2009, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme 
dhe i Marrëdhënieve me Jashtë, miratoi aplikimin për anëtarësim në BE 
dhe i kërkoi Komisionit një opinion mbi të.

Më 16 dhjetor 2009, Komisioni i dorëzon qeverisë shqiptare pyetsorin 
për çështje të caktuara të situatës në vend, përgjigjet e të cilit i dorëzohet 
Brukselit më 14 prill 2010.Më 12 maj 2010, Komisioni paraqet pyetjet 
shtesë të cilave qeveria u përgjigjet më 10 qershor 2010. 

Mbi këtë bazë, dhe verifikimeve në vend, Komisioni publikon më 10 
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nëntor 2010 opinionin për kërkesën e Shqipërisë, ku identifikon 12 prio
ritete kyçe për hapjen e bisedimeve të anëtarësimit me BE por nuk pro-
pozon dhënien e statusit të vendit kandidat. 

Më 10 qershor 2011, Qeveria shqiptare miraton Planin e Veprimit për 
12 prioritetet kyçe të opinionit të Komisionit , lidhur me: funksionimin e 
Parlamentit, forcimin e shtetit ligjor, reformat në administratën publike, 
luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, forcimin e të drejtave 
të pronësisë, përforcimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe përmirës-
imin e trajtimit të të burgosurve.

Më 12 tetor 2011, Komisioni publikon Raportin e Progresit 2011 për 
Shqipërinë ku përsëri nuk propozoi dhënien e statusit të vendit kandidat.

Më 21 mars 2012 në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Integ-
rimit miratohet Plani i Veprimit të rishikuar për plotësimin e rekomandi-
meve të Opinionit të Komisionit Evropian mbi aplikimin e Shqipërisë për 
anëtarësim në BE.

Më 10 tetor 2012, Komisioni publikoi Raportin e Progresit për Shqi
përinë ku më në fund rekomandon dhënien e statusit të vendit kandidat të 
BE, me kusht zbatimin e masave kyçe në reformën gjyqësore, adminis-
tratën publike dhe rregulloren e Kuvendit.

Më 12 dhjetor 2012, Këshilli Europian vlerësoi përparimin e bërë në 
12 kriteret kyçe por, shtoi se statusi i kandidatit Shqipërisë do t’i jepet kur 
Komisioni të raportojë se janë arritur reformat e caktuara në fushën drejtë-
sisë, të administratës publike, dhe të procedurave parlamentare. Zgjedhjet 
parlamentare më 2013 u përcaktuan gjithashtu si një test i rëndësishëm për 
funksionimin normal të institucioneve demokratike të vendit. 

Komisioni përcaktoi 5 prioritete kyçe për hapjen e bisedimeve të 
anëtarësimit, si: reforma në administratën publike; forcimi pavarësisë dhe 
eficiencës të gjyqësorit; lufta kundër korrupsionit; lufta kundër krimit të 
organizuar; mbrojtja e të drejtave të njeriut, përfshirë Romët dhe politikat 
anti-diskriminim; si dhe respektimi i së drejtës së pronës. 

Më 16 dhjetor 2013, nisur nga progresi i arritur, Komisioni Europian 
i rekomandoi Këshillit dhënien e statusit të vendit kandidat Shqipërisë me 
mirëkuptimin që të vijojë luftën kundër korrupsionit. Këtë rekomandim 
e mbështeti edhe Parlamenti Europian por, disa vende, përfshirë Dani-
markën dhe Hollandën, mbetën kundërshtues, si rrjedhojë Këshilli i BE e 
shtyu vendimin për në qershor 2014 (en.potiori.com).

Më 24 qershor 2014, Këshilli i BE miratoi njëzëri dhënien e statusit 
kandidat dhe tre ditë më vonë, më 27 qershor, Këshilli Europian i dha 
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Shqi përisë statusin e kandidatit të BE.  
Kështu, Shqipëria iu bashkua 5 shteteve të tjera që e kanë fituar këtë 

status më parë: Turqia (1999), FYR e Maqedonisë (2005), Mali i Zi (2008) 
Islanda (2010) dhe Serbia (mars 2012). Bosnia dhe Herzegovina si dhe 
Kosova mbeten në stadin e vendit kandidat potencial.

Nga 1 janari 2008, Shqipëria dhe BE kanë bashkëpunuar për të plotë-
suar kushtet për të liberalizuar vizat me vendet e zonës Shengen duke 
filluar me Marrëveshjen për lehtësimin e vizave, dialogun dypalësh më 3 
qershor 2008, ku Komisioni paraqiti Udhërrëfyesin me 42 standarde që 
duhen arritur nga autoritetet shqiptare.

Më 27 maj 2010 Komisioni propozoi heqjen e vizave për qytetarët 
shqiptarë në vendet e zonës Shengen të pajisur me pasaporta biometrike. 
Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi rezolutën për heqjen e 
vizave më 23 qershor 2010, 

Më 15 shtator 2010, Komisioni Evropian hartoi një vlerësim pozitiv 
për Shqipërinë, për PE dhe vendet anëtare të BE kurse më 8 nëntor 2010, 
ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE në Këshillin e Drejtësisë 
dhe Çështjeve të Brendshme miratuan heqjen e regjimit të vizave afatsh-
kurtër për qytetarët shqiptarë dhe boshnjakë.

Më në fund, liberalizimi i vizave për qytetarët shqiptarë që udhëtojnë 
në vendet e zonës Schengen, hyri në fuqi më 15 dhjetor 2010.

4- Faza e katërt, drejt hapjes së bisedimeve për anëtarësim të 
Shqipërisë në BE

Në Programin e Qeverisë (20132017) përcaktohet se marrja e statusit 
të vendit kandidat dhe fillimi i bisedimeve për anëtarësimin në BE përbën 
një përparësi të veprimit politik të shumicës së re. Zbatimi me korrektësi 
i MSA, përmbushja e pjesës së mbetur nga 12 prioritetet e Planit të Ve-
primit, janë elementë kryesorë për cilësinë dhe shpejtësinë e procesit të 
aderimit të Shqipërisë në BE.26

Më 29 shtator 2014 u zhvillua tryeza e katërt e Dialogut të Nivelit të 
Lartë, BEShqipëri, e para pas marrjes së statusit të vendit kandidat. Inten
sifikimi i reformave integruese dhe konsensusi politik ishin në fokus të 
diskutimeve gjatë takimit. U theksua rëndësia e grupeve të punës të ngri-
tura për 5 prioritetet, të cilat kanë si qëllim mbështetjen dhe monitorimin  e 

26 Programi i Qeverisë 2013-2017 f. 7. Paraqitur në Kuvend më 11 shtator 2013.
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reformave  që duhen zbatuar për përmbushjen e tyre. 27

Raporti i Progresit Komisioni Europian më 8 tetor 2014 arrin në për-
fundimin se Shqipëria me qëllim që të ecë përpara drejt hapjes të bisedi-
meve të pranimit në BE, duhet të bëjë përpjekje të qëndrueshme për të 
zbatuar reformat në fushat prioritare kyçe me fokus të veçantë në admin-
istratën publike dhe gjyqësore, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar dhe forcimin e të drejtave themelore. Një dialog politik i qën-
drueshëm dhe kompromisi-i bazuar dhe konstruktiv në parlament si nga 
qeveria dhe opozita mbeten elementët e rendësishëm për një process reor-
mash të suksesëshme. 

Shqipëria duhet të përmirësojë masat e saj për të zbatuar acquis e BE, 
veçanërisht lidhur me ligjin për pronën intelektuale, energjinë, mbrojtjen 
emjedisit, transportin, sigurinë ushqimore, dhe mbrojtjen e konsumatorit 
dhe shëndetit.28

Në vlerësimin e situatës të tanishme dhe në periudhën afatmesme 
(pesëvjeçare) duhen mbajtur parasysh edhe disa faktorë që nuk lidhen 
thjesht me punën që duhet të bëjnë autoritetet shqiptare por edhe me zhvil-
limet e reja në gjirin e vetë BE. 

Më 15 korrik 2014, Jean Claude Juncker, në kuadrin e fushatës për 
emërimin në krye të Komisionit Europian u shpreh para deputetëve të PE 
se “nuk do të ketë zgjerim të ri në pesë vjetët e ardhshëm”. “BE ka nevojë 
të bëjë një pauzë në procesin e zgjerimit të tij kështu që ne mund të kon-
solidojmë çfarë është bërë me 28”. Megjithatë, ai theksoi se “Nën drejti-
min tim, bisedimet që kanë filluar do të vazhdojnë, veçanërisht me vendet 
e Ballkanit Perëndimor, të cilëve u nevojitet një perspektivë europiane”.29

Kjo “pauzë” u diktua nga fakti se në vende të ndryshme të BE është 
rritur vala e euroskepticizmit. Në zgjedhjet e 2225 majit 2014, për PE 
pjesëmarrja ishte 42.54% dhe shënon nivelin më të ulët prej zgjedhjeve 
të para të vitit 1979. Krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2009 , 
grupi i Partive Popullore Europiane, në zgjedhjet e fundit ka fituar 6.4 për 
qind më pak, kurse grupi i PSD paraqitet në të njëjtin nivel dhe, të dyja 
bashkë, zenë 61 për qind të numrit të përgjithshëm ose 6.1 për qind më 
pak.

27 http://www.integrimi.gov.al/al/newsroom/lajme/
28 European commission. Brussels, 8.10.2014. Key findings of the 2014 progress 

report on albania.
29 http://www.eubusiness.com/news-eu/politics-juncker.x29
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Rënia në këto grupe kryesore demokratike është shoqëruar me rritje të 
numrit të deputetëve me prirje nacionaliste, ose antieuropeiste sidomos në 
Francë dhe në Britaninë e Madhe, ku dolën në krye ekstremistët e djathtë 
të kryesuar nga Marine Le Pen dhe euroskeptikët në Britaninë e Madhe, 
të cilët kanë lënë pas Partinë  Konservatore dhe atë Laburiste. Në Spanjë, 
Partia Popullore së bashku me opozitën socialiste, pësuan humbje respe-
ktivisht 8 dhe 9 vende në parlament. Në Itali, kryesoi Partia Demokratike 
e qendrës së majtë, por në vend të dytë u reshtua Lëvizja me 5 yje euro-
skeptike e Beppe Grillos. 

Një lloj rënie e entusiazmit për hyrjen e Shqipërisë në BE vrehet edhe 
opinionin e vendit tone. Instituti për Studime Ndërkombëtare, nëpërmjet 
një sondazhi të kryer në muajin prill 2014, nxorri se mbështetja ndaj pro-
cesit të integrimit në BE ka rënë nga 85 për qind një vit më pare në 77 për 
qind (Gazeta Shqip 11 qershor 2014).

Megjithatë, ky nivel është më i larti në vendet e rajonit, me përjashtim 
të Kosovës.

 
5- Programet e ndihmës financiare para-pranim të BE për 

Shqipërinë
a. Programi PHARE dhe grante të tjera
Prej vitit 1991, sidomos pas nënëshkrimit të Marrëveshjes të Tregëtisë 

dhe Bashkëpunimit Ekonomik më 1992 e deri në vitin 2000, Shqipëria ka 
përfituar nga BE një ndihmë të përgjithëshme prej 1 021 milion euro. 

Nga kjo, 631.5 milion euro ose 62 për qind e ndihmës gjithsej, ka 
ardhur përmes programit PHARE- instrumenti para-pranim kryesor për 
bashkëpunimin teknik dhe financiar të BE me vendet e ELQ për të ndi-
hmuar administratat e vendeve kandidate për të zbatuar community ac-
quis,30 për t’i sjellë industritë dhe infrastrukturën bazë të tyre në fusha të 
tilla si: mjedisi, transporti, industria, cilësia e produkteve, kushtet e punës 
etj, në standardet e KE.

30 Acquis communautaire– Përfshin legjislacionin si: traktatet, rregulloret, 
direktivat e institucioneve të BE dhe vendimet e Gjykatës Europiane të Drejtësisë, 
të detyrueshme për zbatim nga vendet anëtare të BE. 
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Tabela 2. Ndihma financiare që ka përfituar Shqipëria nga BE (1991-2000), mln 
euro

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 91-00
Ndihma e BE gjithsej

10.0 232.3 76.1 52.0 119.6 55.3 97.9 77.3 227.0 73.2 1,020.7
Ndihma përmes programit PHARE

10.0 110.0 75.0 49.2 88.0 53.00 68.9 42.5 101.5 33.4 631.5
Ndihma bujqësore (FEOGA)

120.0 120.0
Ndihma humanitare (ECHO)

2.0 0.5 1.7 1.2 1.7 16.3 12.0 97.0 3.4 135.8
Siguria ushqimore (DG Development)

10.8 5.7 16.5
Ndihmë makro-financiare

20.0 20.0
Demokracia dhe të Drejtat Njerëzore

1.0 0.6 0.4 0.8 0.2 0.5 3.5
Ndihma të tjera

0.3 0.6 1.1 0.4 n.a n.a n.a 2.6 1.9 6.9
Mbështetje OSBE për zgjedhje

1.5 1.5
Hua nga Banka Europiane e Investimeve

34.0 22.0 29.0 85.0
Burimi: European commission. Albania Programme: council regulation (Ec) 
No.2666/2000. June 2001.

Ndihma humanitare arrin në 135.8 milion euro ose 13 për qind, ndi-
hma ushqimore bujqësore 120 milion euro ose 12 për qind etj (Tabela 2 
dhe Grafiku1). 

Rreth 92 për qind e kësaj ndihme ka qenë në formën e granteve dhe 
vetëm 8 për qind hua nga Banka Europiane e Investimeve.

Për të zbutur pasojat e krizës ekonomike dhe financiare të fillimit 
të tranzicionit dhe të nevojave të ngutëshme për artikuj ushqimorë,  BE 
i akordoi Shqipërisë në vitet 1991 – 1993 318.4 milion euro ndihmë si 
emergjencë dhe ushqimore, nga të cilat 195 milion euro përmes programit 
PHARE dhe 123 milion euro ndihmë bujqësore dhe humanitare. 

Kurse në vitet 1994 1996, programi PHARE siguroi 190.2 milion 
euro grante për të ndihmuar reformat ekonomike në Shqipëri.  

Në vitin 1999, përmes programit PHARE buxheti i shtetit shqiptar 
u mbështet për të përballuar një pjesë të shpenzimeve për pritjen e kos-
ovarëve të shpërngulur me forcë nga regjimi i Milloshevicit si dhe dhe 97 
milion euro për ndihmë humanitare përmes ECHO.
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b. Programi CARDS
Në maj 2000, Komisioni Evropian prezantoi Programin CARDS (Ndi-

hma e Komunitetit për Rindërtim, Zhvillim dhe Stabilizim) për vendet e 
Ballkanit Perëndimor për vitet 20002006, i cili filloi të zbatohej nga viti 
2001.

CARDS  zëvendësoi programet e mëparshëme të ndihmës të BE me 
një instrument të vetëm të ri për të mbështetur  Procesin e Stabilizimit dhe 
Asocimit në këto vende. 

Sipas rregullores së Këshillit të dhjetorit 2000, përmes programit 
CARDS, Ballkanit Perëndimor iu ofrua ndihmë në rindërtim dhe infra-
strukturë, në nxitjen e demokracisë, zhvillimin ekonomik dhe shoqëror si 
dhe bashkëpunimin rajonal në pesë sektorë prioritarë:

 Drejtësia dhe çështjet e brendëshme: reforma në sistemin gjyqë-
sor dhe në polici, emigrim dhe azil, menaxhim i integruar i kufijve, lufta 
kundër krimit të organizuar;

 Ndërtimi i kapaciteteve: reforma në administratën publike, tatimet 
dhe dogana;

 Zhvillimi ekonomik dhe social: reforma ekonomike, kohezioni so-
cial, zhvillimi i infrastrukturës lokale, arsimi;

 Stabilizimi demokratik: shoqëria civile, kthimi i refugjatëve, reforma 
në shtyp;

 Mjedisi dhe burimet natyrore: forcimi, monitorimi dhe planifikimi i 
institucionve.31

31 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/general_
al.pdf
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Ndihma financiare sipas programit CARDS për 7 vitet 20002006 për 
vëndet e Ballkanit Perëndimor arrin në 5.13 miliard euro. Rreth 50 për 
qind të kësaj ndihme, 2,559.8 milion euro, e ka përfituar  Sërbia dhe Mali i 
Zi që kanë bashkë në atë periudhë, si dhe Kosova që ende nuk kishte shpa
llur pavarësinë. Bosnja dhe Herzegovina ka përfituar 502.8 milion euro 
(9.8%), Maqedonia 298.2 milion euro (5.8%) etj.

Shqipëria përfitoi 315.5 milion euro ose 6.2 për qind të shumës gjith-
sej, rreth 45 milion euro mesatarisht në vit (Tabela 3).

Table 3. Programi cArDS për Ballkanin Perëndimor, 2000-2006, mln euro

Vendi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Gjithsej
Shqipëria 33.4 37.5 44.9 46.5 63.5 44.2 45.5 315.5
Bosnja dhe 
Herzegovina 90.3 105.2 71.9 63.0 72.0 49.4 51.0 502.8

Kroacia 16.8 60.0 59.0 62.0 81.0 - - 278.8
FYR e Maqedonisë 13.0 56.2 41.5 43.5 59.0 45.0 40.0 298.2
Serbia dhe 
Mali i Zi * 650.3 385.5 351.6 324.3 307.9 282.5 257.5 2,559.8

Administratat e 
përkohëshme civile 10.0 24.5 33.0 32.0 35.0 36.0 35.0 128.5

Ballkani Perëndimor 
Rajonal 20.2 20.0 43.5 31.5 23.0 47.9 43.50 229.6

Të tjera 141.5 118.0 11.0 17.0 22.5 19.7 16.1 345.8
Ndihmë makro-
financiare (grante) 70.0 120.0 100.0 15.0 16.0 33.0 50.0 404.0

Ballkani Perëndimor 
Gjithsej 1045.7 926.9 756.4 634.8 679.9 557.7 538.6 5,130.2

Burimi: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/seerecon/gen/eu-see.htm. *Sërbia dhe 
Mali i zi ishin bashkë në atë periudhë. Këtu përfshihen edhe të dhënat për Kosovën, e cila 
shpalli pavarësinë më 17 shkurt 2008.

Shqipëria, si dhe vendet e tjera, nën programin CARDS ka përfituar 
gjithashtu nga veprimtaritë rajonale, në projektet me interes të përbashkët 
për rajonin ballkanik në fushat e infrastrukturës, ndërtimit institucional 
dhe bashkëpunimi ndërkufitar në lidhje me Interreg.32

Alokimi i ndihmës përmes CARDS në Shqipëri në periudhën e viteve 
20012006 ka qenë 282.1milion euro, ndërkohë që deri në dhjetor 2007 
ishte kontraktuar vetëm 198.7 milion euro ose 70 për qind ishte kontra
ktuar.33
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E shprehur në objekte fizike përmes programit CARDS në Shqipëri u 
ndërtuan institucione të ndryshme si gjykata në Tiranë, Vlorë dhe Korçë, 
prokuroria e përgjithëshme, burgjet në Drenovë (Korçë), Peqin, Fushë
Krujë, ndërtesa të doganave dhe të tatimeve, mbështetje për INSTAT, ru-
ajtja e mjedisit, standartizim dhe akreditim, metrologji, Media, shoqëria 
civile, OJF, rregulli i tregjeve, projekte ndërkufitare etj. 

Një problem i evidencuar në këtë periudhë ka qenë kapaciteti i pamja-
ftueshëm projektues dhe zbatues i projekteve e për rrjedhojë i shtyrjes të 
kontraktimeve dhe shlyerjes të pagesave, sidomos në vitet 2005, 2006. 
Ndikimi në ngritjen e kapaciteteve ka qenë i kufizuar për shkakt të ndër-
rimit të stafit.

Shpërndarja e fondeve të CARDS për projektet sipas sektorëve të gjerë 
për vitet 20012006 në vendin tonë paraqitet si vijon:

32 European Commission Decision of on a Multi-annual Indicative Planning 
Document (MIPD) 2008-2010 for Albania.

http://www.esiweb.org/pdf/albania.
33 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/

ad_ hoc_albania_ cards_ final_ report _171208_en.pdf

Tabela 4. Ndihma financiare e CARDS për Shqipërinë në vitet 2001-2006
 Nr. Sektori Milion euro

1 Drejtësia dhe çështjet e brendëshme 121.0
2 Ndërtimi i kapaciteteve administrative 47.0
3 Zhvillimi i ekonomik dhe social 88.5
4 Mjedisi dhe burimet natyrore 36.0
5 Zhvillimi i shoqërisë civile 8.5
6 Të tjera 3.2

Gjithsej 282.1

Burimi: Ad hoc Evaluation of cArDS Programmes in Albania, 2008

Kjo shpërndarje e ndihmës për vendin tonë grafikisht paraqitet si vi-
jon:
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Programi CARDS është ndeshur me vonesa gjatë zbatimit dhe kapa-
citete të kufizuara për planifikimin e programeve të asistencës si dhe kapac-
iteteve zbatuese. Vlerësimi i përgjithshëm është mesatarisht i kënaqshëm.34 

c. Instrumenti i Ndihmës të Para-Anëtarësimit (IPA I) 2007-2013
Më 17 korrik 2006, Këshilli i BE miratoi një rregullore me të cilën kri-

joi Instrumentin për Ndihmë ParaAnëtarësim (IPA I) i cili, prej 1 janarit 
2007 ka zëvendësuar instrumentet ekzistuese (PHARE, SPA, SAPARD, 
CARDS). 35 Përmes IPA I, BE siguroi ndihmë financiare paraanëtarësim 
për 9 vendet kandidate dhe kandidate potenciale të kësaj periudhe: Islan-
da, Turqia, FYR e Maqedonisë, Mali i Zi, Serbia, Shqipëria, Bosnja dhe 
Herzegovina dhe Kosova. Kjo ndihmë u ofrua për vende të veçantë dhe e 
përbashkët, për grup vendesh. 

IPA përbën mjetin kryesor të strategjisë për para-pranimin në peri-
udhën 20072013. Qëllimi i instrumentit IPA ishte të mbështesë vendet 
në tranzicionin e tyre të kalimit nga vende kandidate potenciale në vende 
kandidate dhe më pas në vende anëtare të BE-së. 

34 Ad Hoc Evaluation of the CARDS Programmes. Country: Albania. Final 
Report. 17.12.2008. ec. europa. eu/enlargement/pdf/financial_assistance/
phare/evaluation/ad_hoc_albania_cards_final_report_171208_en.pdf

35 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II). Indicative Strategy 
Paper for Albania (2014-2020). Adopted on 18/08/2014. http://ec.europa.eu/
enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-albania.pdf.
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IPA ndihmon këto vende që të plotësojnë kriteret e pranimit (politik, 
ekonomik dhe legjislativ, ndërtimin e kapaciteteve administrative dhe ju-
ridike) dhe në përgatitjen për programimin e menaxhimit dhe zbatimit të 
fondeve të zhvillimit kohezional, strukturor dhe rural pas pranimit në BE. 

Ndihma sipas IPA mund të marrë edhe format si:  investime, kontra-
ta prokurimi dhe subvencionime; bashkëpunim administrativ, përfshirë 
ekspertë të dërguar nga shtetet anëtare të BE; pjesëmarrje në programe 
komunitare;   masa për të mbështetur zbatimin e proçesit dhe menaxhimin 
e programit; mbështetje buxheti (i nënshtrohet mbikqyrjes). 

Fondet IPA mund të përdoren edhe për të mbuluar kostot e aktiviteteve 
lidhur me administrimin dhe menaxhimin, ndjekjen, kontrollin, auditimin 
dhe vlerësimin, në raste të veçanta edhe për takime, informacion, reklama, 
mbështetje për administratën etj.  

IPA I (20072013), u projektua për të siguruar ndihmë financiare 
përmes pesë kanaleve, të njohur si “komponentë”: 

Tranzicioni dhe ngritja e institucioneve;  
Bashkëpunimi ndërkufitar;  
Zhvillimi rajonal;  
Zhvillimi i burimeve njerëzore;  
Zhvillimi rural;  
Shqipëria, si vend potencial kandidat i BE deri më 2013, nga IPA I ka 

përfituar ndihmë vetëm në dy komponentët e parë: tranzicioni dhe ngritja e 
institucioneve dhe bashkëpunimi ndërkufitar. Kurse vendet kandidate, veç 
dy të parave, kanë përfituar dhe nga tre komponentët e tjerë si: zhvillimi 
rajonal, zhvillimi i burimeve njerëzore dhe rural.

Kjo ndihmë fokusohet në:  
Drejtësi/ çështjet e brendëshme – zhvillimi i aftësive të policisë shqip-

tare për të luftuar krimin e organizuar dhe trafikimin dhe kontrollin e kufijve 
të vendit. Ngritja e një gjyqësori të pavarur, efiçient dhe të përgjegjshëm.

Reforma e administratës publike – administratë publike më profesio-
nale, e depolitizuar dhe e pakorruptuar, emërime/promovime me transpa
rencë, të bazuara në meritën.

Transporti – veçanërisht në zonat rurale: rrugë rurale më të mira, më 
mirë të lidhura me rrugët kryesore kombëtare dhe rajonale.

Mjedisi – përmirësimi i kushteve në rajonet bregdetare në Shqipëri.
Zhvillimi social – arsimi parauniversitar profesional  & training, dhe 

mbrojtja e grupeve vulnerable, veçanërisht pakicat (Roma, Egyptians).
Bujqësia – konkurrenca e prodhuesve dhe më shumë struktura zbat-



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201434

uese më të afta të politikës kombëtare.36 
Ndihma financiare gjithsej përmes IPA I (20072013) për 9 vendet 

kandidate dhe potenciale të tabelës 5, arrin në 11,526.6 milion euro. Nga 
këto, 1,524.6 milion euro ose 13,2 për qind e përbëjnë fondet nga të cilat 
përfitojnë shumë vende si dhe mbështetje për veprimtari të përbashkëta.

Një pjesë të madhe të ndihmës finnciare 4,831,6 milion euro ose 42 
për qind e ka përfituar Turqia, e pasuar nga Serbia me 1,391.9 milion euro 
(12%), Kroacia 1 miliard euro (7%), Bosnja dhe Herzegovina 658,5 milion 
euro (5.7%), Kosova 637,6 milion euro (5.5%), Maqedonia 619,3 milion 
(5.4%), Shqipëria 597,3 milion euro (5.2%) etj.

Tabela 5. Ndihma e iPA i (2007-2013) për vendet kandidate dhe potenciale
(mln euro)

36 http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/albania/
index_en.htm

Vendi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07-2013 
Shqipëria 61,0 73,8 81,2 94,2 94,4 94,6 98,1 597,3
Bosnja dhe 
Herzegovina 62,1 74,8 89,1 105,4 107,4 107,9 111,8 658,5

Kroacia 141,2 146,0 151,2 153,6 156,5 156,2 95,5 1,000.2
Maqedonia 58,5 70,2 81,8 91,7 98,0 101,9 117,2 619,3
Islanda 12,0 12,0 6,0 30,0
Kosova 68,3 184,7 106,1 67,3 68,7 68,8 73,7 637,6
Mali i Zi 31,4 32,6 34,5 33,5 34,1 35,0 34,5 235,6
Serbia 189,7 190,9 194,8 197,9 201,9 202,0 214,7 1,391.9
Turqia 497,2 538,7 566,4 653,7 779,9 860,2 935,5 4,831,6
Të tjera* 153,8 189,7 236,5 194,0 243,9 237,4 269.3 1,524.6
Gjithsej 1,263,2 1,501,4 1,541,6 1,591,3 1,796,8 1,876,0 1,956,3 11,526.6

Burimi:eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/hTML/?uri=cELEX:52011Dc0641&
from=EN. *Programet nga përfitojnë shumë vende si dhe mbështetje shpenzimesh për 
veprimtari të përbashkëta.

Shpërndarja e ndihmës financiare IPA I (20072013) sipas vendeve 
përfituese (kandidate dhe kandidate potenciale), në mënyrë grafike mund 
të paraqitet si vijon:
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Tabela 6. Ndihma financiare sipas IPA I (2007-2013) për Shqipërinë,
në mln euro

Emërtimi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07-13
Ndihma e 
tranzicionit dhe 
ndërtimi i 
institucioneve

54,3 65,2 71.4 84.2 84,3 84,3 87,4 531.1

Bashkëpunimi 
ndërkufitar 6,7 8,6 9.8 10,0 10,1 10,3 10.7 66.2

Gjithsej 61,0 73,8 81,2 94,2 94.4 94.6 98.1 597.3
Burimi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX: 
52011DC0641&from=EN

Ndihma financiare parapranim për vendin tone për vitet 20072013 
gjithsej arrin në 597.3 milion euro, ose 85.3 milion euro mesatarisht në 
vit. Ritmet e ndihmës kanë ardhur duke u rritur nga 61 milion euro në vitin 
2007 dhe 73.7 milion euro më 2008 në mbi 94 milion euro në vitet 2010
2012 dhe 98.1 milion euro më 2013 (Tabela 6).

Pjesa më e madhe e kësaj ndihme, 531.1 milion euro, ose rreth 90 për 
qind ka shkuar në komponentin –ndihma e tranzicionit dhe ndërtimi i insti-
tucioneve dhe vetëm 66.2 milion euro apo 10 për qind për bashkëpunimin 
ndërkufitar.

