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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  

Rritja dhe prosperitet i përbashkët  

Me një rritje ekonomike mesatare mbi 6 përqind në vit, Shqipëria kishte ekonominë me ritmet më të 

shpejta të rritjes në dekadën përpara krizës financiare globale të vitit 2008. Prodhimi i brendshëm bruto 

(PBB) për frymë u rrit me një nivel mesatar prej 6 përqind në terma realë, duke shënuar performancën më të 

mirë të rritjes ndërmjet shteteve jo të pasura me naftë të Evropës. Kjo performancë e fortë rritjeje mundësoi 

që Shqipëria, vendi më i varfër në Evropë në fillim të viteteve ’90, të arrinte statusin e vendit me të ardhura të 

mesme në vitin 2008. Ky ritëm i shpejtë rritjeje e ndihmoi vendin të ngushtonte hendekun e të ardhurave për 

frymë karahasuar me të ardhurat për frymë në shtetet e Bashkimit Evropian (BE) nga 18 përqind të të 

ardhurave mesatare të BE-së në vitin 1998 deri në 30 përqind në vitin 2012.1 

Në Shqipëri ekziston një lidhje e fortë ndërmjet rritjes ekonomike dhe uljes së varfërisë. Në vitet e 

lulëzimit në periudhën nga viti 2002 deri në vitin 2008, rritja çoi në daljen e shumë njerëzve nga niveli i 

varfërisë, ndërkohë që varfëria ra nga 25.4 përqind në 12.5 përqind.  Rritja ekonomike ishte përfshirëse, e 

karakterizuar nga rritja e konsumit ndërmjet 40 përqindëshit të fundit të shpërndarjes (40 përqindëshi i fundit) 

me ritme më të shpjeta sesa mesatarja e vendit.2 Shtytësit e rritjes ekonomike gjatë kësaj periudhe i shërbyen 

më shumë personave me mirëqënie më të ulët, ndërsa varfëria u përgjysmua si në zonat rurale dhe në zonat 

urbane. 

 
 

Burimi: Analiza e Bankës Botërore nga të dhënat e LSMS-së. 
Shënim: Niveli i varfërisë = lek 6,407.21 në muaj me çmimet e 2012-
ës.  

Burimi: Analiza e Bankës Botërore nga të dhënat e LSMS-së. 
Shënim: Niveli i varfërisë = lek 6,407.21 në muaj me çmimet e 
2012-ës.  

                                                      
1 Ekonomitë e shteteve të reja të BE-së (BE11) u rritën me 3.2 përqind në vit për frymë gjatë kësaj periudhe. 
2 Shpenzimet për konsum janë përdorur si mjet ndërmjetës për të ardhurat familjare. 

Figura 0.1: Me rritjen e shpejtë ekonomike, varfëria u përgjysmua 
përpara 2008-ës  

Figura 0.2: Përfitimet ekonomike ishin në favor të të varfërve  

Përqindja e rritjes së 
konsumit për 40 
përqindëshin e fundit 

Përqindja e rritjes së 
konsumit për të 
gjithë popullsine 

Matja e varfërisë (përqind) 

Rritja reale e PBB-së (përqind) 
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Si pasojë e krizës globale, ritmi i rritjes ekonomike u ul, ulja e varfërisë u ndalua dhe konvergjimi i të 

ardhurave me BE-në u ndal. Rritja ekonomike e Shqipërisë ra mesatarisht me nën 3 përqind në vit në terma 

realë në periudhën nga viti 2009 deri në vitin 2012, duke u zhytur në mesataren e vetëm 1.7 përqind në vit në 

vitin 2013 dhe 2014. Ndikimi i krizës çoi në tkurrjen e kërkesës për punë; në vitin 2012 niveli i varfërisë ishte 

14.3 përqind dhe u shoqërua me rritje të varfërisë veçanërisht në zonat urbane. Të përshtatura me fuqinë 

blerëse, të ardhurat për frymë në vitin 2013 ishin 8,123 dollarë amerikanë, duke e lënë Shqipërinë në 

pozicionin e vendit të katërt më të varfër të Evropës, me 7 përqind të popullsisë që jeton nën nivelin e 

varfërisë prej 2.50 dollarësh amerikanë në ditë.3 

Për shkak të lidhjes së ngushtë ndërmjet rritjes ekonomike dhe uljes së varfërisë në Shqipëri, vendi duhet të 

përshpejtojë rritjen për të tjetërsuar tendencën e fundit të varfërisë në vend dhe për të rritur prosperitetin.  