Në mënyrë grafike kjo ndarje paraqitet si vijon:
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ç. Instrumenti i Ndihmës të Para-Anëtarësimit (IPA II), 2014-2020
Më 26 shtator 2014, Komisioni Europian miratoi financimin për ven-

det e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë për 7 vjetët e ardhshëm  (2014
2020) në shumën prej 11,150 miliard euro që do të realizohet përmes In-
strumentit të Ndihmës të Para-Anëtarësimit (IPA II). Kjo shumë është rreth 
3 miliard euro më pak nga propozimi fillestar i Komisionit për shkak të 
reduktimit të buxhetit të BE në tërësi. Në fakt, zbatimi i IPA II ka filluar 
nga 1 janari 2014, ndonëse rregullorja e saj është miratuar më 16 mars 
2014.

Dokumentet strategjike orientuese të çdo vendi sigurojnë kuadrin për 
ndihmë financiare për çdo përfitues të IPA. Ato identifikojnë sektorët kyç 
ku përmirësimet dhe reformat thelbësore janë të nevojshme për të përparu-
ar në rrugën drejt anëtarësimit në BE. Ato përcaktojnë gjithashtu rezultatet 
e pritshme që duhet të arrihen deri në vitin 2020 përmes ndihmës, masat e 
nevojshme për t’i arritur ato, si dhe treguesit për monitorimin e progresit 
për arritjen e këtyre rezultateve.

Ngjashmërisht, një studim strategjik shumëvendësh thekson priori
titet dhe kushtet për mbështetje horizontale të politikave dhe reformave 
sektoriale (përfshirë ndihmën për shoqërinë civile), strukturat dhe rrjetet 
rajonale, mbështetjen investuese rajonale, si dhe bashkëpunimin territo-
rial, përfshirë programet e bashkëpunimit ndërkufitar.37

Koordinimi me donatorët e tjerë dhe institucionet financiare ndërkom-
bëtare është kyçi për të rritur efektivitetin e ndihmës dhe për të shpejtuar 
ngritjen e kapaciteteve në vendte kandidate dhe kandidat potenciale.
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Ndihma financiare do të synojë realizimin e prioriteteve strategjike në 
fushat kryesore që përfshijnë reformat qeverisëse dhe administratën pub-
like, sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore, si dhe mbështetje për rritjen 
ekonomike dhe konkurrueshmërinë.

Në vijim të programit të parë IPA, programi i ri IPA II do të funksion-
ojë me rregulla më të thjeshtuara për sigurimin e financimit për përfituesit 
dhe për t’u mundësuar atyre të jenë më të orientuar nga rezultatet, më 
fleksibël dhe i përshtatur ndaj nevojave të veçanta.

Ndryshe nga IPA I, ku mundësia për t’u financuar nga të gjithë kom-
ponentët ishte vetëm për vendet kandidate, në IPA II, kjo mundësi është 
për të gjitha vendet. 

Thjeshtëzimi dhe fleksibiliteti i instrumentit të ri vjen si rrjedhojë e 
një modeli të modifikuar të IPA II, ku vendimet strategjike për shumën 
e ndihmës merren përmes studimeve strategjike të vendit dhe të shumë 
vendeve.38

Nga ndihma gjithsej prej 11,150.3 milion euro, 4,453.9 milion euro 
ose rreth 40 për qind e saj do t’i shkojnë Turqisë. Pjesa tjetër, 6,696.4 mil-
ion euro, 60 për qind mbetet për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor si dhe për 
pjesën  e përbashkët për të gjitha vendet (Tabela 7).

Tre vendet fqinje: Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova do të përfitojnë 
shuma të përafërta përkatësisht: 649.5, 664.2, 645.5 milion euro ose rreth 
6 për qind secili të shumës gjithsej. Serbia do të përfitojë 1,508.0 milion 
euro ose 13.5 për qind, kurse Mali i Zi 270.5 milion ose 2.4 për qind.  
Shpërndarja është e përafërt: 1315 për qind mesatarisht në vit.

Tabela 7. Financimi sipas iPA ii për vitet 2014-2020, milionë euro 

Vendet 2014 2015 2016 2017 2018 -2020 2004-2020 
Gjithsej

Shqipëria 83.7 86.9 89.7 92.9 296.3 649.5
Maqedonia 85.7 88.9 91.6 94.9 303.1 664.2
Kosova 83.8 85.9 88.7 91.9 295.2 645.5

37 How does it work? http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/how-
does-it-work/index_en.htm

38 Let’s talk about IPA II (Instrument for Pre-Accession Assistance) - A toolkit 
for civil society organisations. Study September 14, 2013.

http://bankwatch.org/publications/lets-talk-about-ipa-ii
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Mali i Zi 39.6 35.6 37.4 39.5 118.4 270.5
Serbia 195.1 201.4 207.9 215.4 688.2 1,508.0
Turqia 620.4 626.4 630.7 636.4 1,940.0 4,453.9
S h u m ë -
përfitues 348.0 365.0 390.0 410.4 1,445.3 2,958.7

Gjithsej 1,456.3 1,490.1 1,536.0 1,581.4 5,086.5 11,150.3

*Kjo shumë përfshin fondet për shumë-vendet, si dhe për informacione, audit, monito-
rim dhe vlerësim, shpenzimet për zyrën e Përfaqësuesit të Lartë dhe fondet ende të pa 
shpërndara për Bosnja dhe hercegovina.

Ndarja e financimeve sipas vendeve përfitues në mënyrë grafike para
qitet si vijon:

Nga 649.5 milion euro ndihmë financiare e parashikuar t’i jepet Shqi
përisë përmes IPA II (20142020), 320.5 milion euro (49.3%) janë për re-
format në përgatitjen e vendit për anëtarësim në BE, të cilat ndahen: për 
demokraci e qeverisje 223.5 milion euro (34.4%) dhe  për sundimin e ligjit 
dhe të drejtat themelore 97 milion euro (14.9%) (Tabela 8, grafiku 4).

Financimi për komponentin e zhvillimit socio-ekonomik dhe rajonal 
është 168.0 milion euro (25.87%), nga i cili për mjedisin 68 milion euro 
(10.47%), për transportin 56 milionë euro (8.62%), dhe për konkurruesh-
mërinë dhe novacionin 44 milion euro (6.78%).

Financimi për komponentin punësim, politikat sociale, arsim, parashi-
kohet 69 milion euro (10.62%) kurse për bujqësinë dhe zhvillimin rural 92 
milion euro (14.16%).
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Rreth 66 për qind e fondeve për mjedisin, 27 për qind për transportin, 
9 për qind për konkurrueshmërinë dhe novacionin dhe 26 për qind për bu-
jqësinë dhe zhvillimin rural, janë parashikuar të shpenzohen për masat që 
lidhen me mbrojtjen e klimës.

Tabela 8. iPA ii në Shqipëri për fushat dhe sektorët kryesorë, në mln euro

Treguesit 2014 2015 2016 2017 18-2020 14-2020 Pesha, 
në %

a. Reforma për anëtarësim 78.7  59.9  12.7  74.9  94.3 320.5 49.34
-Demokracia dhe qeverisja 157.2 66.3 223.5 34.41
-Sundimi i ligjit, të drejtat 
themelore 69.0 28.0 97.0 14.93

b. Zhvillimi socio-economik 
dhe rajonal 0 18.0 50.0 0 100.0 168.0 25.87

-Mjedisi 34.0 34.0 68.0 10.47
-Transporti 18.0 38.0 56.0 8.62
-Energjia 0.0 0.0 0.0 0.00
-Konkurrueshmëria dhe 
novacioni 16.0 28.0 44.0 6.78

c. Punësimi, politikat 
sociale, arsimi, barazia  
gjinore, burimet njerëzore

5.0 0 14.0 0 50.0 69.0 10.62

-Arsimi, punësimi, sociale 19.0 50.0 69.0 10.62
d. Bujqësia dhe zhvillimi 
rural 0 9.0 13.0 18.0 52.0 92.0 14.16

- Bujqësia dhe zhvillimi 
rural 40.0 52.0 92.0 14.16

Gjithsej 83.7 86.9 89.7 92.9 296.3 649.5 100.0

Burimi: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-alba-
nia.pdf
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Nga krahasimi i financimit përmes IPA II (20142020) del se Shqipëria 
në shtatë vjetët e ardhshëm ka mundësi të përfitojë 52.2 milion euro ose 
8.7 për qind më shumë. Kjo mundësi, kërkon që të shmangen të metat e 
viteve të kaluara që janë shfaqur me mosrealizimin në kohë dhe cilësi të 
disa projekteve të miratuara. Në ndihmë të këtij synimi vjen edhe përvoja 
tashmë disavjeçare në procesin e zbatimit të projekteve vendore dhe atyre 
në bashkëpunim me fqinjët apo me të gjithë rajonin tone. 

Përfundime
Nga 18 prilli 1951, kur Franca, Gjermania dhe katër vende të tjera:  

Italia, Hollanda, Belgjika dhe Luksemburgu nënëshkruan në Paris Trak-
tatin që hodhi themelet e Bashkimit Europian. Sot, kur kanë kaluar mëse 
gjashtë dekada, 28 vendet anëtare të BE përbëjnë sot një bashkim politik 
dhe ekonomik pa pengesa tregëtare, më të integruar midis tyre. 

Harta politike e Europës ndryshoi ndjeshëm me rënien e Murit të Ber-
linit në nëntor 1989, bashkimin e Gjermanisë në tetor 1990, rënien e dik-
taturave dhe fillimin e procesve demokratike në vendet ishkomuniste të 
ELQ. Nga 10 vendet që iu bashkuan BE më 1 maj 2004, 7 ishin të ish 
bllokut sovjetik, Sllovenia nga republikat e ishJugosllavisë dhe 2 vende 
mesdhetare (Qipro dhe Malta). Prej 1 janarit 2007, anëtare të BE u bënë 
edhe Bullgaria dhe Rumania, duke e çuar anëtarësinë e BE në 27.

Përfitimet që rrjedhin nga anëtarësimi në BE janë shumëplanëshe por 
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ato në fushën ekonomike tërheqin më shumë vendet që duan t’i bashkohen 
familjes së madhe europiane. 

Këshilli Europian i mbledhur në Kopenhagen më 2122 qershor 1993, 
miratoi kriteret që vendi kandidat të arrijë për anëtarësim në BE: stabi-
litet të institucioneve që sigurojnë demokraci, sundim të ligjit, të drejta 
njerëzore dhe respekt dhe mbrojtje të minoriteteve; ekzistencën e funk-
sionimit të ekonomisë së tregut; si dhe aftësi për t’u përballur me presionin 
konkurrues dhe forcat e tregut brenda Bashkimit. 

Marrëdhëniet e Shqipërisë me BE në kuadrin e përpjekjeve për t’u 
anëtarësuar në BE, mund të studiohen më mirë, duke e ndarë periudhën 
19912014, në katër faza: 

Faza e parë, përfshin vitet 1991 – 1996, dhe shënon lidhjen dhe zhvil-
limet e para të marrëdhënieve të Shqipërisë me BE. Faza e dytë, përfshin 
vitet 19962006 dhe mbyllet me nënëshkrimin e Marrëveshjes të Stabi-
lizimit dhe Asocimit. Faza e tretë përfshin vitet 20062014 dhe kulmon me 
dhënien Shqipërisë të statusit vend kandidat i BE. Faza e katërt sapo ka 
filluar dhe pritet të hapë bisedimet për anëtarësimin në BE.

Rruga e përshkruar nga fillimi i viteve 1990 e deri më 27 qershor 2014, 
kur Këshilli Europian i dha Shqipërisë statusin e vendit kandidat të BE 
karakterizohet nga ecje dhe ndalime, madje dhe kthime mbrapa, por gjith-
sesi tashmë duket “dritë në fund të tunelit” sidoqë  ende e zbehtë dhe me 
një perspektivë disi të largët për anëtarësim në BE.

Problemet e karakterit politik, lufta e ashpër politike dhe paqendruesh-
mëria e vendit në periudha të caktuara kanë qenë faktorët kryesorë që kanë 
zgjatur rrugën drejt BE. 

Në maj 1996, Shqipëria aplikoi për një marrëveshje me BE, por 
Komisioni Ekonomik, pasi vlerësoi situatën arriti në përfundimin se nuk 
ishin plotësuar kushtet. Në vijim dhunimi i zgjedhjeve parlamentare të 26 
majit 1996, rënia e skemave piramidave  dhe kriza e thellë financiare, eko-
nomike dhe sociale në fillim të vitit 1997, çuan në ndërprerje të reformave 
deri në shthurjen e shtetit, aq sa u kërkua ndihma OKBsë. 

Nga mesi i 1997 e në vijim u rivendosën marrëdhëniet me BE por 
shpesh këto shpesh u karakterizuan nga lufta e ashpër politike. Në shtator 
1998,  protestues antiqeveri sulmuan dhe “pushtuan” ndërtesat qeveritare.  
Ngjarjet dramatike në Kosovë më 1999, krijuan probleme rajonale, zgjid-
hja e të cilave kërkoi edhe mbështetjen e shtetit shqiptar.

Në vitet 19992000, qeveria shqiptare kërkoi hapjen e negociatave për 
një Marrëveshje Stabilizimi dhe Asocimi me BE por procedurat vazhduan 
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edhe dytre vjet të tjera, deri më 31 janar 2003 kur ato u hapën zyrtarisht.
Pas nënshkrimit të MSA me BE në qershor 2006 dhe sidomos pas rati-

fikimit nga të gjitha shtetet të saj dhe kërkesës të Shqipërisë për anëtarësim 
në BE në prill 2009, lufta politike rifilloi duke bërë që Komisioni të mos 
shprehet për statusin e vendit kandidat në vitet 2010,2011,2012 por të cak-
tojë “detyra shtëpie” për qeverinë shqiptare.

Më 12 dhjetor 2012, Këshilli Europian vlerësoi përparimin e bërë në 
12 kriteret kyçe por, shtoi se statusi i kandidatit Shqipërisë do t’i jepet kur 
Komisioni të raportojë se janë arritur reformat e caktuara në fushën drejtë-
sisë, të administratës publike, dhe të procedurave parlamentare. Zgjedhjet 
parlamentare më 2013 u përcaktuan gjithashtu si një test i rëndësishëm për 
funksionimin normal të institucioneve demokratike të vendit. 

Më 16 dhjetor 2013, nisur nga progresi i arritur, Komisioni Europian 
i rekomandoi Këshillit dhënien e statusit të vendit kandidat Shqipërisë me 
mirëkuptimin që të vijojë luftën kundër korrupsionit. Këtë rekomandim 
e mbështeti edhe Parlamenti Europian por, disa vende, mbetën kundër-
shtues, si rrjedhojë Këshilli i BE e shtyu vendimin për në qershor 2014.

Më në fund, më 24 qershor 2014, Këshilli i BE miratoi njëzëri dhënien 
e statusit kandidat për Shqipërinë. Tre ditë më vonë, më 27 qershor 2014, 
Këshilli Europian i dha Shqipërisë statusin e kandidatit të BE.  

Krahas punës për të merituar statusin e kandidatit, Shqipëria dhe BE 
kanë bashkëpunuar për të plotësuar kushtet për të liberalizuar vizat me 
vendet e zonës Shengen, objektiv i arritur dhe që ka hyrë në fuqi më 15 
dhjetor 2010.

Faza e katërt, sapo ka filluar dhe në afatshkurtër Shqipëria synon të 
hapë bisedimet dhe në afat-gjatë të bëhet anëtare e BE. Ky është një prior-
itet i përfshirë në Programin e Qeverisë (20132017). Edhe opozita është 
shprehur për të mbështetur anëtarësimin në BE.

Mirëpo në praktikë ngjarjet rrjedhin ndryshe. Aktualisht jemi në kush-
tet e një lufte  të ashpër politike qeveriopozitë, madje kjo e fundit ndodhet 
jashtë Kuvendit. Komisioni Ekonomik në Raportin e Progresit të 8 tetorit 
2014, rekomandon një dialog politik të qëndrueshëm dhe kompromis kon-
struktiv në parlament midis qeverisë dhe opozitës, si dy element të rëndë-
sishëm për një proces reformash të suksesëshme. 

Zbatimi i këtij rekomandimi përbën një domosdoshmëri edhe për faktin 
se në disa vende të BE është rritur euroskepticizmi. Në zgjedhjet e majit 
2014 për Parlamentin Europian, grupi i Partive Popullore Europiane dhe 
PSD kanë fituar 6.1 për qind më pak se më 2009. Kjo është arsyeja pse insti-
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tucionet e BE kanë vendosur të  mos ketë zgjerim në pesë vjetët e ardhshëm, 
sidoqë procesi përgatitor do të vazhdojë.

Prandaj, kjo periudhë duhet të shërbejë për të kryer reformat e nisu-
ra, sidomos ato prioritare, të rriten kapacitetet profesionale, me qëllim që 
të hapen sa më shpejt të jetë e mundur negociatat për anëtarësim të plotë, 
ndoshta brenda një decade.

Krahas sa më sipër është e nevojshme të zgjerohen kapacitetet teknike 
për të hartuar programe strategjike sa më reale, për të tërhequr dhe realizuar 
në kohë fondet e BE

Prej vitit 1991 e deri në vitin 2000, Shqipëria ka përfituar nga BE 
një ndihmë të përgjithëshme prej 1021 milion euro, rreth 92 për qind në 
formën e granteve, si PHARE etj dhe vetëm 8 për qind hua nga Banka 
Europiane e Investimeve.

Nga ndihma financiare sipas programit CARDS për 7 vitet 20002006 
Shqipëria përfitoi 315.5 milion euro ose 6.2 për qind të shumës gjithsej të 
vendeve të Ballkanit Perëndimor, rreth 45 milion euro mesatarisht në vit.

Ndihma financiare përmes Instrumentit parapranim (IPA I) për ven-
din tonë për vitet 20072013 arrin në 597.3 milion euro, ose 85.3 milion 
euro mesatarisht në vit.

Në mënyrë të përmbledhur, nga viti 1991 dhe deri në vitin 2013 Shqi
përia ka përfituar ndihma financiare nga BE përmes programeve të ndry-
shme 1,934 milion euro.  

Më 26 shtator 2014, Komisioni miratoi programin e IPA II për vendet 
e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë për 7 vjetët e ardhshëm  (20142020) 
prej 11,150 miliard nga e cila Shqipëria do të përfitojë 649.5 milion euro, 
8.7 për qind më shumë se IPA I. 

Dokumentet strategjike orientuese të çdo vendi sigurojnë kuadrin për 
ndihmë financiare për çdo përfitues të IPA, prandaj është e nevojshme të 
rriten kapacitetet projektuese dhe koordinuese. E theksojmë këtë pasi janë 
shfaqur dobësi të cilat kanë sjellë si rrjedhojë shtyrjen nga njeri vit në 
tjetrin të procedurave, kontraktimeve dhe pagesave. 

Shmangja e këtyre mangësive përbën një domosdoshmëri për rritjen 
e efektivitetit të ndihmës të BE, për t’u përgatitur me kohë për të përfituar 
më shumë nga fondet strukturore të BE, kur Shqipëria të anëtarësohet në 
familjen e madhe europiane.
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FAMILJA SHQIPTARE NË ASPEKTIN 
DEMOGRAFIK DHE PROBLEMET ME TË 

CILAT PËRBALLET

AbstrAct
In this paper are analyzed some aspects of evolution of the Albanian fam-

ily as an important achivement of our society. The analyzes are focused in the 
dynamic of the Albanian families since 1923 (when was made the first census of 
population) till now. During the transition period, in Albania are changed  the 
types of families, is increased the ratio of biological families toward dhe total, as 
well as is accelerated the disintegration of the patriarchy families. The average 
number per a family has decreased from 6 in 1969 to 3.9 in 2011. In the paper 
are made some comparisons of the size of families between urban and rural zones 
of the country as well as with other countries. From the analyses are presented 
some conclusions of development of the Albanian families that are: the impact of 
foreign emigration, the increasing of the small families, the reduction of marriage 
coefficient, the increse of the divorce coefficient etc.

Key words: Albanian family; Family types; Member per family; Emigra-
tion; Marriage; Divorce.

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

1. Familja është gjëja më e bukur e njerëzimit
Sipas Fjalorit Enciklopedik Shqiptar, familja “është grup personash të 

cilët me anën e martesës, lidhjeve, të gjakut dhe të birësimit, janë të lidhur 
midis tyre me marrëdhënie psikologjike, morale e juridike dhe jetojnë në 
një ekonomi të përbashkët” (faqe 644). Familja, si dukuri shoqërore, ka 
karakter historik dhe ndjek zhvillimin e shoqërisë.
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Zyra e Regjistrimit të Popullsisë në SHBA e përkufizon familjen: “Dy 
apo më shumë persona të lidhur nga lindja, martesa ose adoptimi, të cilët 
jetojnë së bashku”.

Fjala “Familja” vjen nga latinishtja “famulus”, që do të thotë rob 
shtëpie, shërbëtor.

Në bazë të nenit 16/3 të Deklaratës së Përgjithshme mbi të Drejtat e 
Njeriut, “Familja është njësia bazë e grupeve shoqërore dhe i jepet mbroj
tje nga shoqëria dhe shteti”.

Në bazë të Enciklopedisë së përgjithshme Oxford, familja (në socio
logji) është “Grupi bazë i lidhjeve të FAREFISNISË në të gjitha shoqëritë. 
Familjet zakonisht japin mbështetjen jetike për anëtarët e tyre në formën 
e sigurimit të jetës, strehimit dhe ushqimit, u plotësojnë anëtarëve prindër 
nevojat për riprodhim, kanë rëndësi për kujdesin ndaj fëmijëve, shkollimin 
dhe përfshirjen e tyre në shoqërinë tradicionale, janë streha dhe prehja e 
anëtarëve më të moshuar të familjes” (Faqe 342).

Familja është gjëja më e bukur e njerëzimit, njësia bazë e shoqërisë 
njerëzore. Në krijimin dhe konsolidimin e familjes fetë luajnë rol pozitiv, 
pasi ato predikojnë respektin e fëmijëve ndaj prindërve dhe interesimin e 
prindërve për edukimin e fëmijëve.

Filozofë dhe shkencëtarë që në lashtësi e kanë quajtur familjen si gjë 
të shenjtë, si  bazë të qytetërimit.

 Sokrati: “Ai që ngre dorë te gruaja dhe fëmijët, ngre dorë në krijesa 
të shenjta”. Euripidi: “Gjendja e mirë e familjes është meritë dhe mburrje 
për gruan”.

Sociologjia dhe antropologjia e konsiderojnë familjen si funksion 
thelbësor të riprodhimit biologjik dhe shoqëror ose të dyja së bashku.

2. Llojet e ndryshme të familjeve dhe fazat e ndryshme të 
jetës

Në demografi familjet grupohen si vijon:
Familja biologjike. Në këtë familje përfshihen bashkëshortët dhe 

fëmijët e tyre, zakonisht të pamartuar. Këto familje përbëhen nga dy breza: 
nga brezi i prindërve dhe brezi i i fëmijëve të tyre.

Familja e zgjeruar. Kjo formohet nga bashkëshortët, fëmijët e tyre 
të pamartuar dhe të martuar, nipër dhe mbesa. Zakonisht në këto familje 
janë tre breza. Brezi i parë janë gjyshi dhe gjyshja, brezi i dytë janë fëmijët 
e gjyshit dhe gjyshes dhe brezi i tretë janë nipërit dhe mbesat. Në ndonjë 
rast, këto familje kanë katër breza dhe, në raste të rralla, pesë breza.
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Tabela 1.  Fazat e jetës, në vite
Meshkuj Femra

0-12   -  Fëmijë 0-11  -  Fëmijë
13-21 - Djem të rinj e të rritur 12-20 - Vajza të reja e të rritura
22-35 - Periudha e parë e pjekurisë 21-35 - Periudha e parë e pjekurisë
36-60 - Burra 36-55  - Gra
62-72 - Faza e dytë e pjekurisë 56-74  - Faza e dytë e pjekurisë
73-90 -  Në moshë të vjetër 75-90 - Në moshë të vjetër

90 e lart. Njerëz që jetojnë shumë 90 e lart. Njerëz që jetojnë shumë

Familja patriarkale (familje e zgjeruar e madhe). Karakterizohet nga 
zbatimi i  normave dhe zakoneve të vjetruara, ku në krye të saj qëndron 
zakonisht një kryetar me shumë pushtet mbi pjesëtarët e tjerë të familjes. 

Në këto familje bëjnë pjesë, përveç anëtarëve të familjes së zgjeruar, 
dhe xhaxhallarët, hallat, kushërinj të parë (dhe në ndonjë rast dhe kushërinj 
të dytë) etj. Kjo lloj familjeje ka ekzistuar dhe në vendin tonë (sidomos në 
Shqipërinë e Veriut), por aktualisht  nuk ekziston.

Në vendin tonë zakonisht burri ishte dhe është kryetar i familjes. Në 
rast se burri vdes ose shkurorëzohet çifti, atëherë kryetar i familjes është 
gruaja.

Një grupim shumë i rëndësishëm i popullsisë është grupimi sipas 
moshës. Zakonisht përdoren këto intervale:

Tani le të shikojmë nëpërmjet fotografisë fazat e ndryshme të jetës:
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Sipas fotos së paraqitur, del që mashkulli bëhet kryefamiljar pas mar-
tesës në rast se krijohet një familje biologjike. Në rastin e familjes së zgje-
ruar mund të bëhet kryefamiljar vetëm pas vdekjes së prindit, i cili ishte 
kryefamiljar i familjes së zgjeruar, në rast se nuk bëhet kryefamiljare bash-
këshortja e kryefamiljarit që vdes.

Një familje e zgjeruar mund të përbëhet nga pjesëtarë të të gjitha 
moshave (duke filluar nga mosha 0 vjeç deri në moshën më të madhe).

Në vijim po paraqesim nëpërmjet fotografive tre llojet e familjeve.

Familje biologjike - burrë e grua me fëmijët e tyre

Në këto familje ka vetëm dy breza, brezi i prindërve dhe brezi i fëmi-
jëve.

Familje e zgjeruar, ku janë gjyshërit, fëmijët e tyre, nipërit dhe mbesat.
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Në familjet e zgjeruara zakonisht ka tre breza (fëmijët e vegjël, 
prindërit e tyre dhe gjyshi me gjyshen). Mund të këtë dhe katër breza dhe 
vetëm në raste të veçanta pesë breza.

Familje patriarkale me prindërit, fëmijët, nipërit e mbesat e të tjerë

Në kushtet aktuale, në vendet e qytetëruara, përfshirë dhe vendin tonë, 
preferohen më shumë familjet biologjike, ku përfshihen prindërit me fëmi-
jët e tyre të pamartuar.

3. Dinamika e familjeve në vendin tonë, 1923-2011 
Në tabelën që vijon po japim të dhëna në lidhje me numrin e pop-

ullsisë, numrin e familjeve si dhe pjesëtarët për një familje. Ky tregues i 
fundit tregon numrin mesatar të pjesëtareve për një familje dhe është lloga-
ritur duke pjesëtuar numrin e popullsisë me numrin e familjeve.

Tabela 1. Numri i popullsisë, i familjeve dhe pjesëtarët për familje

Viti Popullsia 
gjithsej

Numri i 
familjeve

Pjesëtarë
për një familje

1923 814380 143065 5.7
1930 833618 146249 5.7
1945 1122044 196850 5.7
1950 1218945 211613 5.8
1955 1391499 251756 5.5
1960 1626315 279805 5.8
1969 2068155 386588 6.0
1979 2590600 463333 5.6
1989 3182417 675456 4.7
2001 3069275 726895 4.2
2011 2800138 722262 3.9

Burimi: LOGOS. revistë shkencore, Nr. 1, 2012 (Faqe 19) - Tiranë, 2012
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Në bazë të të dhënave të mësipërme, rezulton se gjatë këtyre viteve 
vendi ynë i ka kaluar të gjitha fazat e tranzicionit demografik, të cilat janë:

Popullsia rritet me ritme të ulëta se lindshmëria dhe vdekshmëria janë 
të larta.

Popullsia rritet shpejt se lindshmëria është e lartë dhe vdekshmëria e 
vogël.

Popullsia nuk rritet shumë, ose nuk rritet fare, bile mund të ketë dhe 
ulje për faktin se lindshmëria dhe vdekshmëria janë në nivele të ulëta.

Të dhënat mbi madhësinë e familjes (numrin mesatar të anëtarëve në 
një familje),  sipas viteve, po i paraqesim në grafikun që vijon:

Në bazë të të dhënave të mësipërme, rezulton se numri i popullsisë së 
pranishme në vitin 1989 krahasuar me vitin 1923 pothuajse ishte 4fishuar, 
ndërsa në vitin 2011, si rezultat i emigrimit të jashtëm dhe zvogëlimit të 
lindshmërisë është 350 për qind, ndërsa i numrit të familjeve është 517 për 
qind. Këto të dhëna tregojnë se numri i familjeve është shtuar më shumë, 
gjë që tregon se tani familjet kanë numër më të vogël anëtarësh.

Madhësia mesatare e familjes është treguesi kryesor për studimin e 
familjes. Në bazë të të dhënave përmbledhëse, del se në vitin 1923 mad-
hësia mesatare e familjeve ishte 5.7 persona, ndërsa sipas regjistrimit të 
fundit ky numër zbriti në 3.8. 
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Nga analiza e të dhënave të tabelës dhe grafikut shihet qartë se numri 
i pjesëtarëve në një familje deri në vitet e para të Pasçlirimit nuk ka ndry-
shuar. Në vijim, ka një rritje si rezultat i rritjes së koeficientit të lindjeve 
(lindje për 1000 banorë) që pas vitit 1960 ishte mbi 40 për oo/o, më vonë 
pati ulje graduale, ku në 1990 ishte mbi 25 për oo/o.

Pas vitit 1990, ulja e numrit të pjesëtarëve për familje ishte e konsi-
derueshme si rezultat i uljes së koeficientit të lindjeve në 1011 për oo/o 
banorë. Në këto vite, në zvogëlimin e madhësisë së familjeve ka ndikuar 
dhe ndarja e disa familjeve edhe si rezultat i emigrimit në përmasa shumë 
të mëdha.

4. Ndryshimet në madhësinë e familjes sipas vendbanimit 
dhe qarqeve

Të dhënat e paraqitura në tabelën e mësipërme janë mesatare në shka-
llë vendi, mirëpo  ka ndryshime sipas vendbanimit (qytet, fshat) dhe sipas 
prefekturave të vendit. Këto të dhëna  paraqiten në tabelën që vijon:

Tabela 2. Numri mesatar i pjesëtarëve për një familje në vitin 2011

Emërtimi Madhësia e familjes
a. Sipas vendbanimit
-Qytet 3.6
-Fshat 4.2
b. Sipas qarqeve
Gjirokastër 3.4
Vlorë 3.4
Korçë 3.7
Berat 3.7
Fier 3.8
Tiranë 3.8
Durrës 3.9
Shkodër 3.9
Elbasan 4.0
Lezhë 4.1
Dibër 4.6
Kukës 5.0

Burimi: Revista “Demografia”, nr.1, 2013, faqe 47 dhe 58.

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikët që vijojnë:
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Të dhënat e tabelës se mësipërme dhe grafikët tregojnë se madhësia 
e familjes në qytet është më e vogël në krahasim me atë në fshat. Nga 
ana tjetër, vihet re se në Shqipërinë e Veriut, ku përfshihen qarqet Kukës, 
Dibër, Lezhë dhe Shkodër, familja është më e madhe krahasuar me qarqet 
e Gjirokastrës, Vlorës dhe Korçës. 
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Po si paraqitet treguesi i madhësisë së familjes në vendin tonë, kraha-
suar me vendet e tjera të Evropës?  

Në tabelën që vijon jepen të dhëna mbi numrin mesatar të personave 
për një familje në disa shtete të Evropës dhe mbi mesataren e Bashkimit 
Evropian në kohët e fundit:

Tabela 3. Numri mesatar i personave për një familje

Emërtimi
Mesatarja e

personave për familje
1. Suedia 1.9
2. Bullgaria 2.3
3. BE (27 vende) 2.4
4. Belgjika 2.4
5. Greqia 2.4
6. Italia 2.4
7. Kroacia 2.6
8. Spanja 2,7
9. Rumania 2.9
10. Turqia 3.6
11. Maqedonia 3.8
12. Shqipëria 3.9

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon.
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Tabela dhe grafiku tregojnë se madhësia e familjes në vendin tonë 
është më e madhe  krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian dhe me 
vende të tjera të Evropës.

5. Problemet me të cilat përballen familjet në vendin tonë
Në kushtet aktuale, si rezultat i uljes së lindshmërisë, i emigrimit të 

jashtëm në përmasa shumë të mëdha, i papunësisë etj., familjet përballojnë 
disa probleme të cilat janë:

Së pari, emigrimi i jashtëm pas vitit 1990 ka ndikime shumë të mëdha 
në popullsinë e vendit si dhe në madhësinë e familjes.

Nuk ka të dhëna të sakta në lidhje me numrin e emigrantëve që janë 
larguar nga vendi pas vitit 1990, por, sipas përllogaritjeve që kemi bërë, 
rezulton se numri  i emigrantëve është rreth 1 milion e 200 mijë persona. 
Kjo ka ndikuar si në uljen e numrit të popullsisë së pranishme, po ashtu 
dhe në ndryshimin e  përbërjes së familjeve.

Në regjistrimin e popullsisë të vitit 1989 numri i popullsisë ishte 
3,182,417 dhe numri i familjeve 675,456 dhe, për pasojë, numri mesatar 
i pjesëtarëve në një familje ishte 4.7 banorë. Në regjistrimin e vitit 2011 
madhësia mesatare e familjes është 3.8 persona. Kjo tregon se në 22 vjet 
numri mesatar i pjesëtarëve në një familje është zvogëluar 20 për qind. Kjo 
është një ulje e madhe në një periudhë 22vjeçare. Në këtë gjë ka ndikuar 
emigrimi i jashtëm, zvogëlimi i familjeve të zgjeruara dhe, në mënyrë të 
veçantë, ulja e numrit të lindjeve.

Emigrimi i jashtëm në përmasa të mëdha dhe zvogëlimi i lindshmërisë 
ka krijuar një piramidë të deformuar të popullsisë, e cila në vitet 1960, 
2009, 2001 dhe 2011 ishte si në grafikun në vijim.

Në të gjitha piramidat e popullsisë është shënuar gjinia e popullsisë 
dhe mosha.  Majtas janë shënuar meshkujt dhe djathtas janë shënuar fem-
rat. Në boshtin vertikal janë shënuar moshat ose grupmoshat e popullsisë 
duke filluar nga zero vjeç deri në 100 vjeç.

Në grafikët shihet qartë se piramidat e popullsisë sipas gjinisë dhe 
moshës ishin simetrike para vitit 1990, ndërsa pas këtij viti, si rezultat i 
emigrimit masiv (sidomos të moshave të reja) dhe të zvogëlimit të lind-
shmërisë, këto piramida janë të deformuara (Në mënyrë të veçantë ajo e 
regjistrimit të fundit të popullsisë e vitit 2011). 

Në të ardhmen duhet të sigurohen ritme të larta të zhvillimit ekonomik, 
të rriten të ardhurat, me qëllim që një pjesë e emigrantëve të rikthehen në 
atdhe. 
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Së dyti, po rritet numri dhe pesha specifike e familjeve me 1 dhe me 
2 pjesëtarë. Në tabelën që vijon jepen të dhëna lidhur me strukturën e 
familjeve në dy regjistrimet e fundit.

Tabela 4. Struktura e familjeve, në %
Emërtimi 2001 2011
Familje me 1 dhe 2 persona 17.2 24.3
Familje të tjera me 3 persona e 
më tepër 82.8 75.7

Gjithsej 100.0 100.0

Të dhënat e tabelës së mësipërme paraqiten në grafikun që vijon:
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Tabela dhe grafiku tregojnë se numri i familjeve të vogla në një peri-
udhë 10vjeçare është shtuar në mënyrë të konsiderueshme.

Probleme kanë familjet që janë me 1 ose 2 persona, pjesa më e madhe 
e tyre janë të moshuar dhe vuajnë nga sëmundje të ndryshme. Si rezultat, 
këto familje një pjesë të madhe  të të ardhurave që sigurojnë e përdorin për 
shërbime shëndetësore.

Shteti dhe shoqëria duhet të kujdesen më shumë për këto familje, sido-
mos për shërbimet shëndetësore.

Së treti, vitet e fundit vihet re zvogëlimi i koeficientit të martesave dhe 
rritja e koeficientit të divorceve (martesat për 1000 banorë dhe divorcet për 
1000 martesa). Kjo argumentohet nëpërmjet shifrave që vijojnë:

Tabela 5. Martesa për 1000 banorë dhe divorce për 100 martesa

Viti Martesa 
për 1000 banorë

Divorce 
për 100 martesa

1950 10.1 4.2
1960 7.8 9.2
1990 8.9 9.2
2000 7.6 8.4
2010 9.1 13.6
2011 9.1 14.6
2012 8.1 15.6

Burimi: vjetari statistikor i Shqipërisë, 1991, f. 40, si dhe Shqipëria në 
shifra 2010, 2011 dhe 2013.
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Të dhënat e mësipërme tregojnë qartë se numri i martesave për 1000 
banorë po ulet, ndërsa, nga ana tjetër, prishjet e martesave kanë prirje rritje-
je. Në këtë gjë ka ndikuar dhe rritja e moshës së martesës si për meshkujt, 
po ashtu dhe për femrat, rritja e papunësisë, emigrimi i jashtëm, mënyra e 
jetesës së çiftit, si bashkëjetesa pa certifikatë martese etj.

Në vitet e ardhme koeficienti i martesave do të ketë ulje të mëtejshme, 
kjo si rezultat i uljes së lindjeve të viteve të fundit (pra i uljes së kontigjen-
tit të personave për martesë) etj. Në bazë të përfundimeve të regjistrimit të 
popullsisë të vitit 2011, rezulton se në shkallë vendi  mbi 23 mijë persona 
mbi 30 vjeç figurojnë të jenë beqarë.

Një problem tjetër shqetësues që lidhet me lindshmërinë dhe familjen 
është ai i aborteve. Në bazë të të dhënave të viteve të fundit, në shkallë 
vendi numërohen shumë aborte,  të cilat shkojnë mbi 270 aborte për 1000 
lindje. Pavarësisht se vendi ynë, krahasuar me disa vende të tjera, këtë 
tregues e ka më të ulët, mendojmë që duhet të bëhet një punë më e madhe 
për zbatimin e kërkesave të planifikimit familjar, me qëllim uljen e numrit 
të aborteve dhe  pranimin e tyre vetëm në ato raste kur aborti lidhet me 
mbrojtjen e jetës së nënës.

Të dhënat tregojnë se më shumë aborte ka kur gjinia e fëmijës është 
femër. Kështu, koeficienti i mashkullinitetit në lindje (numri i meshkujve 
krahasuar me të femrave) nga 105107 për qind në vitet 19501980, vitet 
e fundit është rritur në 114 për qind. Kjo tregon se abortet janë bërë më 
shumë për lindjet femra pasi është njohur më parë gjinia e fëmijës.1  

Nga studimi statistikor i familjeve në vendin tonë, arrijmë në përfun-
dimin se po zvogëlohet madhësia e familjeve ashtu si  në vendet e tjera të 
Evropës. Prandaj del e nevojshme të ndërgjegjësohet opinioni publik mbi 
këto ndryshime dhe të programohen masa për harmonizimin e interesave 
midis brezave, për konsolidimin e familjeve, duke përkrahur përvojën e 
mirë të familjes shqiptare. Rëndësi kanë problemet lidhur me moshën e 
martesës, mbrojtjen e të drejtave të grave dhe fëmijëve, me zvogëlimin 
e divorceve (përveç rasteve të veçanta) dhe veçanërisht me zbatimin e 
kërkesave të planifikimit familjar dhe mospranimin e aborteve, përveç ras-
teve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e jetës së nënës.

1 Ky problem është trajtuar nga Dr. P. Vako në Revistën "DEMOGRAFIA", Nr. 
1, 2012.
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DILEMAT PËR TË ARDHMEN E EKONOMISË 
SHQIPTARE

AbstrAct
The actual economic model of Albania had been based mainly on the emigra-

tion and remittances that in some years there were about 1.2 billion euro per a 
year, on grants from EU institutions as a poor and a developing country, in soft 
credits from international financial institutions as IMF, WB, EBRD etc, on mas-
sive privatization of state own enterprises, on the self-employment in agriculture, 
on the “boom” construction sector, etc, that are going to end partially or totally. 
Therefore it is necessary that governmental and non-governmental institutions, 
especially economic, financial and bank organisms must to study and propose 
more structured and effective ways and models with intention to accelerate the 
sustainable economic growth, with higher rates, to promote the domestic produc-
tion and exports, to open more jobs in the priorities sectors of our economy. In 
this paper are analyzed some problems that are impacted the economy and are 
presented some suggestions for the more structured policies toward a coherent 
economic model in our country. 

Key words: Transition and post-transition; “Shock therapy; Market econo-
my; Economic model; Economic growth; Economy and policy; Government and 
private sectors; Fiscal policy.

Prof. Dr. Adrian civici

1- Fundi dhe “konsumimi” i tranzicionit 
Në debatet aktuale politike apo ekonomike analizohet e debatohet 

shumë për “përfundimin e periudhës së tranzicionit në Shqipëri” dhe filli
min e një situate specifike « posttranzicion » apo “rrugëtimi drejt mo-
dernitetit dhe vendit të zhvilluar” ku fillin udhërrëfyes e luan procesi i 
integrimit evropian dhe  rritja e qëndrueshme ekonomike, të para këto në 
nevojën e profilizimit të kapitalizmi adekuat për Shqipërinë. Megjithëse 
ka disa vite që kjo cështje është në evidencën e debateve shkencore, aka-
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demike, qeverisëse dhe politike (ku duhet të pranojmë se ka mbetur akoma 
formale e sipërfaqësore) ajo duhet ti nënshtrohet një diskutimi të gjerë 
për të konkluduar në një konsensus bindës afat-gjatë mbi llojin apo tipa-
ret fondamentale të ekonomisë dhe “kapitalizmit shqiptar”, tipare që në 
kuadrin e një marrëveshje të qëndrueshme politike mbi to, të ndërtohen 
e plotësohen me kujdes me politikat strukturore ekonomikofinanciare e 
sociale të zhvillimit.

Njëzetë e dy vjet mbas fillimit të “shock therapy” dhe ndërtimit të 
“ekonomisë së tregut” në Shqipëri duket se kemi shkuar drejt “mbylljes” 
përfundimtare të një cikli të rëndësishëm të tranzicionit “nga planifikimi 
i centralizuar drejt tregut tëe lirë”. Kemi shfrytëzuar e përdorur shumë 
mundësi për vendosjen dhe performancën e ekonomisë së tregutnë kuadrin 
e paketës së axhustimeve strukturore dhe konsensusit të Ëashingtonit, 
kemi zbatuar me rigorozitet “rekomandimet specifike” dhe “recetat për 
ekonominë shqiptare” të FMN-së dhe Bankës Botërore për privatizimin e 
ekonomisë dhe hapjen e saj, jemi treguar ortodoksë në çështjen e ruajtjes 
së ekuilibrave makroekonomikë duke u etiketuar si “nxënës të mirë”, jemi 
fokusuar pothuajse plotësisht te rritja ekonomike si treguesi i vetëm i suk-
sesit e performancës së politikave ekonomike e qeverisjes. Pra, kemi ndër-
tuar një model ekonomik tipik të tranzicionit, një profil të vetë ekonomisë 
shqiptare që me të mirat dhe defektet e tij u bë “lokomotiva” që na tërhoqi 
deri në fund të dekadës së dytë të këtij tranzicioni radikal, ndoshta nga më 
radikalët në gjithë grupin e vendeve të Europës Qëndrore e Lindore.  

Por, duket se kohës dhe përmbajtjes së këtij modeli i erdhi fundi, pasi 
shumë nga elementët dhe energjitë e tij e arritën maksimumin e tyre dhe 
tashmë rezultojnë të ezauruara për një periudhë tjetër 15 20 vjeçaretë ar-
dhme që shkon deri në horizontin 20252030. Kriza ekonomikofinanciare 
globale më shumë se sa ndikimi direkt i saj në ekonominë apo financat 
shqiptare, na evidentoi probleme thelbësore me natyrë të qartë strukturore: 
sa e qëndrueshme është rritja jonë ekonomike? Sa të qëndrueshme janë 
burimet dhe furnizuesit e kësaj rritjeje? A kemi modelin e përshtatshëm 
për të garantuar rritmet e kësaj rritje në vitet që vijnë? A kemi një ekonomi 
të strukturuar e rezistente me të cilën mund të shkojmë drejt një zhvillimi 
të qëndrueshëm afat-gjatë? 

Duke supozuar se efektet direkte e indirekte të krizës ekonomikofi-
nanciare ndërkombëtare janë disa vjeçare, dhe pastaj ne duhet të përballe-
mi « me normalitetin », vlerësohet se pikërisht këtu qëndron problemi ynë 
më serioz. Vërtet që në vitet 20082012 ekonomia shqiptare mundi të ketë 
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një rritje ekonomike pozitive megjithëse më të ulët se trendi disavjeçar i 
saj, dhe kjo është « e justifikueshme » si pasojë e ndikimit të krizës globale 
në përgjithësi dhe asaj greke e italiane në veçanti. Hymë në periudhën e 
krizës në vitin 2008 me një rritje ekonomike në nivelet 68%, ndërkohë 
që jemi në nivelet 1.6% për 2012 dhe një parashikim 1.21.3% për 2013. 
Pikëpyetjet e mëdha duket se fillojnë pikërisht pas kësaj periudhe. Para-
shikimet janë që ky trend ulës të vazhdojë, ndërkohë që akoma nuk kemi 
identifikuar qartë faktorët e rrinj të rritjes ekonomike që me anë të politi-
kave e masave specifike ti kthejmë në avantazhe konkurruese. 

2- Nevoja për të ndërtuar “profilin” e ri të ekonomisë 
shqiptare për dy dekadat e ardhshme

Garantimi i rritjes së qëndrueshme nënkupton faktin se sa do të jemi 
në gjendje që të gjejmë e identifikojmë “burime të reja që ushqejnë rritjen 
ekonomike” apo dhe «zëvendësuesit » e disa prej burimeve aktuale të rritjes 
që në periudha afat-shkurtër e afat-mesme pritet të kontribuojnë shumë më 
pak se deri tani. Si do ta mbushim “gropën” që po krijon tkurrja e sektorit 
të ndërtimit, remitancat, apo “mbarimi” i privatizimeve të mundshme. Si 
do ta eliminojmë apo ngushtojmë deficitin tregtar dhe atë të pagesave? Si 
do ta ristrukturojmë hapësirën rurale ku mbizotërojnë mini-fermat dhe për-
mirësojmë tendencën drejt një tregu toke aktiv, apo ngritjes së kooperati-
vave që është akoma e ulët?, Si do ta zhvillojmë, ristrukturojmë e moderni-
zojmë biznesin shqiptar që dominohet nga bizneset e vogla familjare dhe 
reflekton elementë arkaikë e informalë? Cilat janë politikat strukturore që 
na konvergojnë me ekonominë evropiane? Cilët do jenë sektorët që do për-
bëjnë «motorin» e ekonomisë shqiptare në vitet në vazhdim?, Bujqësia dhe 
agroindustria?, Energjia? Turizmi?, Industria?, Infrastruktura?, Arsimi? 
Shërbimet? Zhvillimi i biznesit privat?, etj. Ka ardhur koha të jemi të qa-
rtë në objektivat themelore të zhvillimit dhe modelit të rritjes ekonomike 
për dy dekadat në vazhdim. Duhet të ndërtojmë me urgjencë “profilin” 
apo “portretin” e ekonomisë shqiptare të së nesërmes. Këtë mangësi e bën 
akoma më të vështirë fakti se forcat kryesore politike janë në antagonizëm 
të vazhdueshëm, gjë që shprehet në qëndrimet mohuese të çdo arritjeje 
ekonomike reciproke dhe neglizhenca e dukshme ndaj konceptit të një 
« strategjie kombëtare të zhvillimit » të përgatitur me konsensus politik e 
shkencor të nevojshëm dhe të respektuar nga të dyja palët në qeverisje apo 
opozitë. 
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Ndodhemi në një moment thelbësor për të precizuar një koncept e 
një politikë të qartë për modelin e rritjes ekonomike dhe faktorët esen-
cialë të saj. Mbyllja e “periudhës 20 vjeçare të tranzicionit” si dhe kriza 
ekonomikofinanciare na ka vënë përballë një fakti të pakundërshtueshëm. 
Modeli i deritashëm garantues i rritjes ekonomike në Shqipëri i mbështetur 
kryesisht në të ardhurat nga emigracioni që në disa vite kanë qenë edhe më 
të larta se 1.2 miliard euro në vit, donacionet si vend i varfër dhe në zhvil-
lim që kemi përfituar me shumicë, kreditë e buta dhe ndihmën e huaj që 
kanë qenë një arterie e rëndësishme që furnizonte rregullisht ekonominë 
tonë, privatizimet masive që i kanë krijuar buxheteve tona luksin e të qe-
nit në ekuilibër dhe me deficit minimal, vetëpunësimi kryesisht bujqësor, 
“boom” mbi 15 vjeçar i sektorit të ndërtimit, shkarkimi i papunësisë nëpër-
mjet emigracionit drejt Greqisë, Italisë, Gjermanisë, Anglisë, “rekomandi-
met detyruese” të FMN-së në kuadrin e marrëveshjeve me të në periudhën 
19922008, etj., duket se po shkojnë drejt shterimit total ose të pjesshëm. 
Edhe politikat 20 vjeçare me prioritet “ruajtjen e ekuilibrave makroeko-
nomikë” duke krijuar mundësi për rritjen ekonomike duket se nuk mund 
të jenë më të vetme. Ka ardhur koha të bëjmë politika më të strukturuara, 
të mirë adresuara e të gjera për nxitjen maksimale të rritjes ekonomike, 
për garantimin faktorial të qëndrueshmërisë së saj, për rritjen e prodhimit 
vendas dhe eksporteve, për hapjen masive të vendeve të reja të punës.

3- Cila është strategjia më e mirë për rritjen ekonomike?
Rritja ekonomike për një vend si Shqipëria mund të nxitet në disa 

mënyra, ku ndër më kryesoret mund të përmendim: 1. Nëpërmjet borxheve 
dhe kredive nga jashtë; 2. Nëpërmjet eksporteve të lëndëve të para, disa 
produkteve të gatshme dhe një kategorie të caktuar shërbimesh; 3. Nëpër-
mjet ristrukturimit ekonomik dhe reformave të vërteta strukturore, rritjes 
me prioritet të prodhimit të brendshëm, diversifikimit të produkteve dhe 
shërbimeve, adoptimit të teknologjive të reja. Dy mënyrat e para gjykohet 
se janë me nivel të lartë risku dhe jo aq të qëndrueshme” në raport me të 
tretën. Ta mbështesësh rritjen ekonomike vetëm tek investimet apo kreditë  
e huaja, do të thotë të ushqesh iluzionin e një jetese dhe zhvillimi përtej 
mundësive të tua konkrete, do të thotë të jesh i varur shumë nga flukset, 
“devijimet” dhe “kapriçot” e shpeshta të tregjeve financiare ndërkom-
bëtare, do të thotë të prodhosh një rritje ekonomike jo reale të mbështetur 
në monedha të fuqishme e të mbivlerësuara të cilat sintetizojnë një struk-
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turë ekonomike e konsumi larg realitetit tonë. 
Në kushtet kur borxhi publik në Shqipëri është në nivelet 63%64% 

PBB dhe me tendencë rritjeje deri në 80%, kur defiçit buxhetor është 
gjithashtu në tendencë rritjeje përtej 4%, mundësitë për ta konsideruar këtë 
rrugë janë të vogla. Aq më tepër që aktualisht, sfida dhe frika e cdo qeverie 
në botë është “gogoli i borxhit publik”. Edhe rritja ekonomike e bazuar 
ekskluzivisht tek lëndët e para dhe eksporti i tyre, apo “eksporti i kra-
hut të punës” kur është fjala për sektorin me fason vlerësohet si jo e qën-
drueshme, sidomos për shkak të fluaktuacioneve të mëdha të çmimeve të 
tyre në tregjet ndërkombëtare dhe luhatjeve që pëson ky sektor nga zhvil-
limet rajonale e ndërkombëtare. Kriza e tanishme që preku rëndë sektorin 
e industrisë, eksportet me fason,etj., është një dëshmi e këtij konkluzioni. 
Mënyra e tretë, që sipas shembujve pozitivë në botë, ka prodhuar një rritje 
konstante afat-gjatë është “promovimi i produkteve të përpunuara dhe ofri-
mi i shërbimeve moderne”. Duke parë zgjerimin e tregjeve ndërkombëtare 
dhe kërkesës për produkte të përpunuara si dhe efektet pozitive që ato 
japin në rritjen e punësimit të brendshëm, nga shumë qendra e institucione 
të specializuara duhet që vendet si Shqipëria të bëjnë politika specifike 
rritjeje ekonomike me këtë fokus. Kryefjala mbetet “rritja e prodhimit të 
brendshëm”, shtimi i PBB nga prodhimi dhe jo nga konsumi sic ka qenë 
modeli dominues i deritashëm.

Mqs duam të nxisim rritjen ekonomike afatgjatë duhet të mos mbetemi 
tek “politikat themelore” të programeve të axhustimeve strukturore si 
p.sh., stabiliteti makroekonomik, qëndrueshmëria buxhetore, thellimi i 
privatizimeve, liberalizimi ekonomik, por të fokusohemi drejt politikave 
prodhuese e sidomos politikave energjetike, industriale dhe rurale, të jemi 
të kujdesshëm me stabilitetin financiar, të jemi të prirur për futjen masive 
të teknologjive të reja në gjithë sektorët e ekonomisë dhe biznesit, të kemi 
në fokus zgjerimin e kapitalit human dhe përfshirjen më të gjerë të popull-
sisë aktive e territorit në “kontributin dhe përfitimet nga rritja ekonomike”. 
Rritja ekonomike që ekziston në një terren ekonomikofinanciar të domin-
uar nga deficiti i bilancit të pagesave, deficiti, treg ushqimor i varur nga 
importet, nxitja subjektive e kërkesës së brendshme, mospërfshirja e gjerë 
e grupeve të ndryshme sociale dhe tërësisë territoriale në kontributin e 
përfitimet nga rritja, nuk vlerësohet si rritje ekonomike e qëndrueshme dhe 
efiçente. Kolona vertebrale e këtij ndryshimi duhet të jetë biznesi privat, 
ristrukturimi dhe modernizimi i tij. Por, ky objektiv duket larg arritjes po të 
kemi parasysh gjendjen aktuale. Kemi bërë e vazhdojmë të bëjmë politika 
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favorizuese “për përmirësimin e klimës së biznesit”, “për uljen e taksave 
dhe thjeshtimin e sistemit tatimor  e fiskal”, “lehtësimin e presionit fiskal 
ndaj tij”, por vetëm kaq nuk mjafton. Shqetësuese është “cilësia” e këtij bi-
znesi, është brishtësia dhe në mjaft raste “amatorizmi”, është informaliteti 
i lartë i tij. Në gjuhën e politikave ekonomike kjo përkthehet si “domos-
doshmëri për politika që zhvillojnë, zgjerojnë dhe konsolidojnë biznesin” 
dhe jo thjesht “përmirësimi i klimës së biznesit”.

4- “Post-tranzicioni”: rruga për profilizimin e kapitalizmit 
“shqiptar”

Në debatet politike e ekonomike flitet shumë për “përfundimin e 
periudhës së tranzicionit në Shqipëri ” dhe fillimin e një situate specifike 
« post-tranzicion» ku fillin udhërrëfyes e luan procesi i integrimit evropian 
dhe domosdoshmëria e rritjes së qëndrueshme ekonomike. Shqipëria po 
kalon nga një fazë e politikave të «axhustimit strukturor» të filluar në 1992, 
nën “survejimin” dhe bashkëpunimin me FMN dhe Bankën Botërore, të 
cilat synonin në mënyrë prioritare stabilitetin makroekonomik të shprehur 
përgjithësisht në reduktimin e deficitit buxhetor, kontrollin e inflacionit, 
zvogëlimin e borxhit të brendshëm dhe të jashtëm, stabilizimin e rritjes 
ekonomike, thellimin e privatizimeve, hapjen e tregut dhe ekonomisë,dhe 
në mënyrë të veçantë krijimin e tregut të lirë, në një fazë të re. Në këto 
5-6 vitet e fundit kemi hyrë në një stad të ri politikash ekonomike të cilat 
synojnë reforma dhe transformime të rëndësishme strukturore, zhvillimin 
e qëndrueshëm dhe integrimin në ekonominë evropiane dhe ndërkom-
bëtare. Dhe e gjitha kjo në një kontekst intensiv të adaptimit me normat 
dhe standardet e “acquis communitaires”, të cilat janë dhe objektivi final i 
strategjive dhe politikave të zhvillimit ekonomik e social në periudha afat-
mesme dhe afat-gjata. 

Por, të hysh në Evropë, në radhë të parë do të thotë të kesh koncepte të 
qarta dhe të ndërtosh e konsolidosh një sistem të plotë ekonomiko-social 
kapitalist. A e shtrojmë në dimensionet që duhet, a kemi tentuar të bëjmë 
një analizë cilësore për t’u përgjigjur me politika konkrete pyetjeve apo 
me saktë pikëpyetjeve të mëposhtme: cili është modeli më i përshtatshëm 
i kapitalizmit për Shqipërinë?... A po ndërtojmë një model koherent e 
të strukturuar apo po ndërtojmë një mozaik elementesh të kapitalizmit, 
« portretin shqiptar» të të cilit nuk e di dhe nuk e kemi “projektuar” akoma 
në një vizion afat-gjatë? Reagimi më i pritshëm është një përgjigje e tipit: 
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« përderisa objektivi jonë final është Bashkimi Evropian, atëherë dhe mo
deli jonë i kapitalizmit do të jetë «Modeli kapitalist evropian », megjithëse 
dhe ai “amerikan na pëlqen shumë”. Pikërisht këtu fillon përballja e vër-
tetë me problemin. Kapitalizmi ka disa parime e rregulla bazë që përbëjnë 
thelbin e tij, por nga ana tjetër çdo vend e profilizon kapitalizmin sipas 
specifikave e zgjedhjes së tij. Franca ka zgjedhur modelin e «kapitalizmit 
shtetëror », Gjermania, Austria, vendet balltike e skandinave «kapitalizmin 
social-demokrat», SHBA, Anglia «kapitalizmin liberal anglo-sakson», 
Japonia “kapitalizmin koorporatist”, Kina “kapitalizmin me dy shpejtësi 
apo me dy këmbë”, Italia, Spanja, Portugalia “kapitalizmin sipërmarrës me 
dominim të SME”, etj. 

Në këtë sens duhet të mos e reduktojnë çdo debat, analizë apo pro-
pozim vetëm te elemente të veçanta të sistemit si p.sh., te tregu, liria eko-
nomike, avantazhet krahasuese, politikat sociale, prezenca e shtetit në eko-
nomi, sistemi i taksave, i sigurimeve shoqërore dhe pensioneve, etj., por 
ta trajtojnë në tërësinë e tij modelin kapitalist që duhet të ndërtojmë. Kjo 
bëhet e rëndësishme për faktin se në një masë të konsiderueshme, ne kemi 
ndërtuar strukturat kryesore të «ekonominë e tregut», por sapo kemi filluar 
të ndërtojmë institucionet e kapitalizmit dhe të profilizojmë «modelin» e 
tij. 

Ky model, nuk fillon e mbaron vetëm te tregu dhe liria individuale, por 
ai ka nevojë të gjykohet e kristalizohet duke marrë në konsideratë ngritjen 
dhe konsolidimin e institucioneve specifike, forcimin e demokracisë dhe 
legjitimitetit të gjithë aktoreve të zhvillimit, kompromiset e nevojshme 
politike si dhe faktorët psikologjikë e kujtesën historike të çdo vendi. 
Pikërisht këto elemente ka parasysh një nga ekonomistët e njohur për 
analizat e tij në raport me modelet e kapitalizmit, Magnin kur evidenton 
faktin se “analiza e trajektores së tranzicionit të vendeve ish-komuniste të 
Evropës qendrore e lindore, tashmë anëtare të BE-se, dëshmon për lindjen 
e një forme origjinale të kapitalizmit, e një modeli shumë të përshtatur me 
historinë dhe realitetin ekonomik, social, politik e psikologjik të tyre”.

5- Si mund ti shërbejnë ekonomistët politikës?
A orientohet nga ekonomia politika shqiptare? - Është e natyrshme 

dhe brenda rregullave të lojës së funksionimit demokratik, që partitë poli-
tike, opinioni publik, intelektualët dhe në përgjithësi media të jenë aktivë 
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për të “zhvilluar intensivisht fushatën” apo për të “analizuar rezultatet e 
saj”. Cdo fushatë zgjedhjesh është kohë e përshtatshme që të profilizohen 
“subjektet e nxehta” apo “temat nevralgjike”, të ravijëzohen alternativat 
dhe politikat e zhvillimit, të evidentohen prioritetet dhe garantohet nje 
përfshirje më e madhe e ekspertëve, shoqërisë civile apo asaj akademike 
në debate e propozime në mënyrë që zgjedhjet, përveç emrit të kandi-
datëve fitues, të konkludojnë edhe me profilizimin e një sërë “objektivash 
e politikash kryesore ekonomike” që duhen ndjekur. 

Thelbi i çështjen qëndron në veprimin e mekanizmit që garanton lid-
hjen e ekonomisë me politikën, kristalizimin e ideve dhe propozimeve të 
ekonomistëve në paketat politike dhe politikat publike. Që në vitet 1930, 
John Keynes mendonte se duhej “një konsensus i fortë ndërmjet ekono-
mistëve në mënyrë që të influencohej drejt politika”. Ndërkohë, vitet e 
fundit, si pasojë e efekteve të krizës ekonomikofinanciare, po tentohet 
që “të jenë ekonomistët ata që duhet të orientojnë debatin publik dhe ob-
jektivat politike”. P.sh., në Francë, një nga grupimet më të mëdha e më 
autoritare të ekonomistëve,i quajtur “rrethi i ekonomistëve” analizon dhe 
boton rregullisht një material të vecantë ku trajtohen “çështjet kyçe” të 
ekonomisë dhe zhvillimit të vendit. E veçanta e këtyre botimeve qëndron 
në faktin “se për të ndihmuar politikën në vendimmarrjen e saj”, paraqiten 
dy programe specifike, njëri “i majtë” dhe tjetri “i djathtë” me pikëpyetjet 
dhe politikat e mundshme të të dy krahëve të politikës, por që pavarësisht 
nuancave kanë një objektiv të përbashkët : “zhvillimi ekonomik e social  
në kuadrin e një Evrope të zhvilluar në kuadrin e përballimit të sfidave të 
globalizimit.” 

Sipas Presidentit të këtij grupimi, Lorenzi, qëllimi i tyre është “qa-
rtësimi i linjave kryesore të debatit politik e ekonomik në Francë.... dhe 
mos lënia e politikës që të thotë gjëra anësore e pa vlerë apo të bëjë thjesht 
retorika politike në kurriz të perspektives së zhvillimit”. Ekonomistët 
kërkojnë “të bëjnë një punë pedagogjike dhe ti servirin qartë politikës sfi-
dat e vërteta” që meritojnë një debat e angazhim publik maksimal: “Si 
ta ulim nivelin e papunësisë?”; “si të stimulojmë punësimin e të rinjve”; 
“cilët sektorë duhen privatizuar?”; “Cili duhet taksuar më shumë: kapi-
tali, puna, prona apo konsumi?”; “Sa duhet të jetë për vitet e ardhshme 
pjesa e PBB për arsimin dhe shëndetësinë?”; “Cili do të jetë motori i 
ekonomisë: eksportet, konsumi apo investimet?”; “sa duhet ta shtojmë 
buxhetin për kërkim zhvillimin dhe inovacionet?”; “Cilat janë drejtimet 
bazë për reformën e pensioneve?”; “Çfarë kërkon rritja e performancës 
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së sistemit financiar?”, etj.
Në SHBA egziston një shembull që po tentohet të “kopjohet” nga 

shumë vende të tjera: Komiteti i Këshilltarëve Ekonomikë pranë Presi-
dentit, i përbërë nga rreth 2530 ekonomistë nga më të shquarit e vendit që 
përfaqësojnë mjediset akademike, ekonomistë të sektorit privat, ekspertë 
të administratës publike dhe këshilltarë ekonomikë pranë partive politike. 
Ky grup ekspertësh i krijojnë mundësi Presidentit (ose Kryeministrave, 
Kryetarëve të Parlamenteve, ministrave të ekonomisë e financave) që të 
disponojnë këshilla objektive të ekuilibruara dhe mbështetura në njohu-
ritë më të avancuara të shkencës ekonomike, dhe për pasojë, të marrin 
vendimet më cilësore të mundshme. Përballë kësaj logjike që në forma të 
ndryshme e gjejmë në Itali, Gjermani, Hollandë, Austri, Poloni, Slloveni, 
Spanjë apo Angli, përballemi me realitetin shqiptar akoma larg kësaj prak-
tike e mënyre veprimi. Megjithëse këtë vit, për herë të parë në këta 22 vjet 
tranzicioni, problematika ekonomike duket se ka zënë më shumë vend në 
debatin politik, sidomos cështja e taksave dhe punësimit, përsëri temat më 
të nxehta të saj mbeten “funksionimi i KQz”; “kodi zgjedhor”; “aleancat 
politike e kualicionet elektorale”; “tradhëtarët e një partie apo mercenarët 
e një tjetre”; “eleminimi i diktatorëve apo bllokuesve të integrimit”; “zgji-
dhja e çështjes së Fierit”, etj. 

Analiza krahasuese ndërmjet dy situatave e logjikave të veprimit nuk 
le shumë vend për komente. Është imperative që klasa politike shqiptare, 
natyrisht duke pranuar dhe faktin se jemi një demokraci e re, duhet të krijo-
jë sa me shpejt simbiozën e saj me “klasën e ekonomistëve” në mënyrë që 
debatet dhe produktet politike të shprehura kryesisht në politikat publike, 
të reflektojnë sfidat e vërteta të zhvillimit ekonomik e social. Nuk duhet ti 
nënshtrohemi më amatorizmit apo populizmit ekonomik në politikë dhe të 
kemi “shpikje” e “akrobacira” konjukturore politike me konceptet e prak-
tikat shkencore ekonomike sa herë që ka fushata elektorale apo momente 
të vështira për liderë apo krahë të ndryshëm të politikës. Por ndërkohë që 
kërkohet një ndryshim i tillë fondamental në sjelljen dhe debatin politik, 
realiteti shqiptar evidenton dhe një mangësi serioze, këtë radhë nga “kam-
pi i ekonomistëve”. Sa i organizuar është mendimi ekonomik në Shqipëri 
për të arritur që të bëhet faktor në orientimin e politikës apo oponent i saj? 
Besoj se edhe për ne ekonomistët qëndrojnë të njëjtat kritika e vërejtje si 
për politikën. Le t’u referohemi disa fakteve konkrete që dëshmojnë sa 
larg jemi në këtë pikë në raport me përvojat dhe standardet ndërkombëtare.

Dobësitë e mendimit ekonomik në Shqipëri - Një fakt që duhet të 
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trondisë e të bëjë të reflektojë thellë këdo që ka konceptet dhe njohuritë 
minimale për rolin e mendimit dhe analizës ekonomike e financiare ne zh-
villimin e një vendi: Shqipëria është ndoshta nga të paktat shtete në botë 
që nuk ka asnjë institut kërkimor-shkencor të mirëfilltë ekonomik. Në asnjë 
vend të zhvilluar, zyrtarë të Ministrive të ndryshme apo të institucioneve 
publike, këshilltarët e ministrave e kryeministrave, OJF të ndryshme, etj., 
nuk mund të zëvendësojnë kurrsesi produktet e instituteve të mirëfillta e 
të specializuara ekonomike. Si rezultat i kësaj mungese, gjatë 22 viteve 
të periudhës së tranzicionit ( me përjashtim të studimeve të bëra nga in-
stitucione apo ekspertë të huaj), asnjë Kryeministër, Ministër, Parlament 
apo parti politike, opinion shoqëror apo media nuk ka mundur të këtë në 
dispozicion një studim serioz e të plotë për çështje madhore të tilla si : 
sa është kosto e integrimit evropian të Shqipërisë?, cilat janë avantazhet 
konkurruese të Shqipërisë? cili sektor është “motori kryesor ekonomik 
i vendit dhe cili duhet të jetë në 20 vitet e ardhshme?, do të duhej të ap-
likonim “terapine e chok-ut” apo ti jepnim më tepër vend politikave të 
transformimit gradual?, sa na kushton dhe sa përfitojmë nga hapja treg-
tare?, cili është efekti real i llogaritur në kosto konkrete për çdo sektor, 
kategori sociale apo profesionale i MTL?, cila do të ishte struktura më 
e përshtatshme e PBB në dy dekadat e ardhshme?, cili është modeli më 
i përshtatshëm i kapitalizmit për Shqipërinë?,etj. Konkurrenca politike, 
logjika dhe këndvështrimi konjuktural politik apo në mjaft raste edhe in-
joranca ekonomike e veshur me vello politike ka dominuar në marrjen e 
vendimeve, zbërthimin në politika konkrete apo administrimin e këtyre 
“dosjeve” themelore të zhvillimit ekonomikofinanciar e social të vendit. 

Megjithëse jemi në vitin 2013, në Shqipëri nuk ka akoma një 
shoqatë apo organizatë serioze e aktive ekonomistësh. Shumica e 
njerëzve të japin menjëherë përgjigje po ti pyesësh se kush janë politikanët 
më të spikatur, futbollistët më të njohur, aktorët apo këngëtarët më në zë, 
gazetarët më të shquar, biznesmenët e suksesshëm, vrasësit apo hajdutët 
që janë përditë në faqet e shtypit dhe medias, gjyqtarët apo avokatët e 
tyre, kryetarët e bashkive apo komunave më problematike, etj., por rrallë 
janë në në gjendje të thotë se cilët janë ekonomistët apo financierët më 
të shquar të Shqipërisë! Problematika ekonomike është “gllabëruar” dhe 
vazhdon të funksionojë kryesisht si element i retorikës politike, dhe eko-
nomistët (ashtu si edhe shumë profesione të tjera po kaq të vlefshme për 
situatën e vendit si inxhinierët, urbanistët, sizmologët, agronomët, etj.) 
janë të paorganizuar institucionalisht për të qenë aktorë e faktorë në sfidat 
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e zhvillimit ekonomik të vendit. 
Ku evidentohet, debatohet e sintetizohet mendimi apo studimet 

ekonomike në Shqipëri? Zor se mund të gjesh elemente konkrete e in-
stitucionale që luajnë këtë rol. Dhe kjo mund të fillohet nga elementi më i 
thjeshtë dhe me komunikativ, media apo shtypi shkencor. Megjithëse kemi 
me dhjetëra gazeta e revista të llojeve të ndryshme, kemi shumë pak të 
tilla të specializuara në fushën e ekonomisë, por gjithsesi asaj divulgative 
e informuese dhe jo asaj të mirëfilltë ekonomikofinanciare. Në morinë e 
konferencave shkencore të ndryshme që zhvillohen çdo vit në Shqipëri, 
numërohen me gishta për gjithë periudhën 22 vjeçare të tranzicionit, kon-
ferencat e mirëfillta ku trajtohen në mënyrë thelbësore problemet eko-
nomike, financiare dhe ato të zhvillimit. Në shtypin shqiptar, ku gjen faqe 
pa fund kushtuar modës, detaje shpesh absurde të jetës së personave VIP, 
vrasjeve dhe krimit ordiner, çdo rrokjeje apo psherëtime të politikanëve, 
telefilmave turk, brazilianë,etj., rrallë gjen ndonjë debat të qëndrueshëm 
profesional për raportin inflacionpapunësi, për orientimin e investimeve 
të huaja dhe privatizimeve, për shkaqet e kredive të këqija, për politikat 
e rritjes së prodhimit të brendshëm, për strukturën e buxhetit dhe paketat 
fiskale, për ristrukturimin e ekonomisë shqiptare dhe konkurrueshmërinë 
e saj, për mënyrat konkrete të rritjes së nivelit të punësimit (me përjashtim 
të shifrave qindra-mijëshe të vendeve të reja të punës që premtohen pa 
asnjë doganë nga të dy krahët e politikës), për reformën e pensioneve, për 
zhvillimin rajonal, për uljen e deficitit tregtar,etj. Sasia e paktë e librit të 
mirëfilltë ekonomik e financiar, e botimeve mbi teoritë dhe modelet eko-
nomike bashkëkohore, mbi analizat e specializuara të periudhës së tran-
zicionit, mbi përvojat dhe praktikat e vëndeve te ngjshme me Shqipërine, 
mbi politikat dhe platformat e institucioneve kryesore ndërkombëtare si 
FMN, Banka Botërore, OBT, FAO, OCDE,etj., dëshmojnë për boshllëkun 
e shoqërisë dhe politikës me informacionin dhe dijen ekonomike e finan-
ciare. 

Institucionalizimi i munguar i simbiozës ekonomi-politikë. Rol të 
madh e të mirëpritur në tërheqjen dhe përpunimin e mendimit ekonomik 
duhet të luajnë organet vendimmarrëse e legjislative, partitë politike, 
Aka demia e Shkencave, Universitetet, etj. Deri më sot, nuk ka asnjë paketë 
politikash ekonomike, platformë zhvillimi ekonomik e social apo studim 
fondamental të përgatitur në mënyrë të pavarur e të “hedhur në treg” për 
sfidat dhe rrugëzgjidhjet e ekonomisë shqiptare nga Fakultetet Ekonomike 
që janë të shumta në Shqipëri, as nga Akademia e Shkencave, as nga ndo
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një departament i specializuar apo institut kërkimorshkencor shqiptar,etj. 
Partitë politike apo Parlamenti duhet ta institucionalizojnë bashkëpunimin 
me fakultetet, departamentet, studiot apo organizmat e specializuara për 
përpunimin, analizën dhe gjithë mekanizmin e përgatitjes dhe miratimit 
të platformave e paketave të tyre të politikave ekonomike e zhvillimore. 

Shembujt nga vendet e zhvilluara nuk mungojnë. Në SHBA, Kongresi 
punëson direkt apo indirekt në funksion të nevojave të tij për konsulencë 
dhe oponencë të specializuar më shumë se 6000 ekonomistë, në Francë 
janë të organizuara 634 organizma të specializuar në sferën ekonomikofi-
nanciare të ngarkuara institucionalisht për të këshilluar e bashkëpunuar me 
Qeverinë, Parlamentin, Senatin, Partitë politike, Ministritë, Prefekturat,etj. 
Në Gjermani, Spanjë, Kanada, Angli,etj., në funksion të deputeteve apo 
senatorëve, komisioneve apo byrove parlamentare ka fonde të veçanta në 
dispozicion të tyre për të siguruar analiza ekonomike e financiare, platfor-
ma e paketa politikash zhvillimore, qëndrime profesionale për fenomenet 
më të mprehta ekonomike bashkëkohore, deri dhe te kryerja e analizave 
konkrete për ligje të veçanta në çështjet e zhvillimit ekonomik. Ndërkohë 
që një deputet shqiptar, gjatë një mandati 4 vjeçar, mund të miratojë me 
qindra ligje të rëndësishme për zhvillimin ekonomik e social të vendit pa 
patur asistencë të specializuar e profesionale në fushën e ekonomisë dhe 
financave, dhe kjo jo gjithmonë për “faj” të tij, por mbi të gjitha për “faj” 
të koncepteve arkaike për simbiozën “politikë-ekonomi” dhe mungesës së 
strukturave e financimeve të nevojshme.

6- Zgjerim i sektorit publik apo shërbime publike cilësore
Cilësia dhe gjerësia e spektrit të shërbimeve të sektorit publik ka qenë 

dhe mbetet vazhdimisht në qendër të preokupimeve të punës dhe objekti-
vave të të gjithë qeverive e administratave shtetërore. Në këtë proces lidhen 
e ndërthuren në mënyrë organike disa nga funksionet bazë të vetë qeverisë 
dhe shtetit, këtu “përplasen” doktrinat dhe shkollat ekonomike “liberale, 
neo-liberale, intervencioniste, keynesianiste e etatiste, etj.”, këtu krijohen 
marrëdhëniet politiko-elektorale me “popullin”, këtu merr jetë një pjesë e 
rëndësishme e politikave fiskale e buxhetore dhe vecanërisht politikat so-
ciale. Për këto arsye, mirëadministrimi dhe modernizimi i sektorit publik 
ka përbërë dhe vazhdon të bëjë një nga temat më të diskutuara e analizuara 
dhe një nga objektivat më të qëndrueshëm të çdo qeverie e administrate 
shtetërore. Pyetje e pikëpyetje si: si duhet të jetë një shërbim i këtij tipi, 
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shtetëror, dmth publik apo privat?, cilat janë shërbimet që ai duhet të përf-
shijë?, cilat janë indikatorët që masin realisht performancën e tij?, sa për
qind e buxhetit duhet të përdoret për këtë qëllim?, eksperienca e cilit shtet 
apo grupime shtetesh është më e mira?, etj., vazhdojnë të “mundojnë” e të 
jenë në fokus të çdo qeverie apo publikut në tërësi. 

Në Shqipëri, prej fillimit të tranzicionit e deri sot vazhdojmë të 
kërkojmë e propozojmë ndryshime e përmirësime të qeverisjes së sektorit 
publik dhe shërbimeve publike. Pa dyshim, që me situatën aktuale prob-
lematike në të cilën ndodhet sektori jonë publik qoftë dhe aq minimal sa 
ka mbetur, duhet të bëjë një skaner total të gjithë mënyrës së funksionimit, 
përbërjes dhe mbi të gjitha filozofisë së ndërtimit, financimit dhe admin-
istrimit të këtij sektori problematik. Dilemat dhe pikë-pyetjet janë të shum-
ta. Intervali i zgjidhjeve të debatuara e propozuara, sidomos në këtë fusha
të të nxehtë elektorale, fillon nga ruajtja e natyrës dhe thelbit shtetëror 
(apo dhe zgjerimit të mëtejshëm të tij sidomos në shërbimin shëndetësor e 
arsimor) duke kërkuar modernizim të administrimit të tyre për tu mbyllur 
me propozimet që “në emër të efektivitetit dhe cilësisë së shërbimeve” ato 
të privatizohen 100% dhe shteti të tërhiqet plotësisht nga ky funksion duke 
u kujdesur vetëm për aspektet ligjore rregullatore të tij. Në ndihmë të këtij 
debati dhe zgjedhjeve më të mira, mund të na shërbejnë dhe eksperiencat, 
politikat, sukseset por dhe dështimet e shumë vendeve të zhvilluara të cilat 
kanë ndërmarrë e vazhdojnë të ndërrmarin reforma të shumta në këtë dre-
jtim. Le të fokusohemi tek eksperienca e OECDsë, që përfaqëson grupin 
e 34 vendeve më të zhvilluara të botës.

Pse duhet reformuar sektori publik? Gjatë 23 dekadave të fundit, 
qeveritë e këtyre vendeve e kanë modifikuar në mënyrë të konsiderueshme 
mënyrën e administrimit të sektorit të tyre publik duke privatizuar pjesën 
dërrmuese të shërbimeve si p.sh. telekomunikacionin, energjinë elektrike, 
ujin, etj., kanë zvogëluar ndjeshëm procedurat burokratike të funksionimit 
të sektorit, i kanë bërë administratat dhe mënyrat e funksionimit të sektorit 
publik më transparente dhe krejtësisht të hapura për qytetaret. Strukturimi 
kryesor i tyre është orientuar nga kufizimet dhe mundësitë buxhetore të 
çdo qeverie, por presioni me i madh për ndryshimin e tyre ka ardhur nga 
tre faktorë të tjerë : zhvillimet sociale intensive, rezultatet ekonomike, ve-
canërisht efektet e krizës financiare dhe përhapja masive e inovacioneve 
dhe teknologjive të reja. Qeveritë kanë qenë të detyruara të jenë më trans-
parente, me tepër të orientuara ndaj kërkesave të shoqërisë së sa ndaj ku-
fizimeve të tyre buxhetore, të pranojnë reduktimin e influencës dhe rolit të 
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shtetit në këto shërbime, por nga ana tjetër, të kërkojnë shtimin dhe kom-
pletimin e rolit të administratës publike me funksione të reja. 

Cilat janë sfidat kryesore ? Në mënyrë të përmbledhur sfida kryesore 
në këtë fillim shek.XXI qëndron tek « gjetja e mënyrave dhe mjeteve për 
rritjen e eficencës së sektorit publik duke marre seriozisht në konsider-
atë kufizimet nga politikat shtrënguese buxhetore që po prekin pothujase 
gjithë vendet e botës». Përballë çdo qeverie e administrate po qëndrojnë 
disa pyetje të natyrës së zgjedhjes së politikave ekonomike e fiskale të 
tipit : (a) shteti duhet të rrisë prezencën e tij në ekonomi që të sigurojë më 
shumë të ardhura për të mbështetur sektorin e shërbimeve publike?; (b) 
duhet të rrisë akoma më tej tatimet dhe taksat për të mbushur buxhetin?; 
(c) duhet të shkurtoje disa lloje të tjera shërbimesh për të mbështetur sek-
torin publik?; (d) duhet të privatizojë masivisht për të alokuar kapitalet 
private drejt këtyre shërbimeve?; (e) duhet të përmirësojë administrimin e 
sektorëve problematikë duke aplikuar metodat e sektorit privat në to?, etj.

Vende të ndryshme i kanë dhënë përgjigje specifike zgjedhjes dhe 
politikave të tyre në favor të njërit apo tjetrit variant, por, po ta shiko-
jmë në tërësinë e tij, kjo problematike ka evoluar sipas një trajektoreje të 
përbashkët për shumicën e vendeve të OECDsë. Periudha 194580të u 
karakterizua nga një prezencë totale e Shtetit i cili garantonte dhe ofronte 
në një pozicion pothuajse monopol pjesën dërrmuese të shërbimeve (ujë, 
elektricitet, arsim, shëndetësi, transport, telekomunikim, etj.). Mbas viteve 
80të, publiku u bë shumë më i ndjeshëm ndaj shërbimeve që i ofroheshin 
dhe mundësive të zgjedhjes, ndërkohë që fatura financiare dhe buxhetore 
e qeverive filloi të rritej shumë dhe të bëhej problematike dhe e papërba
llueshme. Shumë qeveri në pamundësi për të financuar këtë ekspansion të 
shërbimeve vendosën: (1) të reduktojnë dimensionet e sektorit të tyre pub-
lik, ose (2) të ndryshojnë strukturën e tij, por gjithmonë duke privilegjuar 
privatizimin e tij, si dhe kalimin nga praktika e sektorëve publikë në atë të 
shërbimeve publike, të cilat sigurohen edhe nga aktorë jashtë sektorit pub-
lik. Shoqëria duhet t’i marrë në cilësinë dhe sasinë e duhur këto shërbime.

Por, “surpriza” më e madhe si në fushën e teorisë ekonomike dhe filo-
zofisë së zhvillimit ashtu dhe realitetit të përditshëm ishte fakti se “gjatë 
23 dekadve të fundit prezenca e shtetit në këtë sektor jo vetëm që nuk 
është zvogëluar, por përkundrazi është zmadhuar në të gjitha vendet e 
zhvi lluara”. Ajo që ka ndryshuar është roli i tij, mënyrat e ndërhyrjes dhe 
doza e këtyre ndërhyrjeve. P.sh., shumë vende kanë privatizuar monopolet 
shtetërore në fushën e energjisë, ujit, telekomunikimit, arsimit, shëndetë-
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sisë, transportit,etj., por nga ana tjetër shteti ka krijuar funksione të tjera të 
domosdoshme: rregullimin e tregut, eliminimin e monopoleve të sektorit 
privat, garantimin e konkurrencës dhe transparencës, unifikimin e standa
rteve bazë në shërbime,etj. Krahas evidentimit “surprizë” si një zhvillim i 
ri, kjo konsiderohet si një eksperiencë  e mirë për tu studiuar dhe marrë në 
konsideratë për vendet që janë në proces reformash modernizimi të sekto-
rit të tyre publik.

“Leksionet” kryesore të reformave në vendet e zhvilluara. Në vi-
jim të analizave për rezultatet e një periudhe shumëvjeçare reformash në 
fushën e modernizimit të shërbimeve publike, ekspertët i kanë sintetizuar 
ato në disa konkluzione e rekomandime të cilat, pa dyshim që janë të vlef-
shme për çdo vend që ndodhet në fazën e kryerjes së reformave apo ka si 
objektiv realizimin e shpejte të tyre. Ja disa prej tyre: 

(a) rezultatet e reformave shpesh ishin larg pritshmërisë dhe objekti-
vave fillestare ç’ka dëshmon si për një planifikim te gabuar të tyre ashtu 
dhe për mosnjohje të realitetit nga strukturat përgjegjëse apo propozuese të 
tyre qofshin këto institucione qeveritare, parti politike apo shoqëri civile. 
Trekëndësi “mirëqeverisje-përfitues-kontribues” kërkon harmonizimin me 
trekëndëshin “performancë sektori-cilësi shërbimesh të ofruara-para të 
harxhuara në mënyrë eficente”; 

(b) reformat nuk ishin të adaptuara me strukturën institucionale, men-
talitetin publik dhe kontekstin e përgjithshëm të vendit duke u konceptuar 
në mjaft raste si “reforma standarde” apo thjesht duke kopjuar eksperi-
encën e të tjerëve pa e analizuar me kujdes atë në se përputhej apo jo me 
realitetet konkrete të çdo vendi e shoqërie, sidomos nëse përputhej me 
mundësitë menaxheriale e financiare të saj. Shqipëria është vend tipik që 
e përdor shumë argumentin se “kështu bëhet në Gjermani”; “kjo reformë 
ka dhënë rezultat në Angli”; e ka provuar amerika se vetëm kjo reformë 
ja vlen”, apo “kot e keni se e provoi Franca e Italia dhe dështuan”, etj.; 

(c) rritmi i reformave të sektorit publik nuk përputhej në kohë dhe 
hapësirë me reformat e tjera të modernizimit të funksionimit të shtetit; 

(d) në mjaft raste reformat mbështeteshin në logjikën e «qeverimit» 
dhe jo në atë të «qeverisjes», pra i nënshtroheshin vetëm kompetencave 
dhe instrumenteve qeveritare pa e zgjeruar spektrin e tyre tek grupet e 
interesit, pushteti lokal dhe decentralizimi, shoqëria civile, biznesi, bota 
akademike, OJQ, etj; 

(e) vlerësimi i efekteve të reformave apo planifikimi i tyre bëhej mbi 
një bazë treguesish dhe indikatorësh të mangët apo të pjesshëm të cilët 
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në më të shumtën e raste ishin “indikatorë opinionesh” të tipit “më mirë, 
më shumë, më shpejt, më cilësisht, më gjerësisht, në favor të më shumë 
njerëzve,etj” por nuk ishin të matshëm konkretisht me numra apo përqin-
dje në mënyrë që të krijonin mundësi për vlerësime thelbësore. Edhe kjo 
një sëmundje shqiptare që na mundon vazhdimisht. Shumë rrallë ne bëjmë 
një bilanc serioz të matshëm të efektit të reformave, dhe akoma më shumë, 
rrallë propozojmë reforma të shoqëruara me koston reale të tyre ; 

(f) reformat nuk mund të jenë statike në kuptimin që “bëj reformën, 
prit rezultatet pastaj vepro për ndryshime të tjera”. Përkundrazi, reformat 
duhet të jenë dinamike në funksion të evolucionit të realiteti; 

(g) domosdoshmëria e futjes së mekanizmave të tregut në pjesën dër-
rmuese të shërbimeve të sektorit publik dhe kryesisht tek mënyra e shpër-
blimit dhe motivimit, rekrutimit të personelit, sanksionet dhe kontrollet, 
konsolidimi i institucionit të karrierës në ndërmarrjet e këtij sektori, de-
politizimi dhe eleminimi i nepotizmit, dominimi i sistemit te meritave, 
transparence e gjere publike, eliminimi i burokracive të panevojshme, etj.; 

(h) politikat e kombinimit dhe “krijimit të konkurrencës në treg ndër-
mjet sektorit privat dhe atij publik për të njëjtin shërbim”, duhet të tra-
jtohen me shumë kujdes e transparencë në mënyrë që të japin rezultate 
pozitive. Për arsye të faktorëve historikë, gjeografikë, politikë, socialë dhe 
specifikë, përjashtim nga ky rregull duket se bëjnë vetëm vendet skandi-
nave (Danimarka, Suedia, Finlanda dhe Norvegjia) që sektorin publik e 
kanë po aq performant sa sektori privat. Eksperienca e tyre konsiderohet 
shumë specifike nga pjesa tjetër e vendeve të zhvilluara dhe nuk gjykohet 
se ajo është e mundur të aplikohet me sukses në çdo vend tjetër, aq më pak 
në vendet në zhvillim; 

(j) reformat rrënjësore strukturore nuk mund të realizohen pa bashkë-
punimin dhe konsensusin e nevojshëm politik e social dhe një vizion afat-
gjatë e të qëndrueshëm. Kjo llogjikë nuk gjen vendin e duhur në Shqipëri 
ku qëndrimet e forcave politike shpesh janë diametralisht të kundërta me 
njëratjetrën, dhe ashtu si pëlhura e Penelopës, atë që end njëra gjatë një 
mandati, tjetra betohet se do ta prishë sapo të vijë në pushtet; 

(k) reformat në sektorin publik nuk duhen ngatëruar dhe barazuar 
me reformat në shërbimet publike, duke servirur shembullin e vendeve 
anglo-saksone si eksperiencën më të mirë. Ata u shquan për futjen e kon-
ceptit dhe praktikave të “menaxhimit të ri publik” në kuadrin e “refor-
mave globale të politikave publike”, doktrinë me origjinë nga biznesi dhe 
sipërmarja që synon të importojë në sektorin publik instrumentet e sekto-
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rit privat, të fusë nocionet e “performancës”; “përgjegjësisë”; “nxitjes 
financiare”;“karrierës bazuar në meritokracinë”; “porosive dhe kujdesit 
shtetëror për të siguruar shërbime apo funksione publikë nga operatorët 
privatë”.

7- Kuptim i përciptë për indekset e zhvillimit
Një shprehje e filozofit gjerman të shek. XIXtë, Hegelit se “në qoftë 

se shifrat janë të ndryshme nga mendja dhe dëshirat e mia... aq më keq për 
shifrat !!”, do na shkonte shumë për shtat në gjithë këtë periudhë tranzicio-
ni 22 vjecare. Shifrat, raportet, indikatorët dhe indekset që vlerësojnë apo 
portretizojnë ekonominë e një vendi, financat e tij, zhvillimin social apo 
sektorë e aktivitete të veçanta, marrin një “kuptim” e “përmbajtje” shumë 
subjektive në realitetin tonë të përditshëm. Megjithëse të përpunuara nga 
qendra akademike e shkencore të certifikuara në nivel mbarëbotëror për 
cilësinë e tyre, megjithëse të njohura, pranuara e përdorura gjerësisht nga 
institucionet apo organizatat më të mëdha e prestigjioze ndërkombëtare, 
në shumicën e rasteve ato nuk kanë të njëjtin fat kur “lexojnë” dhe “vlerë-
sojnë” Shqipërinë. Reagimi ndaj tyre, kuptimi dhe zbërthimi në thelbin i 
përmbajtjes dhe “mesazhit” të tyre, dhe aq më tepër, përdorimi apo apliki-
mi konkret i në aktivitetin tonë të përditshëm ekonomik, politik e qeverisës 
le për të dëshiruar. Fjala është p.sh., për indekse të tillë si “indeksi i korrup-
sionit”; “Indeksi i konkurrueshmërisë”; “Indikatori i zhvillimit njerëzor”; 
“Indikatori i varfërisë njerëzore”, “Indikatori i klimës së biznesit”, “In-
dikatori i hapjes ekonomike”; “Indikatori i mirëqeverisjes”; “Indikatori i 
zhvillimit të qëndrueshëm”; “Raporti vjetor i Bankës Botërore, FMNsë, 
PNUDit, UNESCOs, BERZHit, OECDsë”, etj.

Të gjithë këta raporte e indikatorë na “lexojnë”, na vlerësojnë, na 
klasifikojnë në raport me të tjerët, na evidentojnë sukseset e të metat, na 
tregojnë se si dhe sa kemi ecur përpara apo prapa, etj. Ato janë një pasqyrë 
ku duhet të vlerësojmë veten, një palë syze me të cilat na shikojnë të tjerët, 
d.m.th., partnerët tanë të të gjitha niveleve, dhe mbi të gjitha një instru-
ment efikas që duhet ditur të përdoret po kaq efektivisht. Por si percepto-
hen, diskutohen e përdoren ato në Shqipëri?

Elementi më evident është një reagim i tipit ekstrem ndaj tyre. Pothua-
jse në çdo rast gjatë këtyre dy dekadave të fundit, pozita, dmth qeveria dhe 
partia në pushtet e shikon me lupë dhe ngre në qiell elemente të veçanta të 
çdo indeksi apo raporti duke e servirur gjithmonë si një “vlerësim maksi-
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mal i punës së qeverisë”, si “shprehje e suksesit të reformave”, si “ecjen 
më të madhe përpara” të ekonomisë e shoqërisë shqiptare, etj. Ndërkohë, 
po për të njëjtin indeks apo raport, opozita gjen dhe servir komente krejt 
të kundërta të tipit “notë pakaluese për qeverinë”, “dështim në realizimin e 
reformave”, “kthim prapa në ekonominë dhe zhvillimin e vendit”, etj. Kur 
nuk na pëlqejnë apo nuk kemi argumente ti mbrojmë apo ti kritikojmë shi-
frat kalojmë në qëndrimin se “janë llogaritur gabim”... “janë perceptime 
dhe jo realitete”, “i përket një periudhe kohore që nuk ka të bëjë me mua”... 
“Instituti i huaj apo OJF shqiptare nuk janë shumë të besueshëm”, etj. 
Institucioni ndërkombëtar që e ka hartuar këtë tregues apo OJQ-ja shqip-
tare partnere në hartimin e tij, zakonisht organizojnë një ëorkshoop apo 
seminar prezantues, shpërndajnë disa broshura e botime, dhe kaq. Radhën 
e merr pastaj politika dhe media që i bëjnë jehonë këtyre pozicioneve “di-
ametralisht të kundërta”, dhe mbas disa ditësh, gjithshka fashitet në pritje 
të indeksit tjetër të radhës.

Pak tentohet të kuptohen e zbërthehen në përmbajtjen dhe metodikën e 
tyre, sidomos indekset. Në mjaft raste, publiku i gjerë mbetet i paqartë për 
këto indekse, për vlerën që ato kanë në shprehjen e realitetit. Në mendjen 
e gjithsecilit mbeten më shumë debatet e zjarrta pro e kundër, “deliri” i 
njërës palë dhe “vreri” i palës tjetër, etj., se sa kuptimi i vërtetë i përmba-
jtjes dhe vlerësimit të tyre. Shembull tipik është përgjigja e një qytetari, i 
cili i pyetur në një kronikë lajmesh në tetor 2009, se “cili ishte opinioni i 
tij për raportin e fundit të BE për Shqipërinë?, ju përgjigj duke thënë se 
“e vetmja gjë që më ka mbetur në mëndje është vlerësimi i një drejtuesi të 
lartë të PS se në raport ka 95 raste kur përmendet fjala regres, pra raporti 
është shumë negativ...ndërkohë që qeveria thotë se fjala progres është për-
mendur 96 herë... pra i bie që ka qenë vlerësim i mirë”?!. Me përjashtim 
të pak analistëve dhe ekspertëve që përpiqen ta analizojnë në tërësinë e 
përmbajtjes dhe vlerësimit të tij, apo të disa ministrive të linjës që kanë të 
bëjnë direkt në punën e përditshme të tyre me këtë raport, për opinionin e 
përgjithshëm, shoqërinë civile, grupet e interesit, politikën në përgjithësi, 
etj., duket se ai tashmë “kaloi”. Në pritje të një raporti apo indikatori tjetër!

Megjithëse në parim i vlerësojmë këta tregues, i përmendim dhe ju 
referohemi shpesh, në fakt i përdorim pak në praktikën e përditshme qe-
verisëse apo programore të zhvillimit. Në radhë të parë, statistikat nuk na 
krijojnë gjithnjë mundësinë që ti llogarisim në mënyrë të vazhdueshme 
shumicën e tyre duke pritur që këtë ta bëjnë “ndërkombëtarët” ose organi-
zata apo OJF shqiptare që financohen specifikisht prej tyre për këtë qëllim. 
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Së dyti, një pjesë jo e vogël e tyre nuk ekziston në objektivat korrente apo 
strategjike të politikave tona ekonomike e planeve afat-gjata të zhvillimit. 
Problemi i përdorimit të indikatorëve cilësorë në këto dokumente stra-
tegjike mbetet një pikë e dobët e punës me strategjitë e zhvillimit.  Së treti, 
në programet elektorale të partive, programe që më vonë shndërrohen në 
programe qeverisëse, rrallë ilustrohen politika e objektiva duke përdorur 
këto tregues e indekse. Një shembull. Në cilin rast është thënë në një pro-
gram elektoral apo “discurse” se: “indeksin e konkurrueshmërisë globale 
do ta përmirësojmë nga 3.5 në 3.8 ose 4 duke kaluar nga vendi i 111 në 
botë, në vendin e 90 ose 80-të mbas 4 vitesh”... dhe duke e “zbërthyer” 
këtë indeks, të jetë përcaktuar lloji i politikave dhe masave konkrete për të 
realizuar këtë objektiv?  Apo, p.sh., se: “indeksin e teknologjisë së infor-
macionit do ta përmirësojmë nga 3 në 3.5 për të kaluar nga vendi i 108-të 
në vendin e 85-të apo të 80-tin mbas x vitesh.
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FLUKSET MIGRATORE DHE EFEKTET E TYRE 
NË RRITJEN E KAPITALIT NJERËZOR

Prof. Dr. Nevruz Koçi

AbstrAct

Nowadays, where the freedom of movement of people and capital is prevalent, migra-
tion flows have a significant impact on the growth of social capital. Human capital is the 
most vital part of social capital, because from its efficiency depends the rate of the use of 
social capital in general. After a long period of isolation, in Albania during the transition 
period the migration is characterized not only by large international movements, but also 
by significant geographical shifts between regions and prefectures. If we examine these 
movements entirely (external and internal), we can see that they go over 1.6 million 
people, not including here movements between prefectures within regions, and between 
districts and municipalities. However, data from the population and housing census of 
year 2011 show that over 140,000 emigrants were returned in Albania, of which 120,000 
emigrants have returned from Greece and Italy. Over 73,000 emigrants or 52% of them 
have returned in the last three years included in the census, i.e. in 2008-2011. On the 
other hand, if we add also the emigrants returned in the years 2011-2013 (about 60,000), 
the total number reaches over 200,000 returned emigrants. All these movements bring 
change effects in human capital increasing the efficiency of its use in destination as well 
as in the origin countries. In addition, the movement of population from the countries of 
origin would affect the reduction of the average quality of labor forces in these countries. 
This ëould have a negative effect on the groëth of agricultural and livestock production, 
income and modernization of agriculture. Finally, the population growth that is com-
ing back from immigration, especially from Greece and Italy, requires other measures 
regarding their reception as ëell as the creation of other facilities. These include selecting 
and integrating them in the governance of the country, easing the process of opening 
new businesses or bringing back those established in the destination countries, easing 
the transfer of capital, qualification and training of young professionals, recognizing the 
seniority and linking the pension to those ëho meet the age etc. These facilities will mainly 
depend on the commitment of all levels of society and to achieve this, Albania should folloë 
an ambitious agenda in all fields especially in education and training.

Key words: Migration flow; Human capital;Albania;Population; Census; Emigra-
tion; Demographic situation; Employment.
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Flukset migratore të jashtëm dhe gjeografia e zhvendosjeve së brend-
shme në vitet e tranzicionit.

Në vendin tonë tani, por edhe për shumë vjet të tjera popullsia aktive 
që është baza e kapitalit njerëzor zë 2/3 e popullsisë. Kapitali njerzor, është 
pjesa më vitale e kapitalit, sepse nga efikasiteti i përdorimit të kësaj pjese 
të tij varet edhe shkalla e përdorimit të kapitalit shoqëror në tërësi. Në 
kohët moderne kur mbizotron liria e lëvizjes së njerëzve dhe kapitaleve, 
flukset migratore kanë një ndikim të madh në rritjen e kapitalit njerëzor.

Mbas një izolimi të gjatë, vendi ynë, gjatë periudhës së tranzicionit 
është karakterizuar nga lëvizje të mëdha migratore ndërkombëtare por 
edhe nga zhvendosje gjeografike të theksuara midis rajoneve dhe prefek-
turave.

Gjatë viteve të tranzicionit është folur shumë dhe vazhdimisht për 
emigrimin jashtë vendit duke sjellë edhe shifra për mbi 1 milion banorë të 
emigruar. Por po të shihen në tërësi këto lëvizje (të jashtme e të brendëshme 
rajonale) mund të arrijnë mbi 1.7 milionë banorë, pa përfshirë lëvizjet mi
dis prefekturave brenda rajoneve, midis rretheve e komunave.

Tabela 1.  Llogaritja  e emigracionit të jashtëm në vitet 1989-2011

Treguesit Vëzhguar Supozuar
 Popullsia në 1989 3 181 693 3 181 693
 Popullsia në 2001 3 069 275 3 780 654
 Popullsia në 2011 2 800 138 4 087 581

Ndryshimi në numër:
19892011
20012011
19892001)
Ndryshimi i supozuar,
numër (19892011)

381 555
269 137
-112 418

-

-
(20012011) 306 

927 (1.0%)
(19892001) 598 

961 (1.6%)
905 888

Koeficienti i rritjes në % 
(19892011) -12 -28.5

Emigracioni në % 
(19892011) 31

Emigracioni, 1989 deri 2011 1 287 443
Burimi: iNSTAT për vitet 1989-2001 dhe llogaritje nga autori për vitet e tjera
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Tabela 2. Numri i emigrantëve sipas shteteve për vitet 2001 dhe 2011

Nr.  Shtetet 2001 2011

  Numër në % Numër në %
1 Greqi 479 043 67,34 708 094 55,00
2 Itali 191 646 26,94 296 112 23,00
3 Gjermani 14 085 1,98 21 629 1,68
4 ShBA 14 085 1,98 176 380 13,70
5 Britani e madhe 4 766 0,67 59 223 4,60
6 Kanada 4 766 0,67 14 805 1,15
7 Vendet e tjera 2 988 0,42 11 200 0,87
   Gjithsej 711 379 100 1 287443 100.00

Burimi: Numri gjithsej është nga tabela 1, ndërsa shpërndarja sipas shteteve, për vitin 
2011, është nga K. Barjaba (1999), dhe L. hana (2005) botuar në revistën “Demogra-
fia”, Tiranë, viti 2006, fq. 59.

Nga anketimet e bëra, rezulton se 90% e shqiptarëve të emigruar 
pranojnë së kanë emigruar për arsye ekonomike. Nga të dhëna të përafërta 
del se rreth 94%  e emigrantëve në vitin 1999 dhe 78% në vitin 2011 janë 
në Greqi dhe në itali.

Megjithëse përqindja në Greqi e Itali në 10 vjetet e fundit është ulur, 
numri absolut i popullësisë së emigruar në këto vende është rritur afro 
50%. Ndërsa në ShBA dhe Britani, ajo është rritur nga 2,6% që ishte në 
vitin  2001 në 18,3% në vitin 2011, me një rritje absolute prej mbi 216 mijë 
ose 12.4 herë.

Nga të dhënat e censusit 2011, rezulton se janë kthyer mbi 140 mijë 
emigrantë, nga të cilët 120 mijë janë kthyer nga Greqia dhe Italia. Mbi 
73 mijë vetë ose 52% e tyre janë kthyer në tre vitet e fundi të përfshira në 
census d.m.th në vitet 20082011. Po t’u shtojmë këtyre edhe emigrantët 
e kthyer në vitet 20112013 që mendohet të jenë mbi 60 mijë vetë, arrijnë 
mbi 200 mijë emigranët të kthyer. Nga regjistrimi i fundit emigrantët e 
kthyer sipas shteteve janë paraqitur në tabelën që vijon: 

Tabela 3.  Numri i emigrantëve të kthyer sipas shteteve për vitet 2001-2011

Shtetet Numri i emigrantëve
Greqi 86,417
Itali 34,525
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Britania e Madhe 4,877
SHBA 3,505
Gjermani 2,207
Turqi 1,496
Kanada 824
Belgjikë 756
Kosovë 701
Francë 624
Maqedoni 414
Zcivër 329
Të tjera 3,152
Gjithsej 139 827

Tabela 4. Numri i emigrantëve gjithsej të kthyer për vitet 2001 deri 2011

Vitet Numri i emigrantëve 
të kthyer

2001 5 058
2002 7 267
2003 8 161
2004 8 228
2005 8 350
2006 9 376
2007 8 584
2008 11 572
2009 18 775
2010 27 150
2011 27 306

Gjithsej 139 827
Burimi: Të dhënat e tabelave 3 dhe 4 janë nga tabela 1.1.10 e censusit 2011, iNSTAT, 
Tiranë 2012, faqe 65.

Zhvendosjet e brendshme gjatë tranzicionit. Krahas emigrimit ma-
siv jashtë vendit, popullsia e vendit tonë gjatë 23 vjetëve të fundit, përjetoi 
lëvizje të mëdha edhe brenda vendit. Migrimi i brendshëm është i shumë-
llojshëm. Le te ndalemi në zhvendosjen në hapësirë të popullsisë shqiptare 
(1989 dhe 2011), mbi bazën e dhënave të regjistrimit të saj të vitit 2001 
dhe 2011, duke i ndarë prefekturat në 3 rajone dhe konkretisht:

Rajoni  Veri dhe verilindje: Shkodër, Kukës,  Dibër
Rajoni  Qendër/Bregdet:  Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier
Rajoni  Jugor:   Vlorë, Berat, Korçë, Gjirokastër
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Tabela 4. Lëvizjet ndër-rajonale të popullsisë së Shqipërisë (nga 1989 në 2011)

Rajoni i nisjes Rajoni i mbërritjes Lëvizje 
gjithsej

  Veri e veri- 
Lindje

Qendër-
Bregdet Jugor

Veri dhe Veri-
Lindje - 178 186 5 514 183 700

në përqindje - 97,0 3,0 100
Qendër/Bregdet 11 196 - 25 496 36 692
në përqindje 30,5 - 69,5 100
Jugor 5 393 112 618 - 118 011
në përqindje 4,6 95,4 - 100
Gjithsej  2011 16 589 290 804 31 010 338 403

Burimi: iNSTAT për vitet 1989-2001 dhe për vitet 1989-2011 është llogaritur nga autori

Duke analizuar tabelën, e cila i referohet periudhës 19892011, 
konkludojmë se: sipas regjistrimit të vitit 2001 dhe 2011, mbi 338 000 
persona që jetonin në Shqipëri në 2011 u zhvendosën nga një rajon tek 
tjetri ndërmjet viteve 1989 dhe 2011. Këta migrantë përfaqësojnë afro 11% 
të popullsisë së  vendit  në  vitin 1989.

Rreth 54% e migrantëve në vitin 1989 jetonin në veri, 35% në jug dhe 
11% në qendërbregdet. Rreth 86% e migrantëve ndërrajonalë, d.m.th 290 
mijë nga 338 mijë, kanë lëvizur drejt qendrës dhe bregdetit. Popullsia e 
imigruar në rajonin qendër/bregdet për vitet 19892011 ishte 17,5 herë më 
e madhe sesa ajo e emigruar në rajonin veri e verilindor dhe 9,4 herë më 
e madhe sesa ajo e emigruar në rajonin  jugor. Nga të gjitha këto lëvizje 
mund të nxjerrim disa konkluzione si vijon:

Së pari, rajonet veriore dhe jugore kanë të njëjtin profil migrator dhe 
popullsia ka lëvizur nga këto rajone drejt rajonit qendër/bregdet.

Së dyti, ka një lëvizje edhe nga rajoni qendër/ bregdet në jug, që 
tregon se rajoni i jugut gjithashtu ka pësuar zhvillim, afro 70% e asaj pak 
popullsie të rajonit qendror e bregdetar që ka emigruar nga ky rajon  është 
vendosur në rajonin jugor.

Së treti, fakti që emigrimi i brendshëm është më i lartë nga rajoni veri 
dhe verilindje drejt rajonit qendër/bregdet dhe atij të jugut, flet për shkallë 
të lartë të prapambetjes ekonomike të veriut, ku investimet kanë qënë të 
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kufizuara. Por edhe në jug ka ka fshatra të tëra, që për shkak të uljes së 
numrit të fëmijëve, nuk kanë as shkolla fillore. Prandaj për të ardhmen 
kërkohet vëmendje më e madhe nga politika dhe vendimmarrja.

Zhvendosjet e brendshme migratore nuk u bënë vetëm ndërmjet ra-
joneve, por edhe ndërmjet prefekturave, ndërmjet rretheve brenda të 
njëjtës prefekturë, ndërmjet qyteteve, komunave si dhe ndërmjet fshatrave 
të ndryshme të vendit. Migrimi ndërmjet prefekturave përcaktohet pjesër-
isht nga niveli i prapambetjes ekonomike të prefekturave nga bëhet zhven-
dosja. Kështu, largimet më të mëdha janë bërë nga prefektura e Dibrës dhe 
ajo e Kukësit. Nga këto dy prefektura për shkak të varfërisë ekonomike, 
janë larguar brenda vendit mbi 184 000 banorë që arrin në 53% të popu
llsisë që banonte në to në vitin 1989 (80000 të larguar deri 2001). Këto 
prefektura, kanë numrin më të madh të familjeve që marrin ndihmë eko-
nomike, që arrijnë në rreth trefish të krahasuara me mesataren e vendit.

Po të mbajmë parasysh të gjithë fluksin e migrimit në vitet 19892011 
rezulton se kanë qenë mbi 1.6 milionë banorë (1287 mijë + 338 mijë 
vete). Duke përfshirë edhe lëvizjet midis prefekturave të një rajoni, midis 
rretheve, qyteteve dhe komunave në gjithë periudhën e tranzicionit, men-
doj se kanë lëvizur edhe mbi 350 mijë banorë të tjerë duke arritur në mbi 
70% e popullsisë së vendit. Po çfarë kanë sjellë këto lëvizje?

2- Karakteristikat e migracionit dhe efektet në zonat 
destinacion

Karakteristikat e migracionit. Duke mos qënë bashkësi të rastit, mi-
grantët kanë disa karakteristika që na nxisin të mendojmë për avantazhet 
dhe disavantazhet e lëvizjes. Studimet për migrimin tregojnë se ai është 
i lidhur me: moshën, gjinin, nivelin arsimor, gjendjen civile, si dhe për-
katësinë etnike. Moshat 15-30 vjeç, sidomos meshkujt, përbëjnë pjesën 
më të madhe të atyre që migrojnë. Me rritjen e moshës përfitimet nga in-
vestimi i kapitalit human zvogëlohen. Moshat më të vjetra kanë lidhje më 
të thella me tokën, familjen dhe mjedisin. Edhe migrimet për arsye të tjera 
si martesat dhe arsimimi i përkasin moshave të reja.

Pjesa e popullsisë që emigron nga zonat rurale shpesh ka një nivel 
më të lartë arsimor se pjesa tjetër që qëndron në fshat. Krahasuar me per-
sonat e tjerë që qëndrojnë në qytet, emigrantët janë shpesh herë më pak 
të arsimuar. Eksodi rural mund të shkaktojë njëheresh një ulje të nivelit 
mesatar të shkollimit si për zonat destinacion ashtu edhe në zonat rurale të 
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origjinës. Në fshat, personat më të arsimuar kanë një prirje më të fortë për 
të emigruar, sepse ata kanë më shumë njohuri për oportunitetet ekonomike 
e sociale që ofrojnë qendrat urbane.

Profili i migrantëve sipas gjinisë varion shumë midis vendeve në zhvi
llim. Arsyet e emigrimit të femrave janë disi të ndryshme për shkak të 
normave të ndryshme sociale që peshojnë mbi to. Në përgjithësi emigrimi 
për femrat për arsye ekonomike dhe shkollimi është më pak i rëndësishëm 
se për meshkujt.

Përkatësia etnike është një karakteristikë tjetër e migrimit. Disa grupe 
etnike lëvizin më shumë se të tjerët. Kështu, tek ne më shumë lëvizën sido-
mos në drejtim të Greqisë minoritarët dhe familjet e tyre. Disa e konsid-
erojnë migrimin si një gjë normale, si një përvojë e detyrueshme në jetën 
e një të riu, gjë që mund të mos jetë gjithnjë e vërtetë. 

Drejtimi i lëvizjeve është nga rajonet më të varfëra në ato më të pasura, 
sepse ato japin mundësi më të mëdha punësimi, paga më të larta e të tjera 
lehtësi.

Efektet e migrimit në zonat destinacion. Për studimin e tyre krahaso-
hen situata socioekonomike dhe demografike në fusha të tilla si: nivelet 
e të ardhurave dhe punësimi, shpërndarja profesionale e krahut të punës, 
kursimet dhe formimi i kapitalit, struktura industriale, rritja e popullsisë, 
niveli i të ardhurave dhe shpenzimeve qeveritare, etj. Le të ndalemi në disa 
prej këtyre efekteve dhe konkretisht:

Shpërndarja më profesionale e krahut të punës. Në procesin e mi-
grimit dhe urbanizimit forcat e punës pësojnë një shpërndarje më të drejtë 
duke kaluar, nga veprimtaritë rurale më pak produktive drejt atyre urbane 
më shumë produktive. Por për këtë, kërkohet trajnim i mëtejshëm dhe për-
shtatje e forcave të punës për t’iu përgjigjur kërkesave të reja dhe ndryshi-
meve strukturore që pëson ekonomia.

rritja e kursimeve, formimi i kapitalit dhe rritja e mundësive për in-
vestime; Duke qenë më produktiv punonjësit do të marrin më shumë të 
ardhura duke çuar në rritjen e të ardhuratve mesatare. Kjo gjithashtu, çon 
edhe në rritjen e kërkesave të konsumit duke gjallëruar prodhimin dhe 
ekonominë në tërësi, por edhe në rritjen e çmimeve. Rritja e kursimeve do 
të ishte bazë edhe për rritjen e dërgesave financiare dhe jo financiare  të 
cilat sigurisht ndikojnë edhe në zvogëlimin e emigrimit, dhe si mekanizëm 
ekuilibri.

rritja e popullsisë dhe ndryshimi i strukturës së saj dhe i degëve të eko-
nomisë; Flukset e imigrantëve në qytetet ku ata shkojnë, shtojnë kërkesën 
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për infrastrukturë dhe shërbime. Krijojnë mundësi për rritjen e kursimeve, 
duke ndikuar në formimin e kapitalit të mesëm dhe të madh, që do të shër-
bente si bazë e shëndoshë për investime të mëdha në fusha të rëndësishme 
të ekonomisë.

rritja e nivelit të të ardhurave të popullsisë dhe të shtetit. Nga pu-
nësimi i emigrantëve do të ketë rritje të nivelit të të ardhurave të shtetit për 
shkak të: rritjes së produktivitetit të punës së tyre; pagesave të më shumë 
tatimeve dhe taksave; pagesave të kontributeve për pensione e shërbime 
shëndetsore dhe shërbime të tjera, etj.

Flukset imigruese sjellin ndryshime në strukturën e popullsisë sipas 
moshës dhe gjinisë duke çuar në mbizotërimin e moshave të reja dhe 
meshkujve. Shtohen çiftet e reja që sjellin efekte mbi nivelin e fekonditetit 
dhe koeficientët e lindshmërisë. Duke sjellë ndryshime edhe në strukturën 
e degëve të ekonomisë ndyshojnë nevojat për punëtorë të kualifikuar si dhe 
nevojat për trajnimin dhe përshtatjen e tyre me nevojat e reja që shtrojnë 
këto ndryshime.

Po ashtu, nga punësimi i emigrantëve do të ketë rritje të nivelit të 
shpenzimeve qeveritare: për infrastrukturën e qyteteve për të përballuar 
një  numër më të madh të popullsisë; për infrastrukturën shëndetsore, ar-
simore, kulturore, sportive e rekreative; për transportin, komunikacionin 
dhe shërbime të tjera.

rritja e kërkesave për infrastrukturë në këto qytete: Flukset e mi-
grantëve në zonat destinacion, pra në qytetet pritëse, shtojnë kërkesën për 
infrastrukturë dhe shërbime si shkolla, spitale, sisteme transporti dhe ko-
munikimi, ujë, energji elektrike, banesa dhe oportunitete të tjera kulturore 
e rikrijuese. Sigurisht këto kërkesa duan investime të mëdha, gjë që për-
bën një nga problemet më kryesore të eksodit rural. Imigrantët ndikojnë 
gjithashtu edhe në rritjen e qirave dhe të vlerës së tokës në zonat destina-
cion.

Kosto dhe cilësia e shërbimeve urbane janë gjithashtu të influencuara 
nga natyra e imigrimit dhe struktura demografike e popullsisë së imigruar. 
Migrantët e përkohëshëm preferojnë të marrin një banesë me qira në vend 
të blerjes apo ndërtimit të një shtëpie. E kundërta ndodh me imigrantët për 
një kohë të gjatë, të cilët fillojnë të mendojnë për rregullimin e jetës në 
zonat destinacion ata jo vetëm ulin transfertat financiare të tyre në zonat 
origjinë por fillojnë të marrin edhe kredi për shtëpi, biznese dhe pajisje e 
mallra konsumi. Ata forcojnë lidhjet ekonomike me zonën destinacion dhe 
gradualisht i ndërpresin lidhjet ekonomike me zonat origjinë.         
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3. Efektet e migrimit në zonat origjinë
Meqenëse në përgjithësi e sidomos nga fshati emigrojnë kryesisht 

moshat e reja më dinamike dhe më të shkolluara, largimi i tyre do të 
ndikonte në uljen e cilësisë mesatare të forcave të punës, në zonat origjinë. 
Kjo do të kishte një efekt negativ në rritjen e prodhimit bujqësor e bleg-
toral, në të ardhurat dhe në modernizimin e bujqësisë. Po ashtu, do të kri-
joheshin  mungesa për këto prodhime si dhe për ato industriale me lendë 
të para bujqësore.

Efektet mbi të rejat teknologjike dhe edukatën e punës. Emigrantët ru-
ralë që ruajnë kontaktet me familjet e tyre të origjinës mund të ndikojnë në 
transmetimin e njohurive dhe ideve të reja duke nxitur futjen e teknikave të 
reja në vendin nga kanë ardhur. Kështu, investimet për mekanizimin e bu-
jqësisë, zgjerimin e sistemit vaditës e kullues dhe në tërësi zbatimi i tekni-
kave të reja ndikon në rritjen e të ardhurave dhe zenien me punë në bujqë-
si, në industrinë agroushqimore dhe në degë të tjera. Kjo mund të ketë një 
efekt pozitiv tek emigrantët e mundshëm për të qëndruar në vendin e tyre 
të origjinës, sepse ato përgjithësisht shërbejnë si katalizator për zhvillimin  
industrial. Por, nga ana tjetër, ndryshimet teknologjike duke u realizuar 
vetëm nga disa, mund të krijojnë më shumë pabarazi në shpërndarjen e të 
ardhurave gjë që mund të inkurajojë emigrimin. Edhe dërgesat nga emi-
grantët për familjet në fshat në zonat origjinë, çojnë gjithashtu në rritjen e 
të ardhurave në fshat, të cilat rrisin mundësinë e zbatimit të teknologjive të 
reja. Rritja e të ardhurave reale në sektorin bujqësorë do të zvogëlonte nxi
tjen për të emigruar. Në këtë mënyrë migrimi është mekanizëm ekuilibri.

Efekte mbi strukturën e popullsisë dhe mbi fekonditetin. Ndryshimet 
në përbërjen e popullsisë sipas moshës dhe seksit mund të kenë efekte 
mbi koeficientët e lindshmërisë dhe të vdekshmërisë. Prandaj kur flukset 
migruese janë të rëndësishme ato mund të sjellin ndryshime në strukturën 
sipas moshës dhe gjinisë së popullsisë. Por edhe sjellja riprodhuese e emi-
grantëve mund të influencohet në mënyra të ndryshme, si në zonat origjinë 
ashtu edhe në ato destinacion. Në nivel familjeje migrimi mund të influen-
cojë mbi fekonditetin për shkak të ndarjes së çifteve, vonesës së martesave 
dhe distancimit të lindjeve. Shumë kërkime tregojnë se koeficienti i lind-
shmërisë tek migrantët që lëvizin nga fshati në zonat urbane ulet pas nisjes 
së tyre në krahasim me jo migrantët ruralë. Fekonditeti ulet më shumë në 
qytetet e mëdha dhe deri diku midis migrantëve të arsimuar.

Si rezultat i rënies së nivelit të lindshmërisë dhe ndryshimeve në 
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strukturën moshore që sjell ay, krijohet një “dritare oportuniteti” që ka 
rëndësi për një zhvillim të qëndrueshëm për vendin, sepse liron fonde 
për tu përdorur për krijimin dhe rritjen e kapitalit njerëzor. Kjo “dritare 
oportuni teti” është konsideruar si “divident demografik”. Pra, ndryshimi 
i raporteve midis popullsisë aktive dhe numrit të të rinjve, liron fonde nga 
investimet për “fëmijët” për të investuar në një sektor tjetër.

Kështu, për periudhën 19892012, numri i lindjeve, ka qënë sipas ta-
belës nr.5.

           
Tabela 5. Numri lindjeve në vitet 1989-2012

Vitet Numri i lindjeve
1989 85,432
1990 82,125
2000 51,242
2005 38,898
2006 35,891
2007 34,448
2008 33,445
2009 34,114
2010 34,061
2011 34,285
2012 35,295

               Burimi: iNSTAT për 1990-2011 dhe autori për 1989-2012

Numri i lindjeve edhe në të ardhmen parashikohet të jetë në rënie, si 
rezultat përqindja e popullsise 014 vjeç për 40 vjetet e ardhshme parashi-
kohet të ulet nga 23% në vitin 2012 në 15% në vitin 2051. Struktura e po-
pullsisë sipas tre grupmoshave kryesore për vitet 2006 deri 2051 paraqitet 
në grafikun që vijon.

Si rezulat i numrit të lartë të fëmijëve 1520 vjet përpara, tani rritet 
oferta e popullsisë aktive për punë. Gratë që tani kanë më pak fëmijë kanë 
mundësi kthimi në punë. Por në të ardhmen  të ardhurat do të rriten edhe si 
rezultat i kursimeve nga ulja e numrit të fëmijeve. Rritja e të ardhurave dhe 
e kursimeve do të sjellë, përmirësimin e ndjeshëm të “kapitalit njerëzor”. 

Më pak fëmijë do të thotë shëndet më të mirë për nënat. Më pak fëmijë 
do të thotë të ketë më pak presion për prindërit për t’i mbajtur dhe rritur ata 
sa më mirë. Më pak fëmijë do të thotë që të ardhurat të fokusohen në cilësi 
më të lartë, më shumë shërbime dhe një jetë më të mirë.
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Do të duhet ende kohë përpara se ky faktor, së bashku me zvogëlimin 
gradual të madhësisë së familjeve në Shqipëri, ta transformojë këtë krah 
pune të ri në rritje, në rritjen e të ardhurave, kursimeve dhe investimeve. 
Pra, do të duhet kohë që ky divident demografik të vihet në efiçencë, ai 
s’është gjithnjë i garantuar.

Ai do të varet kryesisht nga fakti se sa forcat e punës do të jenë të 
afta dhe konkurruese në Evropë e më gjerë. Për të arritur këtë Shqipëria 
duhet të ndjekë një axhendë ambicioze kudo e sidomos në arsim.  Mund 
të sjellim në vemëndje shembullin e Koresë së Jugut, një nga vendet e 
Azisë Lindore që përfitoi më shumë nga dividenti demografik. Investimi 
në arsim për 3 dekada, gjatë viteve 19501970,  ishte baza e “mrekullisë” 
së Koresë së Jugut dhe e historisë së suksesit për rritjen dhe forcimin e 
kapitalit njerëzor.

Shqipëria është në një pozicion të favorshëm. Ajo tashmë po e “jeton” 
dividentin demografik”... Por nuk po përfiton sa duhet si për shkak të pa-
punësisë së lartë, ashtu edhe për shkak të rritjes së popullsisë që zgjedh të 
mospunojë (sidomos femrat). Mendohet se Shqipëria do vazhdojë ta jetojë 
dividentin demografik edhe në 20 vitet e ardhme,  por ndikimi i tij do të 
varet sa do shfrytëzohet ai. 

Ashtu si në vendet destinacion edhe në vendet origjinë emigracioni 
sjell shumë probleme sociale. Duke qenë se pjesa më e madhe e emi-
grantëve janë meshkuj, ka ndryshuar struktura sipas gjinive. Deri në vitin 
1990 në vendin tonë kishte 100 femra për 106 meshkuj.  Ndërsa më 2011, 
për çdo 100 femra ka 97 meshkuj. Po të merret vetëm popullsia e moshave 
2039 vjeç, për çdo 100 femra ka vetëm 89 meshkuj, duke arritur që për 

Burimi: Popullsia e Shqipërisë në 2001, Tiranë, 2004
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këtë grupmoshë të ketë 71 mijë meshkuj më pak se femra!!.
Shqipëtarët me një jetëgjatësi në rritje, do jetojnë më gjatë e më të 

shëndetshëm, për rrjedhojë do të ketë grupe të popullsisë që do jetojnë më 
shumë në pension se sa në punësim. Skema aktuale e pensioneve është në 
falimentim, por shtrohet problemi: a duhet të rritet mosha e pensionit? – 
Mendojmë se Po, por kjo duhet realizuar në  mënyrë graduale për gjenera-
tat që janë tani në marrëdhënie pune dhe do të dalin më vonë në pension. 
Për këtë është duke u kryer një reformë tërësore për pensionet.

Dinamika demografike edhe për vendin tonë, sugjeron që në të ardh-
men do ketë edhe më pak fëemijë për t’u kujdesur për moshën e tretë, 
prandaj shtrohet problemi –kush do të kujdeset për këtë popullsi të moshës 
së III-të?

Lëvizja nga tradita, që për prindërit kujdesen fëmijët, kërkon të shko-
het drejt institucionalizimit të kujdesit për të moshuarit. Në këtë kuadër, 
po studiohet mundësia e zhvillimit të bizneseve sociale, etj. Nga ana tjetër, 
edhe sistemi shëndetësor duhet të fillojë të reformohet si në drejtim të ri-
organizimit, ashtu edhe të shpenzimeve që duhet të përballoje buxheti i 
shtetit për të. Është e nevojshme që ky sistem të fokusohet drejt masave 
për parandalimin e sëmundjeve, luftimit të sëmundjeve kronike dhe për-
ballimit të shpenzimeve nga ana e shtetit për mjekimin tyre.

Rritja e popullsisë që po kthehet nga emigracioni, sidomos nga Greqia 
dhe Italia, kërkon masa të tjera si për pritjen e tyre ashtu edhe për krijimin 
e lehtësive të tjera si: përzgjedhjen dhe integrimin e tyre në qeverisjen e 
vendit, për hapjen ose sjelljen e bizneseve të ngritura prej tyre në vendet 
destinacion, për transferimin e kapitaleve, për kualifikimin dhe formimin 
e ri profesional, për njohjen e vjetërsive në punë dhe lidhjes së pensionve 
për ata që plotësojnë moshën, etj. Por nga ana tjetër, mendoj se shteti duhet 
të organizojë punën për të siguruar më shumë të dhëna për emigrantët 
si: për gjininë, grupmoshat, nivelin arsimor, profesionin dhe specialitetin, 
kohë qëndrimin, vendqëndrimin etj.
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SISTEMI ENERGJETIK NË SHQIPËRI 
PERBALLË SFIDAVE TË SË ARDHMES

Mimoza zeneli, (PhD candidate), 
Ministria e Energjisë dhe industrisë

AbstrAct

Increased electricity consumption by the residential sector, during the transition pe-
riod, has resulted in high levels of technical losses and non-technical security and reducing  
power supply in the country. Now the energy sector as strategic sectors for the develop-
ment of the country is suffering a lack of coordination and its efficient use. Given the fact 
that Albania is a country with a very favorable geographic position in this article after a 
short analyzes of energy system and especially of family customers, we will specify the 
possibility of using alternative sources and increases of energy efficiency as an immediate 
task not only to be treated theoretically but to be in action. The power system actually 
is experiencing difficult days where more actions are required to be undertaken by the 
decision-makers.

Key words: Energitic system; Albania; Family customers; Electricity technical 
losses; Energy efficiency; Prices of electric energy.

1-  Sektori energjetik në Shqipëri 
Sektori energjetik është një nga sektorët kryesorë që lidhet me zhvi-

llimin ekonomik të vendit dhe ka një peshë të madhe në Prodhimin e 
Brendshëm Bruto (PBB). Lidhja midis zhvillimit ekonomik të vendit dhe 
kërkesës për energji konsiderohet si një pikë nevralgjike dhe paraqitet në 
formën e një cikli të mbyllur. Ky cikël mbart në vetvete shumë analiza 
ekonomike, sociale, teknologjike dhe për të përcaktuar saktë korrelacionet 
midis tyre duhet të kryhen studime gjithpërfshirëse për të gjithë sektorët 
ekonomikë dhe socialë. 

Të gjitha këto përbëjnë dhe bazën për sfidat dhe angazhimet, me të cilat 
duhet të përballet sektori energjetik shqiptar për të siguruar optimumin e 
burimeve energjetike me kosto sa më të ulët, për të garantuar atë nivel të 
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1 Strategjia Kombëtare e Energjisë.

furnizimit me burime energjetike që t’u krijojë mundësi të gjithë konsuma-
torëve të plotësojnë nevojat e tyre dhe për pasojë të krijohen kushte për një 
zhvillim ekonomik sa më të qëndrueshëm.1

Parashikimi i kërkesave për energji nga sektori energjetik mbështeten, 
përveç të tjerash, edhe nga ritmet e rritjes së PBBsë. Banka Botërore ka 
parashikuar rritjet e PBBsë për Shqipërinë në tre skenarë të mundshëm, 
që paraqiten në tabelën që vijon:

Tabela 1. rritja mesatare vjetore e PBB-së për vitet 2002-2015, në %

Skenarët 2002 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2002-2015
Ulët 5 3.82 3.17 2.33 3
Mesëm 5 5.94 5.27 4.36 5.07
Lart 5 6.83 6.2 5.29 6

Referuar sa më sipër, përpara sistemit energjetik dalin detyra dhe sfida 
për të mbështetur skenarin e mbështetjes së rritjes së PBB-së prej deri në 
6%.

Një tjetër tregues shumë i rëndësishëm që duhet të kihet në konside-
ratë në parashikimin e kërkesave në sektorin energjetik është ritmi i rritjes 
së popullsisë dhe lëvizjet demografike të popullsisë, dhe, për më tepër, 
struktura e popullsisë sipas përbërjes urbane dhe rurale. Lëvizjet e mëdha 
demografike që kanë ndodhur pas vitit 1990 kanë shkaktuar mbipopu
llimin e zonave urbane. Përqendrimi i popullsisë në zonat urbane shoqëro-
het dhe me rritjen e përdorimit të energjisë, gjë e cila ndikon në rritjen e 
kërkesave të popullatës apo të  grupit “konsumatorë familjarë” në tërësinë 
e kërkesave për energji gjithsej.

Tabela 2. Popullsia e Shqipërisë prej vitit 2001, sipas strukturës urbane
dhe rurale

Popullsia 2001 2011 2012 2013 2014
Gjithsej 3,063,320 2,907,361 2,902,190 2,898,782 2,895,947
Urbane 1,293,549 1,552,709 1,575,566 1,615,832 1,651,402
Rurale 1,769,771 1,354,652 1,326,624 1,282,950 1,244,544
Urbane në (%) 42 53 54 56 57
Rurale në (%) 58 47 46 44 43

Burimi: iNSTAT
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Të dhënat e tabelës së mësipërme tregojnë se popullsia gjithsej në vitin 
2011 ka ardhur në rënie kundrejt vitit 2001. Prirja ka vazhduar edhe pas 
këtij viti, por me ritme më të ulëta.

Në të njëjtën kohë, popullsia në zonën urbane është rritur me 20 për 
qind, kurse popullsia në zonën rurale ka rënë me 23.5 për qind. Si rrje
dhojë, në vitin 2011, popullsia qytetare zë 53 për qind të popullsisë gjithsej 
nga 42 për qind më 2001.

Prirja e mësipërme ka vijuar edhe pas vitit 2011. Në vitin 2014 popu
llsia gjithsej parashikohet të ulet me 0.4 për qind, popullsia urbane do të 
rritet me 6.3 për qind dhe popullsia rurale do të ulet me 8.1 për qind. Si 
rrjedhojë, në këtë vit popullsia urbane parashikohet të zërë 57 për qind të 
popullsisë gjithsej, ose 4 për qind më shumë se më 2011.

Objektivi themelor i veprimtarive në sektorin e energjisë elektrike 
është furnizimi në mënyrë të pandërprerë dhe me cilësi i konsumatorëve 
me energji elektrike. Viti 2011 tregoi një furnizim të pandërprerë të kon-
sumatorëve me energji elektrike dhe, për pasojë, konsumi prej 6.773 TWh 
përfaqëson kërkesën reale për energji elektrike, që shërben si pikë referimi 
për skenarët e kërkesës për energji elektrike për periudhat afatshkurtra dhe 
afatgjata.
Tabela 3. Konsumi familjar i energjisë kundrejt konsumit total në vite (në GWh)
Konsumi vjetor i 
energjisë 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Gjithsej 2575 2949 3072 3304 3475 3377 2910 2790
Nga kjo: nga familjarët 193 214 233 250 270 367 552 1286
% ndaj gjithsej 7 7 8 8 8 11 19 46

Konsumi vjetor i 
energjisë

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Gjithsej 3316 3719 4317 4812 5054 5067 5742 5739

Nga kjo: nga familjarët 1734 2240 2668 2575 2840 3095 3403 2967

% ndaj gjithsej 52 60 62 54 56 61 59 52

Konsumi vjetor i 
energjisë 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gjithsej 5431 5430 5900 5945 5933 6121 5719 6300 6592

Nga kjo: nga familjarët 2814 2703 2921 3023 3073 3116 2890 2285 2423

% ndaj gjithsej 52 50 50 51 52 51 51 36 37

Burimi: raporti vjetor i ErE-s, 2009.
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Nga tabela 3, del se konsumi i energjisë elektrike ka ardhur në rritje 
nga viti në vit,  duke arritur në 6592 GWh më 2009, që është 11.3 për qind 
më shumë se në vitin 2000 dhe 95 për qind më shumë se në vitin 1990.

Një rritje e jashtëzakonshme është vërejtur në konsumin e energjisë 
elektrike nga familjet: 193 GWh në vitin 1985, 367 më 1990, 2668 më 
1995 dhe ka arritur kulmin më 1999 me 3403 GWh.

Ritmet kanë ardhur duke qëndruar në nivele më të ulëta, por, sido-
qoftë, duke zënë një peshë të madhe ndaj konsumit gjithsej dhe paraqiten 
në grafikun 1.

Sipas sektorëve, në vitin 1990 industria konsumonte 50% të buri-
meve të energjisë, kurse në vitin 2001, 17%. Transporti në vitin 1990 
konsumonte 6% të totalit, ndërsa që në vitin 2001 ka arritur në 44%, që 
përbën dhe rritjen më të ndjeshme midis sektorëve.

Sektori i banesave nga 14.6% në vitin 1990 ka arritur në 21 % në vitin 
2001, kurse  sektori i shërbimeve nga 5.4% më 1990 ka arritur në 16.5% 
në vitin 2001. 

Analiza e burimeve primare energjetike tregon se peshën më të madhe 
në bilancin energjetik e mban sektori i naftës dhe hidroenergjia (dhe im-
porti i energjisë elektrike). 

Pavarësisht nga barrierat financiare të importimit, problemi kryesor që 
përballon sot sektori shqiptar i energjisë elektrike është aftësia e kufizuar 
teknike e prodhimit dhe e importimit, që mund të arrijë një furnizim total 
maksimal prej 1820 milionë kWh/ditë. Për pasojë, sistemi elektroenergje-
tik plotëson vetëm 7080% të kërkesës totale gjatë periudhës pik të dimrit, 
duke shkaktuar ndërprerje të furnizimit me energji elektrike te konsuma-
torët.

Gjithmonë e më shumë po vihet re një tendencë e fortë në drejtim të 
rritjes së konsumit të energjisë elektrike për ngrohje, edhe pse në disa raste 
ekzistojnë mundësi të tjera të përdorimit të burimeve alternative energje-
tike. 

Energjia elektrike që përdoret për ngrohje është arsyeja kryesore që 
sistemi elektrik nuk është në gjendje të garantojë një furnizim të rregullt 
për shërbimet e tjera përveç ngrohjes (pajisjet elektroshtëpiake dhe opera-
cionet e ndryshme industriale dhe ato të sektorit të shërbimit që kërkojnë 
patjetër energji elektrike). Parë në këtë këndvështrim, politikat qeveritare 
duhet të orientohen drejt burimeve alternative. 
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Burimi: raporti vjetor i ErE-s, 2009.

2- Burimet alternative të energjisë 
Shqipëria ka një potencial të madh hidroenergjie, nga i cili deri tani 

është shfrytëzuar rreth 35.4%. Kapaciteti hidroenergjetik i instaluar është 
1466 MW. Prodhimi mesatar nga hidroenergjia është 5283 GWh. Rezervat 
totale të hidroenergjisë mundësojnë instalimin e një fuqie afro 4500 MW 
dhe potenciali vjetor i prodhimit të energjisë hidro mund të arrijë 16  TWh 
(tetravat për orë). Deri tani janë nënshkruar rreth 112 kontrata koncesion-
are, të cilat kanë kapacitet total prej reth 1,400 MW.

Hidrocentralet dominojnë sektorin e prodhimit të energjisë elektrike 
në Shqipëri. Prej kapacitetit total të instaluar prej 1.541 MW, një total prej 
1.444 MW është i bazuar në hidroenergji. Tre hidrocentralet kryesore 
përfshijnë Fierzën, Komanin dhe Vaun e Dejës, me kapacitet respektivisht 
500 MW, 600 MW dhe 250 MW. Në shifrën e mësipërme është përfshirë 
gjithashtu edhe termocentrali i ri i Vlorës, i cili është ndërtuar në vitin 
2011.

Prodhimi mesatar i kapaciteteve ekzistuese është 4,162 GWh. Kapac-
itetet ekzistuese prodhuese të bazuara në HEC-e e bëjnë prodhimin e ener-
gjisë elektrike të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të kushteve hidrologjike.

Energjia diellore është një formë e energjive të rinovueshme, e cila 
mund të shfrytëzohet me sukses, sepse vendi shtrihet në një gjerësi gjeo-
grafike të përshtatshme dhe me sipërfaqe horizontale të konsiderueshme 
të tokës, sidomos në zonat me popullsi më të madhe. Po të bënim një 
vlerësim të ditëve me diell, rezulton se Shqipëria ka një mesatare të orëve 
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me diell në të gjithë vendin me rreth 2400 orë në vit.  
Duke parë kushtet e favorshme për energjinë diellore në Shqipëri, një 

kujdes i veçantë duhet kushtuar nga ana e vendimmarrjes qendrore për të 
tërhequr sa më shumë investitorë në këtë fushë, në mënyrë që të zvogëlo-
het konsumi i energjisë elektrike, aq i domosdoshëm për industrinë dhe 
zhvillimin e ekonomisë. 

 Energjia e erës është një tjetër burim i rinovueshëm i mundshëm 
në Shqipëri për prodhimin e energjisë elektrike, por që aktualisht është 
studiuar pak në Shqipëri. Ka një studim të kryer me financim të qeverisë 
italiane, sipas të cilit potenciali energjetik i erës në Shqipëri vlerësohet në 
rreth 11 GWh. në vit. Aktualisht janë dhënë autorizime për ndërtimin e 14 
parqeve me erë, me një fuqi të instaluar prej rreth 1600 MW.

Energjia e biomasës përftohet si energji e pastër nga përpunimi i nën-
produkteve të drurit ose të agrikulturës, nëpërmjet teknologjive të ndry-
shme. Në Shqipëri biomasa si lëndë energjetike përdoret në formën e saj 
tradicionale për ngrohje dhe gatim, nëpërmjet druve të zjarrit apo mbetjeve 
të tjera të agrikulturës. Është dhënë autorizimi për ndërtimin e një centrali 
elektrik me fuqi 140 MW, që do të përdorë lëndë djegëse bio.

Energjia elektrike përdoret nv shumë aspekte jetësore, për ndriçim, 
për ngrohje, për përdorimin e pajisjeve elektroshtëpiake etj. Në vendin 
tonë, ndryshe nga vendet e tjera,  energjia elektrike përdoret në mënyrë 
masive për gatim e ngrohje për shkak të traditës së krijuar në vitet e tran-
zicionit si dhe se burimet alternative deri tani nuk janë promovuar dhe 
përshtatur sa duhet. Mospagimi i energjisë elektrike nga një numër i madh 
konsumatorësh – biznese dhe familjarë – ndikon gjithashtu në konsumin e 
energjisë elektrike si një “mall pa zot”.

Ngarkesa në konsumin e energjisë elektrike që krijon ngrohja paraq-
itet në grafikun 2 (pjesa me të kuqe), dhe kjo përbën njëkohësisht shkakun 
kryesor që sistemi elektrik nuk është në gjendje të garantojë një furnizim 
të rregullt për shërbimet e tjera përveç ngrohjes.
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Grafiku 2. Grafiku i ngarkesës elektrike me ngrohje dhe pa ngrohje

Burimi: Strategjia e Energjisë

Në vendet e tjera vërehet se konsumi i energjisë është fokusuar, ndër 
të tjera, edhe në prodhimin e energjisë si burim alternativ nga mbetjet 
hidrokarbure. Me energji nga mbetjet hidrokarbure kuptohet energjia e 
prodhuar nga lёndёt djegëse si qymyri, nafta, benzina, gazi natyror dhe 
nënproduktet e tij.

Këto lёndё djegëse janë hidrokarbure të formuara nga mbetjet e 
bimëve apo kafshëve si rezultat i ekspozimit ndaj nxehtёsisё dhe presionit 
të kores së tokës. Siç vërehet nga grafiku 3, Shqipëria është një ndër vendet 
përdoruese të energjisë së mbetjeve të hidrokarbureve, por në nivele jo të 
larta.
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Burimi: Open.data.al

3- Eficienca e energjisë 
Rritja e eficiencës së energjisë është një çështje kyçe për zhvillimin e 

mëtejshëm të sektorit të energjisë, pasi aktualisht është në nivele të ulëta, 
në të gjithë sektorët. Masat për rritjen e efiçencës së energjisë, aktualisht 
bazohen vetëm në disa projekte të shkallës së vogël dhe jo në shkallë të 
gjerë dhe në mënyrë të programuar. 

Në Planin Kombëtar të Veprimit të Eficiencës së Energjisë (PVKEE), 
të miratuar nga qeveria shqiptare në shtator të vitit 2011, të përgatitur në 
kuadër të Komunitetit të Energjisë, janë përcaktuar masat për përmirësi-
min e eficiencës së energjisë për secilin sektor: banues, shërbimesh, indus-
trial, transport dhe bujqësi. Aty ka objektiva për kursimin e energjisë, për 
përmirësimin e politikave dhe kuadrit ligjor që mbështesin promovimin e 
energjisë elektrike si dhe fondet e buxhetit të shtetit për investimet në këtë 
sektor etj.

Ky plan përcakton kërkesa për termoizolimin, ngrohjeftohjen si një 
element kyç për përdorimin eficient të energjisë për burimet energjetike, 
si dhe hapjen e një linje kreditimi, etiketimin e pajisjeve elektrike sipas 
klasave të eficiencës, bazuar në standardet evropiane, ndërtimin e skemës 
së certifikimit, skemat e auditimit, subvencionimin e kontrollit të shpejtë, 
motorë elektrikë efikas dhe sistem efikas ndriçimi.

Një ndër problemet kryesore që evidentohet çdo vit në sektorin elek-
troenergjetik janë humbjet e energjisë, të cilat në strategjinë e zhvillimit të 
energjisë klasifikohen si “humbje joteknike”, “humbje në transmetim” dhe 
“humbje në shpërndarje”.
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Tabela 4. Përdorimi dhe humbjet e energjisë elektrike në Shqipëri, MWh

Emërtimi 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Përdorimet 5,962,092 6,707,396 8,719,117 7,532,055 7,975,380 9,309,505
-Konsum/
humbje 
vetjake 28,324 99,668 40,818 20,780 20,436 27,651

-Eksport 
(përfshirë 
këmbimet)

221,811 729,527 1,905,549 300,544 335,535 1,424,821

-Humbjet në 
rrjet 2,479,399 2,404,615 2,167,199 2,179,157 3,250,039 3,305,622

-Përdorimi 
nga 
konsumatorët 3,232,558 3,473,586 4,605,551 5,031,574 4,369,370 4,551,411

-Humbjet/
përdor, % 42 36 25 29 41 36

-Humbjet /
konsumatorit, 
% 

77 69 47 43 74 73

Burimi: iNSTAT

humbjet teknike në rrjetin e transmetim-shpërndarjes në vitin 1999 kanë 
qenë 1406 GWh (720 GWh në transmetim dhe 685 GWh në shpërndarje) 
ose 22% të energjisë elektrike të furnizuar. Duke qenë se mbulimi i hum-
bjeve në rrjet kërkon një investim të madh, domosdoshmërisht duhet të 
kërkohet mbështetje nga donatorët e fushës së energjisë. 

Nëse u referohemi të dhënave të INSTATit, del se humbjet në rrjet 
kundrejt përdorimit gjithsej kanë zënë nga 42 për qind në vitin 2000 në 36 
për qind më 2005, 25 për qind më 2010, 29 për qind më 2011, 41 për qind 
më 2012 dhe 36 për qind më 2013.

Sigurisht, akoma më të larta dalin kato raporte kur krahasojmë të 
dhënat e humbjes në rrjet ndaj përdorimit nga konsumatorët, duke arritur 
deri në 74%  73% këto dy vitet e fundit.

Referuar analizës së thjeshtë të kryer më sipër, gjykojmë se zvogëlimi 
i humbjeve është sot një sfidë e vështirë e sistemit energjetik dhe e politi-
kave të qeverisë në tërësi. 

4- Ecuria e çmimeve të energjisë elektrike
Në Shqipëri çmimi i energjisë elektrike është mesatarja e paguar nga 

familjet për kW/h, pavarësisht se konsumi është me dy tarifa, me çmim më 
të ulët për konsum mujor deri në 300 kWh prej 9.24 lekë me TVSH (0.066 
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euro) dhe për konsumin mbi 300 kWh në masën 16.2 lekë (0.16 euro).
Çmimet zyrtare të energjisë elektrike nuk kanë ndryshuar që nga viti 

2008.
Referuar të dhënave të tabelave 5 dhe 6 vërejmë se në BE çmimi i 

energjisë elektrike është 0.2 euro për kWh, 72.4 për qind më i lartë sesa në 
Shqipëri (Open Data.al).

Çmim më të lartë (0.3 euro për kwh) ka Danimarka, kryesisht si pasojë 
e kostos së lartë të burimeve të reja të energjisë së rinovueshme si era, që 
ky vend e përdor më shumë.

Me përjashtim të vendeve të reja anëtare, Franca është një prej vendeve 
me çmim të ulët të energjisë për konsumatorët familjarë prej 0.147 eurosh 
për kwh, kryesisht si pasojë e përdorimit të lartë të energjisë bërthamore 
nga ky vend.

Në tabelën 6 janë paraqitur çmimet e energjisë elektrike në euro për 
kwh për disa vende të Ballkanit.

Referuar tabelës 6, shohim se në rajonin e Ballkanit vetëm Rumania 
ka çmim më të lartë prej 0.132 eurosh për kWh, ndërsa vendet e tjera e 
kanë çmimin më të ulët. Mali i Zi e ka 0.1 euro për kWh, ndërsa familjet 
në Bullgari paguajnë 0.092 euro për kWh. Në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe 
në Maqedoni gjendet çmimi më i ulët i energjisë elektrike për familjet, në 
masën 0.08 euro për kWh.

Çmimi i energjisë në Shqipëri vjen pas Rumanisë.

Tabela 5. Çmimi i energjisë elektrike për familjet në euro për kw/h për vendet
e BE-së

Vendi 2011 2012 2013
BE-28 0.179 0.189 0.2
Eurozona 0.18 0.199 0.213
Belgjika 0.214 0.233 0.217
Bullgaria 0.083 0.085 0.092
Republika Çeke 0.15 0.15 0.153
Danimarka 0.291 0.3 0.3
Gjermania 0.253 0.26 0.292
Estonia 0.097 0.11 0.135
Irlanda 0.19 0.216 0.23
Greqia 0.125 0.139 0.156
Spanja 0.198 0.219 0.223
Franca 0.138 0.139 0.147
Kroacia 0.114 0.121 0.137
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Italia 0.199 0.213 0.229
Qiproja 0.205 0.278 0.276
Letonia 0.117 0.138 0.138
Lituania 0.121 0.126 0.137
Luksemburgu 0.168 0.17 0.165
Hungaria 0.168 0.155 0.14
Malta 0.17 0.17 0.17
Holanda 0.174 0.186 0.196
Austria 0.199 0.198 0.208
Polonia 0.147 0.142 0.148
Portugalia 0.165 0.199 0.208
Rumania 0.108 0.105 0.132
Sllovenia 0.144 0.154 0.161
Sllovakia 0.168 0.172 0.17
Finlanda 0.154 0.155 0.158
Suedia 0.209 0.203 0.21
Mbretëria e Bashkuar 0.143 0.198 0.174
Islanda 0.111 0.105
Norvegjia 0.213 0.188 0.191
Turqia 0.122 0.131

Burimi: Eurostat.

Tabela 6. Çmimet e energjisë elektrike në euro për kwh për disa vende
të Ballkanit

Vendi 2011 2012 2013
bosnjA dhe hercegoVinA 0.075 0.08 0.08
MAqedoniA nA nA 0.081
buLLgAriA 0.083 0.085 0.092
MALi i Zi 0.087 0.091 0.102
shqipëriA 0.115 0.116 0.116
ruMAniA 0.108 0.105 0.132
MesAtArjA 0.098 0.101 0.101

Burimi: Eurostat

Në tre vitet e fundit nuk kemi ndryshime në çmimin e energjisë ele-
ktrike. Aktualisht për rritjen e çmimit qeveria ka përdorur strategjinë af-
atgjatë të subvencionimit të energjisë elektrike, e cila deri më tani ka re-
zultuar joefiçente. Kjo strategji është përdorur nga qeveria për të mbrojtur 
qytetarët me të ardhura të ulëta nga ndikimet e rritjeve të mëdha të çmimit. 
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Kjo mbajtje e frenuar e çmimeve të energjisë elektrike, në aspektin 
teknik, ka krijuar problem sidomos në përdorimin e burimeve të tjera en-
ergjetike, kryesisht për shërbimet bazë të sektorit familjar.

Rritja e mundshme e çmimit të energjisë elektrike ka anët e veta pozi-
tive dhe negative. Në aspektin e diversifikimit të përdorimit të energjisë, 
rritja e çmimit do të bëjë të mundur kalimin e përdoruesve nga energjia 
elektrike te përdorimi i burimeve të tjera alternative me çmim më të ulët, 
e cila, nga ana tjetër, çon në përmirësimin e sektorit respektiv  alternativ të 
energjisë. Gjithashtu, rritja e çmimit të energjisë mundëson përmirësimin e 
treguesve teknikë dhe ekonomikë të sektorit të energjisë elektrike.

E parë në këndvështrimin social, gjykojmë se rritja e çmimit të ener
gjisë do të rëndojë pjesën e popullsisë me nivel të ulët ekonomik. Nëse 
rritet çmimi i energjisë elektrike, lind natyrshëm pyetja: Si mund të shlyejë 
detyrimin e energjisë pjesa e popullsisë që i siguron të ardhurat e veta nga 
pensionet, asistenca dhe paaftësia e përkohshme. Qëllimi kryesor i çdo 
qeverie, ndër të tjera, është sigurimi dhe përmirësimi i cilësisë së jetës 
së individit, prandaj mendojmë që rritja e çmimit cenon këtë objektiv të 
rëndësishëm të çdo qeverie.

Mundësimi i arkëtimit të faturave të papaguara është një tjetër instru-
ment që mundëson rritjen e treguesve të sektorit elektroenergjetik. E thë-
në ndryshe, konsumatori që paguan energjinë rëndohet dhe me rritjen e 
çmimit, ndërsa konsumatorët që nuk e paguajnë mbeten të favorizuar.

Arkëtimi i faturave të papaguara duhet të shihet si alternativë krye-
sore përpara se të mendohet rritja e çmimit. Përveç sa më sipër, një tjetër 
mënyrë për të përmirësuar treguesit  në sektorin energjetik është eliminimi 
i humbjeve në rrjet, që, siç e theksuam, zënë një peshë të konsiderueshme. 
Institucionet qendrore kanë të gjitha instrumentet e duhura për të siguruar 
arkëtimet e prapambetura dhe eliminuar humbjet në rrjet. Mjafton të zba-
tojnë pa lëshime kërkesat e legjislacionit në fuqi, ashtu si dhe po veprojnë 
këto kohët e fundit.

Përfundime
Siguria e furnizimit me energji elektrike, sikurse dihet, përfaqëson 

një koncept të gjerë dhe mjaft kompleks, mbasi është funksion i shumë 
variablave si: i skenarit të zhvillimit të burimeve energjetike në vend, i 
rezervës së tyre, i strukturës së interkonieksioneve ndërshtetërore, i shka
llës së efiçencës së prodhimit dhe konsumit të energjisë, i shkallës së sigu
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risë së rrjeteve dhe sistemeve të transmetimit dhe të shpërndarjes, i shka
llës së automatizimit të tyre, i kualitetit të menaxhimit të këtyre sistemeve, 
i dinamikës së zhvillimit të kërkesës për energji etj.

Përdorimi efiçent i energjisë elektrike është një nga sfidat e sotme në 
kushtet kur sistemi energjetik është në ngërç dhe kur humbjet e energjisë 
elektrike, si gjatë transmetimit dhe shpërndarjes, dhe si rezultat i shpërdo
rimit, janë në vlera maksimale.

Ky fakt duhet të jetë në qendër të vëmendjes së qeverisë dhe institu-
cioneve publike shqiptare, sepse zhvillimi dhe përmirësimi i sektorit ener
gjetik është një element kyç në mbështetje të zhvillimit të ekonomisë së 
vendit dhe rritjes së mirëqenies së qytetarëve.

Për sa më sipër, janë të nevojshme:
 ♦ Sigurimi i një zhvillimi të qëndrueshëm të vendit, duke inkurajuar 

nxi tjen e teknologjive të reja për prodhimin e energjisë elektrike dhe nxeh
tësisë nga burime të rinovueshme energjie;

 ♦ Zvogёlimi i importeve të lëndëve djegëse organike, zvogёlimi i 
gazeve me efekt serrë dhe mbrojtja e mjedisit në zbatim të detyrimeve 
ndërkombëtare të Shqipërisë që rrjedhin nga marrëveshjet dhe traktatet 
ndërkombëtare të energjisë;

 ♦ Rritja e diversifikimit të burimeve të energjisë;
 ♦ Nxitja e zhvillimit të tregut të brendshëm të energjisë dhe integrimi 

në atë rajonal;
 ♦ Rritja e numrit të prodhuesve të pavarur të energjisë;
 ♦ Harmonizimi dhe koordinimi i të gjithë aktorëve që operojnë në 

sistemin energjetik për të mundësuar prodhimin dhe shpërndarjen me 
efiçencë të energjisë.
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MOBILITETI, DEPRESIONI DHE SËMUNDJET 
KRONIKE TEK TË MOSHUARIT

reZuLtAte të studiMit iMiAs (internAtionAL MobiLity in Aging 
study) në shqipëri, KAnAdA, brAZiL dhe KoLuMbi, 2012

Dr. Alban ylli, 
Dr. reshat Koçi

AbstrAct

International comparisons can explain some differences in depression, mobility and 
chronic conditions prevalence in aging populations. In this study there are examined the 
associations between economic, social and health factors and mobility and depression in 
five diverse populations of older adults. The data are from 2012 baseline International 
Mobility In Aging Study of people aged 65 to 74 years in Canada ,Brazil, Colombia, and 
Tirana, Albania Depression and mobility were measured using standardized scales, and 
chronic diseases are based on a lifetime doctor diagnoses. Prevalence of depression and 
mobility varied considerably across gender and research sites, being highest in women 
from Tirana. No gender differences in prevalence of depression and mobility were ob-
served in the Canadian sites while these differences were large in other countries. Anti-
depressant medication was very low in Tirana and it seems to have been substituted by 
use of anxioytics received without prescription. Poor physical health and poor mobility 
is associated with depression. A number of socio-economic factors such as lower educa-
tion, insufficient income and living alone were found to increase the risk of depression 
especially among women.

Key words: Mobility; Depression; Economic, social,health factors; Aging popula-
tion; Albania; Canada; Brazil; Columbi; Education; Income and living.
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Hyrje
Plakja e popullsisë përbën për shoqërinë një fenomen demografik 

mjaft sinjifikativ që në të ardhmen do të jetë më i mprehtë më të gjitha pa-
sojat që sjell ky fenomen. Aktualisht shoqëria njerëzore ndodhet përballë 
një realiteti të ri social e shëndetësor. Procesi i plakjes përfshin të gjitha 
ato ndryshime thelbësore fizike, dhe, për sa i përket njeriut, mendore dhe 
sociale, që nuk u dedikohen sëmundjeve, të cilat fillojnë normalisht pas 
maturitetit, që janë pak a shumë të përbashkëta në të gjithë pjesëtarët e 
tjerë të species dhe konsistojnë në uljen e kapaciteteve të përshtatjes ndaj 
stresit dhe të kontrollit të ekuilibrit homeostatik. Plakja praktikisht mund 
të përkufizohet si një pamundësi progresive për t’i rezistuar vdekjes.

Një karakteristikë normale e popullatës së moshuar është fakti i të 
mospërbërit një grup homogjen: në periudhën e plakjes takohet një varia-
bilitet kaq i madh i tipareve individuale sa në asnjë periudhë tjetër të jetës.

Të moshuarit, me qëllim që të ruajnë një shëndet të mirë dhe të jenë 
aktivë, do të duhet të kryejnë një sërë funksionesh sociale për të cilat 
kërkohet më së paku një gjendje e mirë emocionale dhe fizike. Me kalimin 
e viteve një pjesë e të moshuarve humbasin autosuficiencën dhe bëhen të 
varur në jetë në ndihmën e një personi tjetër, dhe këtu problemit mjekësor 
i shtohet edhe një tjetër, ai social.

Një numër i konsiderueshëm i të moshuarve kanë nevojë për ndihmë 
për të kryer aktivitetet e jetës së përditshme në shtëpi apo jashtë saj. Mo-
biliteti ose aftësia për të lëvizur është një nga treguesit e rëndësishëm të 
cilësisë së jetës tek të moshuarit. Gjithashtu, ka një sërë studimesh të cilat 
e lidhin mobilitetin e dobët apo të keq me risk më të lartë për sëmundje 
kronike apo e shohin atë si një indikator të vdekjes së parakohshme. Mo-
biliteti i keq quhet ndryshe edhe disabilitet dhe nuk është i barabartë me 
invaliditetin, megjithëse ky i fundit mund të jetë një formë e disabilitetit. 
Disabiliteti është i lidhur me rritjen e moshës dhe nga disa autorë është 
vërejtur se disabiliteti haset më shpesh te femrat sesa te meshkujt e mo-
shuar.

Kombinimi i sëmundjeve fizike me ato mendore në të moshuarit është 
një fenomen që duhet pasur gjithmonë parasysh. Me kalimin e moshës 
humbja e funksionit rezervë në tru e bën më të mundshëm shpërthimin e 
një konfuzioni mendor (insuficiencë cerebrale e menjëhershme), në një 
kohë kur, si pasojë e sëmundjes fizike, qarkullimi cerebral i gjakut është 
reduktuar. Sëmundjet e humorit janë gjithashtu të zakonshme dhe depre-
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sioni p.sh., haset shpesh i shoqëruar me një sëmundje fizike si p.sh., pas 
një hemorragjie cerebrale. Depresioni në pacientët më të vjetër shpesh 
paraqitet si një simptomë somatike si pagjumësia apo konstipacioni, pa 
ndonjë ankesë të hapur të depresionit. Diagnoza është e vështirë dhe vetëm 
pas një konsultimi të përsëritur me pacientin mundet që depresioni të bëhet 
evident.

Jetëgjatësia e jetës së shëndetshme kushtëzohet nga një numër jo i 
madh problemesh shëndetësore kronike, risku i të cilave bëhet gjithmonë e 
më i madh me rritjen e moshës. Ndikimi i secilit prej tyre varion në lidhje 
me përkufizimin e disabilitetit, por në përgjithësi ato renditen si më poshtë: 
sëmundjet kardiovaskulare me sëmundjen koronare të zemrës dhe hemor-
ragjinë cerebrale; sëmundjet muskuloskeletike si artriti dhe osteoporoza 
të cilat shpien në fraktura; çrregullimet neurodegjenerative si humbja e 
memories dhe demencat; çrregullimet neuropsikiatrike si depresioni; kan-
ceret, ku përfshihen ato të mushkërive, të gjirit, të prostatës, kanceret kol-
orektale; si dhe çrregullime të tjera degjenerative, siç janë humbja e shi-
kimit nga kataraktet, degjenerimi makular dhe glaukoma. Reduktimi ose 
shtyrja në kohë e këtyre çrregullimeve jo vetëm që mund të çojë në ulje të 
vdekjeve të parakohshme dhe rritje të jetëgjatësisë, por, dhe çka është më 
e rëndësishme, mund gjithashtu të zvogëlojë periudhën e sëmundshmërisë 
(shëndetit të keq), kështu që të moshuarit mund të ngelen të shëndetshëm 
deri afër vdekjes.

Luhatjet e mëdha në nivelet e sëmundjeve kronike në vende të ndry-
shme mbështesin idenë se një proporcion i rëndësishëm i këtyre sëmund-
jeve lidhur me moshën mund të parandalohet ose të paktën të shtyhet në 
kohë. Kështu, burrat dhe gratë japoneze paraqesin një rritje shumë më të 
vogël me rritjen e moshës të koronares së zemrës, kancerit të gjirit dhe 
kancerit të prostatës krahasuar me britanikët, ndërsa spanjollët kanë një 
tendencë të mesme midis dy të parëve. 

Tendencat në vite dhe ndryshimet e vëna re te grupet e migruara dësh-
mojnë që këto diferenca të mëdha duhet të jenë shkaktuar më tepër nga 
faktorët mjedisorë sesa ata gjenetikë. Në tridhjetë vitet e fundit nivelet e 
sëmundjeve kardiovaskulare kanë rënë në Japoni dhe ShBA, ndërkohë që 
janë dyfishuar në Hungari. Nivelet e frakturave të bacinit janë dyfishuar 
në një sërë vendesh. Këto tendenca kanë një peshë të madhe në shëndetin 
publik. Në Britani p.sh., ndodhin çdo vit rreth 50 000 fraktura të bacinit. 
Ky numër është parashikuar të rritet në 120 000 në vitin 2020, por nëse 
do të arrihej të ktheheshin nivelet moshë specifike të vitit 1950, shumica e 
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kësaj epidemie do të mund të parandalohej.
Prevalenca e depresionit tek adultët e moshuar varion në vende të ndry-

shme. Megjithatë studimet mbi determinantet e depresionit në moshën e 
tretë janë kryer përgjithësisht në vendet me të ardhura të larta. Janë fakte 
të demonstruara tashmë ato që përshkruajnë diferencat më të mëdha so-
cioekonomike në vendet e Amerikës Latine krahasuar me ato të Amerikes 
së Veriut. Gjithashtu, ndryshimet në sistemet ekonomike e politike të 
vendeve të Europës Lindore pas dekadash të një regjimi komunist kanë 
krijuar destabilitet social në këto vende. Vendet e Amerikës së Veriut e 
vlerësojnë shumë autonominë individuale, ndërkohë që vendet e Amerikës 
Latine dhe ndoshta në përmasa akoma më të mëdha, shoqërite mesdhetare 
priren të mbështeten e të varen nga ndërveprimi familjar. Nuk është e njo-
hur nëse këto dallime socio-kulturore apo të sistemeve shëndetësore të 
ndikojnë te shëndeti fizik dhe ai mendor i të moshuarve. Çështje të tilla 
si mobiliteti, depresioni, traumat apo sëmundjet kronike dhe përdorimi i 
medikamenteve mund të jenë të lidhura me një sërë faktorësh dhe këta 
faktorë mund të ndryshojnë në forcën e lidhjes si dhe ndoshta në drejtimin 
e lidhjes në shoqëri të ndryshme.

Prevalenca e simptomave të depresionit në popullatat e moshuara lu-
hatet nga 4.6% në 38% në Europë, Amerikë Latine apo Azinë Lindore. 
Përgjithësisht pranohet se femrat e moshuara janë më të deprimuara se 
meshkujt e moshës së ngjashme, megjithatë dallimet gjinore zvogëlohen 
pasi përfshihen në analizë faktorë të tjerë risku për depresionin. Arsimimi 
i ulët dhe varfëria kanë qenë të lidhur me depresionin dhe mobilitetin në 
disa studime në vendet e zhvilluara, por nuk ka shumë fakte mbi këto lloje 
lidhjesh nga vendet me të ardhura të mesme e të ulëta siç është Shqipëria. 
Organizimi i jetës në familje duket të jetë studiuar gjithashtu, por pa lejuar 
mundësinë e krahasimit të lidhjeve të ndryshme në kultura shoqërore e 
familjare të ndryshme. Puna përgjithësisht konsiderohet si një faktor për 
shëndetin mendor dhe atë fizik, por asociimet janë të paqarta tek të moshu
arit, sidomos në vendet ku mundësitë për punë tek të moshuarit mungo-
jnë. Mungesa e konsistencës lidhur me efektin e punës në shëndetin e të 
moshuarve mund të vijë si pasojë e faktit që të moshuarit punojnë për 
arsye të ndryshme: për të ruajtur statusin social, rrjetin social, identitetin a 
prestigjin, apo të ndihmojnë një biznes familjar. Gjithashtu, është vërejtur 
se sëmundjet kronike, performanca fizike dhe disabiliteti janë faktorë risku 
të fortë për simptomat e depresionit.

Synimi i këtij punimi është të eksplorojë lidhjet e mundshme që 
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ekzistojnë mes faktorëve demografikë (mosha, seksi), pozicionit socio
ekonomik (arsimi dhe të ardhurat), faktorëve të lidhur me familjen dhe 
punën dhe shëndetin fizik (sëmundjet kronike, mobiliteti, disabiliteti dhe 
performanca fizike) me depresionin tek të moshuarit e pesë popullatave të 
ndryshme në studimin ndërkombëtar të mobilitetit tek të moshuarit (Inter-
national Mobility in Aging Study – IMIAS).

Metodologjia 
Skicimi i studimit: Të dhënat janë marrë nga faza e parë e studimit 

të IMIAS (International Mobility in Aging Study) në pesë qytete, i kryer 
gjatë periudhës shtatordhjetor 2012. Në studim janë përfshirë individë 
të moshës 65 deri në 74 vjeç që jetojnë në komunitet, me vendbanim në 
Kingston (Ontario, Kanada), SaintHyacinthe (Kebek, Kanada), Tiranë 
(Shqipëri), Manizales (Kolumbi) dhe Natal (Brazil). Pyetësorët e studim-
it kane qenë të validuar dhe kanë qenë përdorur më parë gjithashtu stu-
dime ndërkombëtare mbi moshimin. Ata janë përkthyer nga anglishtja në 
frëngjisht, spanjisht, shqip dhe portugalisht nga përkthyes profesionistë. 
Në të pesë qytetet ku u zhvillua studimi janë përdorur procedura iden-
tike dhe mjete identike të matjes. IMIAS ka marrë aprovimin nga bordet 
e etikës të secilit vend dhe ka respektuar rregullat etike në përfshirjen e 
personave në studim. Janë përjashtuar nga studimi personat të cilët bënin 
4 ose më shumë gabime në pyetësorin paraprak të orientimit (Leganes 
Cognitive Test  LCT), një test i vlerësimit të demencës për popullatat me 
arsimim të ulët.

Kampionet e përfshira në studim:
Tirana me rreth 500,000 banorë është kryeqyteti i vendit. Shqipëria 

ka një sistem shëndetësor që ofron shërbime falas për të moshuarit si dhe 
trashëgon një sistem i cili mbulon me pensione rreth 95% të popullatës së 
moshuar. Në Tiranë studimi IMIAS përfshiu 394 persona (188 burra, 206 
gra), të përzgjedhur rastësisht dhe të ftuar përmes regjistrave të qendrave 
shëndetësore.

 Kingston është një qytet me 110,000 banorë. Ontario, një provincë e 
Kanadasë, ku ndodhet ky qytet, ofron një sërë mbulimesh sociale përfshirë 
kujdes shëndetësor universal. Pjesëmarrësit (398 total, 186 burra, 212 gra) 
u përfshinë në studim duke iu përgjigjur një letre të dërguar nga mjeku u 
tyre i familjes.

Saint-Hyacinthe është një qytet i vogël frankofon me 50,000 banorë, 
jo larg Montrealit. Ky qytet është qendër ekonomike e një rajoni bujqësor. 
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Kebeku, provinca ku bën pjesë ky qytet, është i ngjashëm me Ontarion nga 
pikëpamja e shërbimeve socialshëndetësore. Rekrutimi i 401 personave 
(191 burra, 210 gra) u krye si në Kongston. 

Manizales, në Kolumbi, është një qytet me afërsisht 450,000 banorë, 
në një rajon ku prodhohet kafe afër Andeve. Në Kolumbi nuk ka sistem 
universal të pensioneve të pleqërise, por të moshuarit kanë akses në shërbi-
met shëndetësore përmes një sistemi të sigurimeve shëndetësore publike. 
Në total 400 persona (198 burra, 202 gra) u përfshinë në studim në mënyrë 
të rastësishme nga qendrat shëndetësore publike.

 Natal, në Brazil, është një qytet bregdetar në verilindje të vendit, një 
zonë e konsideruar përgjithësisht si më e prapambetur se pjesa tjetër e 
vendit. Gjatë dekadës së fundit Brazili ka filluar një sistem universal pen-
sionesh të pleqërisë dhe një sistem shëndetësor. Në total 402 persona të 
moshuar (n=192 burra, n=210 gra) u përzgjodhën rastësisht dhe u përf-
shinë në studim nga 5 qendra shëndetësore në 5 lagje të qytetit.

Matjet
Depresioni: Në studim është përdorur Shkalla e Depresionit e Qendrës 

për Studime Epidemiologjike me 20 pika (CESD) me qëllim vlerësimin 
e simptomave të depresionit gjatë javës së kaluar. Rezultatet maten me 
pikë (score) dhe rezultati i mundshëm luhatet në rangun 060 pikë. Në këtë 
studim e kemi përkufizuar depresionin si një rezultat në CESD të bara
bartë ose më të madh se 16, çka është tregues i një diagnoze të mundshme 
depresioni.

Funksionet fizike: Disabiliteti ADL u përcaktua nga nevoja për ndi-
hmë në të paktën 1 prej 5 aktiviteteve të jetës së përditshme; larja e trupit, 
veshja, shkuarja në tualet, ushqyerja dhe lëvizja në shtëpi. Disabiliteti u 
përcaktua nga vetëraportimi i vështirësisë për të ecur 400 metra ose për të 
ngjitur një palë shkallë pa pushuar (i përkufizuar për herë të parë nga S. Z. 
Nag  shih në bibliografinë 29). Performanca fizike u testua përmes për-
dorimit të ‘Short Physical Performance Battery’ (SPPB) e përbërë nga disa 
teste qëndrimi, ecjeje dhe ngritjeje nga karrigia. Rezultatet luhaten në një 
rang nga 0 në 12. Në këtë analizë është përdorur rezultati: e ulët (SPPB<8) 
kundrejt adekuate (SPPB≥8).

Sëmundjet kronike: pjesëmarrësit u pyetën nëse një mjek i kish diag-
nostikuar të vuanin nga artriti, osteoporoza, hipertensioni, sëmundjet kro-
nike të mushkërive, kanceri, sëmundje të zemrës, sëmundje cerebrovasku-
lare ose diabeti.
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Variablat demografikë, ekonomikë e socialë: mosha (‘6569’ dhe ‘70
74’); seksi (meshkuj, femra); arsimimi (më pak ose më shumë se shko
lla e mesme); mjaftueshmëria e të ardhurave për nevojat bazë (‘shumë e 
mjaftueshme’; ‘e mjaftueshme’ ose ‘e pamjaftueshme’); jetesa (‘vetëm’, 
‘vetëm me partnerin’; ‘me fëmijët’, ‘pavarësisht nga prania e partnerit’) 
dhe statusi i punës gjatë një jave më parë (‘punon’; ‘ndihmon në biznesin 
e familjes pa pagesë’; ‘pension’ dhe ‘nuk mund të punojë’).

Intervistat dhe matjet janë kryer në shtëpitë e pjesëmarrësve në studim.
Analiza statistikore: Testet e Chi katrorit janë përdorur për matjen 

e diferencave në variablat e mobilitetitit, shëndetit fizik dhe depresionit 
në kategori të ndryshme të faktorëve të konsideruar si faktorë risku. Re-
gresioni logjistik është përdorur për të vlerësuar lidhjet mes faktorëve të 
ndryshëm në dy lloje analizash: modeli i parë për të vërejtur lidhjen mes 
depresionit dhe mobilitetit e sëmundjeve, modeli i dytë për të parë lidhjen 
mes depresionit dhe ndryshoreve demografike, sociale e ekonomike. Ra-
porti i Odseve (Odds Ratio – OR) është përdorur për të dëshmuar forcën e 
lidhjes; p.sh. një OR=1.6 dëshmon një rritje prej 1.6 herësh ose 60% të ris-
kut në kategorinë e konsideruar në risk krahasuar me kategorinë referencë. 
Niveli kufi i sinjifikancës statiskore është mbajtur në nivelin 0.05.

Rezultatet:
Gjithsej në studim janë përfshirë 1995 persona të moshës 6574 vjeç 

me mbizotërim të lehtë të femrave dhe të të moshuarve nën 71 vjeç. Nuk 
ka dallime sinjifikative në raportin mes sekseve dhe grupmoshave në 5 
kampionet e 5 qyteteve të studimit.

Arsimimi i ulët dhe pamjaftueshmëria e të ardhurave për nevojat bazë 
haseshin më shpesh në qytetet e Amerikës Latine, ndërsa këta parametra 
ishin shumë më pozitivë në qytetet e Kanadasë (grafikët 1 dhe 2). Shqi
përia qëndronte mes këtyre dy ekstremeve. Proporcioni i të moshuarve 
që jetonin së bashku me fëmijët gjithashtu ndiqte një profil të ngjashëm. 
Vetëm një pakicë e vogël e të moshuarve në Kanada jetonin me fëmijët, 
ndërsa shumica e të moshuarve në Amerikën Latine jetonin së bashku me 
fëmijët. Në Shqipëri pothuaj gjysma jetonte pa fëmijët (grafiku 3).
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Grafiku 1. Arsimimi

Grafiku 2. Mjaftueshmëria e të ardhurave për nevojat bazë

Grafiku 3. Me kë jeton
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Rreth 90% e të intervistuarve në Tiranë nuk ishin të përfshirë në asnjë 
shoqatë apo organizatë tjetër në komunitet, raport mjaft më i madh kraha-
suar me qytetet e tjera në studim.

Lidhur me diferencat mes sekseve, me përjashtim të Kanadasë, kudo 
gratë kishin një arsimim më të ulët se burrat. Proporcioni i grave që jetonin 
vetëm në Shqipëri dhe Kanada ishte pothuaj sa dyfishi i atij të burrave. Në 
të 5 qytetet burrat raportonin të kishin punuar më shpesh gjatë javës së 
kaluar. Në Amerikën Latine kishte një proporcion më të lartë të grave që 
punonin në biznesin e familjes pa pagevsë.

Me ndonjë përjashtim të vërejtur në Kanada (ku vetëm në një rast u 
vërejt diferencë e ndjeshme), situata lidhur me sëmundjet kronike, depre-
sionin, disabilitetin dhe performancën fizike paraqitej shumë më keq mes 
femrave krahasuar me meshkujt (grafikët 5, 6, 7 dhe 9).

Shumica dërrmuese e pjesëmarrësve raportonte të paktën 1 ose 2 së-
mundje kronike të diagnostikuara nga një mjek. Në Tiranë prevalenca e 
atyre me 23 ose 4 a më shumë sëmundje kronike ishte më e lartë se kudo 
(grafiku 5).

Grafiku 5. Prevalenca e sëmundjeve kronike

Nga tabela 1, vërehet se sëmundjet kronike me të shpeshta janë ato 
kardiovaskulare (hipertensioniHTA, sëmundjet ishemike (SIZ dhe SIC,) 
të ndjekura nga sëmundjet e kockave (artritet dhe osteoporozat) e më pas 
diabeti.
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Tabela 1. Prevalenca e sëmundjeve kronike në të 5 qytetet

Në grafikun 6, paraqitet shpeshtësia e vështirësive me mobilitetin dhe 
performanca fizike. Në një prirje të përgjithshme vërehet se problemet më 
të mëdha lidhur me mobilitetin hasen në qytetet jashtë Kanadasë, në Shqi
përi, Brazil dhe Kolumbi. Edhe performanca fizike e matur (Short Phys-
ical Performance Batery –SPPB: me testet e qëndrimit në këmbë, ulje
ngritjes nga karrigia etj.), ndjek një prirje të ngjashme: problemet janë më 
të shpeshta në qytetet jashtë Kanadasë dhe femrat kanë më shumë problem 
me mobilitetin se meshkujt.

Grafiku 6. Prevalenca e mobilitetit të reduktuar (vështirësi për të ecur 400 m ose për të 
ngjitur një palë shkallë)
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Ndërsa shpeshtësia e rrëzimeve tek të moshuarit e Tiranës rezulton më 
e ulët se në qytetet e tjera, prevalenca e atyre që kërkojnë shtrim në spital 
është më e larta. Elemente që mund të ndikojnë në këtë gjë janë perceptimi 
i të moshuarve mbi llojin e rrëzimit si dhe aksesi në shërbimet shëndetë-
sore në rastin e rrëzimeve me natyrë serioze për shëndetin.
Grafiku 7.  Prevalenca e rrëzimeve

Prevalenca e shenjave të depresionit është më e lartë në Tiranë, ku 
rreth 30% e meshkujve dhe pothuaj gjysma e femrave janë në risk për 
depresion. Ajo ndiqet nga qyteti frankofon në Kanada, ku nuk vërehen 
diferenca mes meshkujve dhe femrave. Niveli më i ulët është në qytetin 
anglofon në Kanada, ndërsa diferencat më të forta mes meshkujve dhe 
femrave vërehen në Brazil (grafiku 8).

Grafiku 8. Prevalenca e simptomave të depresionit (CES-D >=16)
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Në tabelën 2 demonstrohet fakti se në Tiranë barnat mjekësore për-
doren në mënyrë shumë të shpeshtë pa recetë. Një në katër të moshuar të 
anketuar në Tiranë ishte duke përdorur një medikament psikotrop (krye-
sisht një analgjezik) pa recetë gjatë kohës së kryerjes së studimit. Kjo pam-
je është në kontrast të thellë me qytetet e tjera të IMIAS ku përqindja e të 
moshuarve që përdorin barna pa recetë është minimale. Gjithashtu vërehet 
se megjithëse në Tiranë shpeshtësia e depresionit ishte më e larta, për-
dorimi i antidepresantëve është më i ulëti. Duket se në Tiranë, përdorimi 
i anksiolitikëve pa recetë (kryesisht bezodiazepina, si p.sh., valiumi etj.) 
zëvendëson një pjesë të nevojave për mjekim.

Tabela 2. Përdorimi i medikamenteve psikotrope (me ose pa recetë)

Në mënyrë të qëndrueshme depresioni rritet me rritjen e problemeve 
të mobilitetit, të performancës fizike apo me praninë e sëmundjeve kronike 
(tabela 3). Nga kjo tabelë vërejmë se risku për depresion rritet me 1.95 
herë (ose 95%) tek ata që kanë katër sëmundje kronike kudrejt atyre që 
kanë 1 ose më pak. Gjithashtu, ai rritet në përmasa të ngjashme (1.62 herë, 
1.83 herë dhe 1.66 herë) tek ata që kanë vështirësi në lëvizje apo movilitet 
krahasur me ata që nuk kanë.

Kur analizojmë lidhjet e depresionit me variablat socio-ekonomikë në 
tabelën 4 vërejmë se te femrat risku për depresion është më i lartë mes 
atyre me arsim më të ulët (risku rritet me 2.26 herë), të ardhura më të 
këqija (risku rritet deri në 2.73 herë) dhe që jetojnë vetëm pa bashkëshortin 
(risku rritet me 1.66 herë). Te meshkujt vërejmë rritje të riskut për depre-
sion vetëm mes atyre që nuk mund të punojnë (risku rritet me 2.12 herë).
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Tabela 3. Lidhja e depresionit, mobilitetit dhe sëmundjeve kronike

Tabela 4. Lidhja e faktorëve socio-ekonomikë me depresionin
(Analizë e veçantë për të dy sekset  modeli 2)

OR = Odds ratio ose raporti i odseve (gjasave)
P= probabiliteti për të rrëzuar hipotezën që testohet. Kemi konsideruar 

mundësi të papërfillshme P e barabartë ose më e vogël se 5%  (0.05)
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Konkluzione dhe rekomandime
Krahasuar me qytetet e Amerikës Latine dhe ato të Amerikës së Veriut, 

të moshuarit e Tiranës kanë një situatë arsimore dhe të të ardhurave me-
satare, por pjesëmarrja e tyre në shoqërinë civile dhe aktivitete të tjera 
komunitare është shumë e ulët.

Shumica dërrmuese e të moshuarve janë të diagnostikuar me të paktën 
dy, apo më shumë sëmundje kronike, pavarësisht se ku jetojnë. 

Me ndonjë përjashtim të vërejtur në Kanada, situata e lidhur me së-
mundjet kronike, depresionin, disabilitetin dhe performancën fizike para
qitej shumë më keq mes femrave krahasuar me meshkujt.

Në Tiranë vërehet një prevalencë e lartë e sëmundjeve kronike, depre-
sionit dhe disabilitetit.

Në përgjithësi, disabiliteti është më i lartë në Tiranë dhe në qytetet e 
Amerikës Latine.

Prevalenca e atyre rrëzimeve që kërkojnë shtrim në spital është më e 
lartë në Tiranë se në qytetet e tjera.

Një në katër të moshuar në Tiranë përdor një medikament psikotrop 
pa recetë. Duket se në Tiranë, përdorimi i anksiolitikëve ka zëvendësuar 
përdorimin e antidepresivëve.

Sëmundjet kronike, disabiliteti dhe performanca fizike janë të lidhura 
me depresionin si te meshkujt ashtu edhe te femrat.

Te femrat arsimimi i ulët, të ardhurat e pamjaftueshme dhe jetesa 
vetëm e rrisin riskun e depresionit, ndërsa te burrat vetëm pamundësia për 
të punuar e rrit këtë risk.

Nga gjetjet e studimit rekomandohet:
Të shtohen përpjekjet për kufizimin e izolimit social dhe nxitjen e an-

gazhimit të të moshuarve shqiptarë në shoqërinë civile;
Adaptim i mëtejshëm i sistemit shëndetësor në funksion të identifi-

kimit të hershëm dhe ndjekjes profesionale të problemeve të tilla si depre-
sioni dhe sëmundjet kronike;

Ndërprerje e qarqeve vicioze që mund të krijohen mes depresionit dhe 
mungesës së mobilitetit duke vendosur theksin te vizitat në shtëpi dhe de-
pistimi në komunitet;

Ndërgjegjësim i të moshuarve si dhe i personelit mjekësor lidhur me 
dobitë dhe rreziqet e përdorimit të medikamenteve për probleme të lidhura 
me humorin;
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Përqendrim më i madh i vëmendjes te gratë, të moshuarit me arsimim 
të ulët, ata me të ardhura të pamjaftueshme dhe ata që nuk mund të puno-
jnë.
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K R O N I K Ë
1- Doli nga shtypi Revista “DEMOGRAFIA” Nr.1 e vitit 

2014.
Në këtë numër të re-

vistës përfshihen artikujt që 
vijojnë:

• Aspektet demo-
grafike të plakjes së popull-
sisë në vendin tonë dhe prob-
lemet që kërkojnë zgjidhje;

• Migrimet e popull-
sisë së Shqipërisë brenda 
vendit dhe ndikimet në dina-
mikën demografike;

• Rindarja adminis-
trative territoriale brenda 
kuadrit të Kushtetutës;

• Konsumi dhe ligjsh-
mëritë e tij në matjen e 
nivelit të jetesës së familjeve 
shqiptare;

• Misioni ynë për të 
promovuar cilësinë e jetës  
së personave të moshuar në 
të gjitha nivelet;

• Media dhe mosha e tretë. Probleme dhe modele të trajtimit;
• Kronikë;
• Statistikë.
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2- Botime librash

a) Doli nga shtypi libri i Prof. Dr. Adrian Civicit “Transformimi i 
madh (nga plani drejt tregut)”

Kohët e fundit, doli nga shtypi libri i 
Prof. Dr. të shquar, z. Adrian Civici “Trans-
formimi i madh (nga plani drejt tregut)”. 
Parathënia në këtë libër është shkruar nga 
Aleksandër Meksi (ish kryeministër i Shqi-
përisë në vitet 1992-1997). Autori anali-
zon sistemin socialist dhe krizën e tij si 
dhe rrugën për ndërtimin e një modeli të ri 
socio-politiko- ekonomik sipas shembujve 
të vendeve të demokracive perëndimore 
me ekonomi të zhvilluar. Libri mund t’u 
shërbejë studiuesve si dhe studentëve të 
fakulteteve të Ekonomisë, Shkencave So-
ciale etj.

b) Doli nga shtypi libri “Mosha e tretë, të moshuarit, familja dhe 
institucionet sociale” të autorit Gëzim Tushi

Sociologu Gëzim Tushi ka një krijim-
tari botuese shumë të madhe. Kohët e fundit 
doli në qarkullim libri i tij “Mosha e tretë, 
të moshuarit, familja dhe institucionet so-
ciale”. Në këtë libër trajtohen probleme në 
lidhje me konceptimin modern për moshën, 
problemet e pleqërisë në vendin tonë, të 
moshuarit dhe familja si dhe probleme të 
shërbimit social të të moshuarve.

Libri është shumë aktual dhe u shërben 
organeve shtetërore si dhe organeve të tjera 
që të kujdesen më shumë për këtë grup-
moshë të popullsisë.
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c) Doli në qarkullim libri “Kurthet e papunësisë”
Sociologu Kosta Barjaba është pro-

fesor i sociologjisë në Universitetin Eu-
ropian të Tiranës dhe ka një veprimtari 
botuese të gjerë në fushën sociale me 
libra dhe artikuj shkencorë, brenda e 
jashtë vendit.

Libri “Kurthet e papunësisë” është 
ndërtuar në katër pjesë dhe shtatë ka-
pituj, duke analizuar në mënyrë të kuj
desëshme, me mjaft të dhëna shifrash 
e faktesh ecurinë e tregut të punës dhe 
në veçanti papunësinë gjatë tranzicionit 
shqiptar të viteve 19912012, me suk-
seset dhe dështimet e tij, metodikat e 
llogaritjes, efektet  e emigracionit dhe 
urbanizimit, specifikat e formimit profe-
sional dhe legjislacionit të punës etj.

Ky libër studimor është një vlerë e shtuar për organet shtetërore, bib-
liotekën e ekonomistëve, të shkencave sociale dhe më gjerë.

3- Aktivitete në kuadrin e ditës së të moshuarve
Me rastin e ditës ndërkombëtare të të moshuarve (1 tetor), u zhvilluan 

aktivitete të ndryshme. Në disa prej këtyre aktiviteteve morën  pjesë edhe 
përfaqësues nga Shoqata Shqiptare e Demografëve. Ndër këto aktivitete 
përmendim:

a Komisioni parlamentar i Çështjeve Sociale, në mbledhjen e tij për 
moshën e tretë ka ftuar organizatat joqeveritare. Kryetari i Shoqatës Shqi-
ptare të Demografëve, Prof. Dr. Ilia Telo, ka kërkuar në këtë mbedhje stu-
dim dhe publikim të treguesit të minimumit jetik dhe miratimin e Statusit 
të Moshës së Tretë. Komisioni i miratoi këto kërkesa dhe premtoi se në të 
ardhmen të gjitha këto do të realizohen.

b Televizioni “Agon Channel”, ditën e të moshuarve realizoi një 
emision për këtë moshë, ku morën pjesë edhe përfaqësues nga Shoqata 
Shqiptare e Demografëve.
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c- Shoqata e Geriatri-Gerontologjisë, në ditën e të moshuarve (1 
tetor 2014) organizoi një aktivitet me të moshuarit e Tiranës, ku disave u 
është kryer edhe një shërbim shëndetësor (matja e tensionit dhe diabetit). 
Më vonë u shtrua një drekë pune.

Në këtë aktivitet morën pjesë edhe përfaqësues nga Shoqata Shqiptare 
e Demografëve.
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Tematika orientuese e revistave 
“Demografia” për vitet 2015 dhe 2016

Viti 2015

Revista Nr.1
1. Analiza nga të dhënat e regjistrimit të popullsisë të vitit 2011;
2. Përbërja e popullsisë sipas gjinisë në bazë të regjistrimit të vitit 

2011 dhe parashikimi i popullsisë në perspektivë;
3. Papunësia e regjistruar dhe demografike, sugjerime për zvogëlimin 

e saj;
4. Urbanistika e zhvillimit të turizmit në vendin tonë;
5. Varfëria në vendin tonë dhe mendime për uljen e saj;
6. Zhvillimi ekonomiko-shoqëror i një terrritori;
7. Kronika;
8. Të dhëna statistikore.

Revista Nr.2
1. Popullsia e botës. Dinamika e deritanishnme dhe parashikime për 

të ardhmen;
2. Ndryshime në përbërjen e popullsisë sipas vendbanimit dhe prob-

lemet që dalin;
3. Mendime për përsosjen e evidencave të gjëndjes civile;
4. Struktura e zhvillimit të degëve dhe nëndegëve të ekonomisë dhe 

cila është struktura optimale për kushtet e vendit tonë;
5. Emigrimi i jashtëm. Ecuria pas vitit 1990 dhe parashikime për të 

ardhmen;
6. Zhvillimi ekonomiko-shoqëror i një terrritori;
7. Kronika;
8. Të dhëna statistikore.
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Viti 2016

Revista Nr.1
1. Strategjia e popullsisë në të ardhmen sipas rezultateve të regjistrimit 

të popullsisë;
2. Ndryshime në përbërjen e popullsisë sipas regjistrimit të vitit 2011 

dhe problemet që dalin;
3. Mendime në lidhje me përmirësimin e gjëndjes materiale dhe shën-

detësore të popullsisë të moshës së tretë;
4. Diferencat në zhvillimin ekonomiko-social në aspektin territorial 

dhe ngushtimi i tyre;
5. Mendime në lidhje me përsosjen e shërbimit shëndetësor;
6. Zhvillimi ekonomiko-shoqëror i një territori;
7. Kronika;
8. Të dhëna statistikore.

Revista Nr.2
1. Zhvillimi ekonomiko-social në të ardhmen;
2. Përbërja e popullsisë së vendit tonë sipas gjendjes civile në bazë të 

regjistrimit të vitit 2011;
3. Turizmi dhe mundësitë e zhvillimit të tij në vendin tonë;
4. Zhvillimi ekonomik duhet të përcaktojë zhvillimin e arsimit të 

mesëm profesional dhe të arsimit të lartë;
5. Kushtet e banimit, ndotja e ambientit dhe probleme që dalin;
6. Zhvillimi ekonomiko shoqëror i një territori;
7. Kronika;
8. Të dhëna statistikore.

Shënim. Kjo është tematikë orientuese. Ftojmë të gjithë lexuesit e 
revistës që të shkruajnë për këto probleme si dhe për probleme të tjera 
ekonomiko-sociale.
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STATISTIKË

Popullsia e Botës sipas shteteve

Nr. Shteti Popullsia Data Burimi
1 Kina 1.365.960.000 4 gusht 2014 Vlerësim zyrtar
2 India 1.247.510.000 4 gusht 2014 Census 2011
3 SHBA 318.503.000 4 gusht 2014 Regjistrim zyrtar
4 Indonezia 252.164.800 1 korrik 2014 Vlerësim zyrtar
5 Brazili 192,376,496 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
6 Pakistani 188.020.000 1 korrik 2014 Vlerësim zyrtar
7 Nigeria 166,629,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
8 Bangladeshi 152,518,015 16 korrik 2012 Zyra e Statistikës
9 Rusia 143,117,000 1 qershor 2012 Vlerësim zyrtar
10 Japonia 127,530,000 1 qershor 2012 Vlerësim zyrtar
11 Meksika 112,336,538 12 qershor 2010 Census 2010 
12 Filipinet 92,337,852 1 maj 2010 Census 2010 
13 Vietnami 87,840,000 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
14 Etiopia 84,320,987 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
15 Egjipti 86.220.000 3 shtator  2014 Popullsi zyrtare
16 Gjermania 81,859,000 30 nëntor 2011 Vlerësim zyrtar
17 Irani 75,149,669 1 korrik 2011 Census 2011
18 Turqia 74,724,269 31 dhjetor 2011 Vlerësim zyrtar
19 R D e Kongos 69,575,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
20 Tailanda 65,479,453 1 shtator 2010 Census 2010 
21 Franca [3] 65,350,000 1 janar 2012 Vlerësim zyrtar
22 Britania e Madhe 62,262,000 1 korrik 2010 Vlerësim zyrtar
23 Italia 60,820,787 31 dhjetor 2011 Vlerësim zyrtar
24 Rep. Jugafrikane 50,586,757 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
25 Korea Jugore 50,004,441 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
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26 Birmania 48,724,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
27 Kolumbia 47.732.000 3 shtator 2014 Popullsi zyrtare
28 Spanja 46,163,116 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
29 Ukraina 45,565,909 1 qershor 2012 Vlerësim zyrtar
30 Tanzania 43,188,000 1 korrik 2010 Vlerësim zyrtar
31 Kenia 42,749,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
32 Argjentina 40,117,096 27 tetor 2010 Census 2010 
33 Polonia 38,501,000 31 mars 2011 Census 2011
34 Algjeria 37,100,000 1 janar 2012 Vlerësim zyrtar
35 Kanadaja 35.623.800 3 shtator 2014 Popullsi zyrtare
36 Iraku 33,330,000 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
37 Uganda 32,939,800 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
38 Maroku 33.362.100 3 shtator 2014 Popullsi zyrtare
39 Sudani 30,894,000 22 prill 2008 Censusi 2008
40 Peru 30,135,875 30 qershor 2012 Vlerësim zyrtar
41 Uzbekistani 29,123,400 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
42 Malajzia 28,334,135 6 korrik 2010 Census 2010 
43 Venezuela 27,150,095 30 nëntor 2011 Census 2011
44 Arabia Saudite 27,136,977 28 prill 2010 Census 2010 
45 Nepali 26,620,809 22 qershor 2011 Census 2011
46 Afganistani 25,500,100 20122013 Vlerësim zyrtar
47 Gana 24,658,823 26 shtator 2010 Census 2010 
48 Koreja e Veriut 24,554,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
49 Jemeni 24,527,000 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
50 Mozambiku 23,700,715 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
51 Taivani[4] 23,261,747 30 qershor 2012 Vlerësim zyrtar
52 Australia 23.403.453 3 shtator 2014 Popullsi zyrtare
53 Siria 22.770.000 3 shtator 2014 Popullsi zyrtare
54 Madagaskari 20,696,070 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
55 Angola 20,609,294 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
56 Bregu i Fildishtë 20,595,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
57 Sri Lanka 20.277.597 20 mars 2012 Censusi 2012 
58 Kameruni 19,406,100 1 janar 2010 Vlerësim zyrtar
59 Rumania 19,042,936 20 tetor 2011 Census 2011
60 Kili 17,402,630 30 qershor 2012 Vlerësim zyrtar
61 Holanda 16,738,836 31 maj 2012 Vlerësim zyrtar
62 Kazakistani 16,776,000 1 qershor 2012 Vlerësim zyrtar
63 Mali 16,319,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
64 Nigeri 16,274,738 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
65 Malavi 15,883,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
66 Burkina Faso 15,730,977 1 korrik 2010 Vlerësim zyrtar
67 Guatemala 14,713,763 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
68 Ekuadori 14,483,499 28 nëntor 2010 Census 2010 
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69 Kamboxhia 14,478,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
70 Zambia 13,046,508 16 tetor 2010  Census 2010 s
71 Zimbabveja 13,014,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
72 Senegali 12,855,153 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
73 Çadi 11,831,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
74 Kuba 11,247,925 31 dhjetor 2011 Vlerësim zyrtar
75 Belgjika 10,951,266 1 janar 2011 Vlerësim zyrtar
76 Greqia 10,787,690 24 maj 2011 Census 2011
77 Ruanda 10,718,379 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
78 Tunizia 10,673,800 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
79 Portugalia 10,561,614 21 mars 2011 Census 2011
80 Republika Çeke 10,504,203 31 dhjetor 2011 Vlerësim zyrtar
81 Guineja 10,481,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
82 Bolivia 10,426,154 2010 Vlerësim zyrtar
83 Haiti 10,085,214 1 korrik 2010 Vlerësim zyrtar
84 Hungaria 9,962,000 1 janar 2012 Vlerësim zyrtar
85 Somalia [5] 9,797,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
86 Suedia 9,507,324 31 maj 2012 Vlerësim zyrtar
87 Bjellorusia 9,457,500 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
88 Rep.Dominikane 9,445,281 1 dhjetor2010 Census 2010 
89 Benini 9,352,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
90 Azerbajxhani 9,235,100 1 janar 2012 Vlerësim zyrtar
91 Burundi 8,749,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
92 Austria 8,452,835 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
93 Honduras 8,385,072 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
94 Emiratet e B.Arabe 8,264,070 1 korril 2010 Vlerësim zyrtar
95 Sudani i Jugut 8,260,490 22 prill 2008 Censusi 2008 
96 Zvicra 7,952,600 31 dhjetor 2011 Vlerësim zyrtar
97 Izraeli 7,879,500 30 prill 2012 Vlerësim zyrtar
98 Taxhikistani 7,800,000 1 janar 2012 Vlerësim zyrtar
99 Bullgaria 7,364,570 1 shkurt 2011 Census 2011
100 Serbia [6] 7,120,666 1 tetor 2011 Census 2011
101 Hong Kongu (Kina) 7,103,700 31 dhjetor 2011 Vlerësim zyrtar
102 Papua Guinea e Re 7.014.000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
103 Libia 6.469.000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
104 Laosi 6.465.800 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
105 Paraguai 6.337.127 1 korrik 2010 Vlerësim zyrtar
106 Jordania 6.616.400 3 shtator 2014 Popullsi zyrtare
107 Togo 6.191.155 6 nëntor 2010 Census 2010 
108 El Salvador 6.183.000 30 qershor 2010 Vlerësim zyrtar
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109 Sierra Leone 6.126.000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
110 Nikaragua 5.815.524 1 korrik 2010 Vlerësim zyrtar
111 Danimarka 5.584.758 1 prill 2012  Vlerësim zyrtar
112 Eritrea 5,581,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
113 Kirgistani 5.477.600 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
114 Sllovakia 5,445,324 30 shtator 2011 Vlerësim zyrtar
115 Finlanda 5.453.950 3 shtator 2014 Popullsi zyrtare
116 Singapori 5,183,700 30 qershor 2011 Vlerësim zyrtar
117 Turkmenistani 5,170,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
118 Norvegjia 5.174.600 3 shtator 2014 Popullsi zyrtare 
119 Irlanda 4,588,252 10 prill 2011  Census 2011
120 Afrika Qendrore 4,576,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
121 Gjeorgjia [8] 4,497,600 1 janar 2012 Vlerësim zyrtar
122 Zelanda e Re 4.457.870 3 shtator 2014 Popullsi zyrtare
123 Kosta Rika 4,301,712 3 qershor 2011 Census 2011
124 Palestina [9] 4,293,309 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
125 Libani 4,292,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
126 Kroacia 4.290.612 31 mars 2011 Census 2011
127 Liberia 4,245,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
128 Republika e Kongos 4,140,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
129 Bosnja dhe Hercegovina 3,839,737 30 qershor 2011 Vlerësim zyrtar
130 Portoriko (USA) 3,725,789 1 prill 2010 Census 2010 
131 Kuvajti 3,582,054 31 dhjetor 2010 Vlerësim zyrtar
132 Moldavia [10] 3,559,500 1 janar 2012 Vlerësim zyrtar
133 Panama 3,405,813 16 maj 2010 Census 2010 
134 Mauritania 3,378,254 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
135 Armenia 3,268,500 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
136 Uruguaj 3,251,526 30 shtator 2011 Census 2011
137 Lituania 3,187,700 1 maj 2012 Vlerësim zyrtar
138 Mongolia 2,844,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
139 Shqipëria 2.895.947 1 janar 2014 Vlerësim zyrtar 
140 Omani 2,773,479 12 dhjetor 2010 Census 2010 
141 Xhamajka 2,705,827 31 dhjetor 2010 Vlerësim zyrtar
142 Namibia 2,364,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
143 Lesoto 2,217,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
144 Letonia 2,070,371 1 mars 2011 Census 2011
145 Sllovenia 2.066.230 3 shtator 2014 Popullsia zyrtare
146 Maqedonia 2,057,284 1 dhjetor 2010 Vlerësim zyrtar
147 Bocvana 2,038,228 22 gusht 2011 Census 2011
148 Gambia 1,825,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
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149 Katari 1,699,435 21 prill 2010 Census 2010 
150 GuineaBissau 1,580,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
151 Gaboni 1,564,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
152 Trinidadi dhe Tobago 1,317,714 1 korrik 2010 Vlerësim zyrtar
153 Estonia 1,294,236 31 mars 2012 Census 2011
154 Mauritiusi 1,286,051 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
155 Bahraini 1,234,571 27 prill 2010 Census 2010 
156 Suazilendi 1,220,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
157 Timori Lindor 1,066,409 11 korrik 2010 Census 2010 
158 Xhibuti 923,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
159 Fixhi 876,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
160 Stampa:REU (France) 865,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
161 Qipro[11] 838,897 1 tetor 2011 Census 2011
162 Guajana 784,894 1 korrik 2010 Vlerësim zyrtar
163 Komoros [12] 773,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
164 Guinea Ekuatoriale 740.000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
165 Butani 720.679 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
166 Mali i Zi 620,029 1 prill 2011 Census 2011
167 Makao (Kina) [13] 557,400 1 dhjetor 2011 Vlerësim zyrtar
168 Ishujt Solomon 553,935 1 korrik 2012 Vlerësim zyrtar
169 Saharaja Perëndimore 567.000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
170 Surinami 534.000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
171 Luksemburgu 511,800 31 dhjetor  2010 Vlerësim zyrtar
172 Kepi i Gjelbër 491,875 16 qershor 2010 Census 2010 
173 Guadeloupe (France) 465,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
174 Brunei 422,700 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
175 Malta 417,617 31 dhjetor 2010 Vlerësim zyrtar
176 Martinique (France) 408,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
177 Bahamas 353,658 3 qershor 2010 Census 2010 
178 Islanda 320,060 1 prill 2012 Vlerësim zyrtar
179 Maldivet 317,280 1 korrik 2010 Vlerësim zyrtar
180 Belize 312,971 12 maj 2010 Census 2010 
181 Barbados 274,200 1 korrik 2010 Vlerësim zyrtar
182 Polinezia franceze 277,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
183 Kaledonia e Re (France) 259,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
185 Guiana (Francë) 243,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
188 Sao Tome dhe Principe 172,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
194 Grenada 105,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
195 Tonga 103,036 30 nëntor 2011 Census 2011
198 Kiribati 101,000 1 korrik 2012 Vlerësim i OKB
201 Antigua dhe Barbuda 86,295 27 maj 2011 Census 2011
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203 Andorra 78,115 1 korrik 2011 Vlerësim zyrtar
204 Dominika 71,293 14 maj 2011  Census 2011s
205 Bermuda (UK) 64,237 20 maj 2010 Census 2010 
206 Guernsey (UK) 62,431 31 mars 2010 Vlerësim zyrtar
207 Groenlanda (Denmark) 56,749 1 janar 2012 Vlerësim zyrtar