Përshpejtimi i rritjes është i domosdoshëm për t’i nxjerrë njerëzit nga varfëria, por do të duhet po ashtu të vazhdojë rritja 

e të ardhurave për të kapur të gjithë segmentet e popullsisë, pra për të realizuar rritje të barabartë për sigurimin e 

përfitimeve të qëndrueshme afatgjata për mirëqenie të përbashkët.  Dy objektivat binjake të Bankës Botërore janë 

eliminimi i varfërisë ekstreme dhe nxitja e mirëqenies së përbashkët. Këto objektiva maten me dy dimensione, 

përkatësisht (1) nivelit të varfërisë ekstreme dhe (2) ritmit të rritjes së të ardhurave ndërmjet atyre që i përkasin kategorisë 

së 40 përqindësisht të shpërndarjes, të cilët të dy janë me rëndësi për Shqipërinë. Këto objektiva do të duhet të 

realizohen në mënyrë të tillë që të jenë të qëndrueshme nga pikëpamja mjedisore, ekonomike dhe sociale për të siguruar 

që mirëqënia e sotme të mos rritet në kurriz të brezave të ardhshëm. 

Kjo diagnozë sistematike e vendit (SCD) trajton mënyrën sesi të përshpejtohet rritja e barabartë në 

mënyrë të qëndrueshme, duke realizuar progres të dukshëm në uljen e varfërisë dhe promovimin e 

prosperitetit të përbashkët — duke i çuar përpara objektivat binjake të Bankës Botërore. Raporti sugjeron 

që Shqipëria e ka mundësinë të rianalizojë strategjinë e saj ekonomike jo vetëm për të rindezur dhe për të 

mbështetur rritjen, por edhe për të rritur mundësitë e punësimit dhe për të përmirësuar standardet e jetesës 

për të gjithë, për t’u siguruar që rritja të jetë e barabartë. Por, cilat janë mundësitë dhe kufizimet për të sjellë 

rritje të barabartë? A i ka Shqipëria themelet strukturore, mjedisin e përshtatshëm dhe kapacitetet e 

nevojshme për menaxhimin e rreziqeve për të përshpejtuar rritjen ekonomike, për të ulur varfërinë dhe për të 

ndërtuar prosperitet të përbashkët? SCD-ja përdor një kuadër konceptual që përdor qasjen e mbështetur tek 

                                                      
3 Banka Botërore, llogaritjet e ECATSD-t duke përdorur të dhënat e ECAPOV-it. Varfëria matet duke përdorur konsumin 
mbështetur në nivelin e varfërisë prej 2.50 dollarë amerikanë në ditë në 2012-ën. Pavarësisht ngadalësimit të ekonomisë, pabarazia e 
matur nga indeksi Gini, mbeti gjerësisht e pandryshuar. Indeksi Gini ishte në nivelin 26.9 në vitin 2012, krahasuar me 28.2 në vitin 
2008. 
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asetet për përfitime ekonomike për familjet, bizneset dhe ekonominë në përgjithësi si mënyrë për të 

identifikuar pengesat për rritjen ekonomike përgjatë të gjithë shpërndarjes së të ardhurave.4 

A është modeli ekonomik i Shqipërisë i përshtatshëm për të mbështetur rritjen e të ardhurave dhe uljen e 

varfërisë? 

SCD-ja përdor qasjen nga lart poshtë për të hulumtuar modelet e rritjes dhe shpërndarjen e saj (rritjes) për të vlerësuar nëse 

modeli ekonomik i Shqipërisë është i përshtatshëm për uljen e varfërisë dhe për rritjen e prosperitetit të përbashkët për të gjithë. 

SCD-ja konstaton se në Shqipëri faktorë shtytës të rritjes përpara krizës tashmë janë shteruar dhe sugjeron nevojën e një modeli 

të ndryshëm për të ecur përpara. 

Hapja e ekonomisë nga izolimi komunist në vitet 1990 u shoqërua nga reformat e liberalizimit të 

hershëm dhe reformat strukturore. Këto reforma bënë të mundur rishpërndarjen e faktorëve të prodhimit 

nga sektorët me produktivitet më të ulët tek ata më produktivë, lehtësuan hapësirën për investime dhe e 

kaluan krahun e punës nga bujqësia në zonat rurale tek prodhimi dhe shërbimet në tregti, transport dhe 

komunikime në zonat urbane. Niveli mesatar i rritjes ishte 7 përqind në periudhën nga viti 1992 deri në vitin 

1999, ndërsa niveli i të ardhurave për frymë u rrit nga 2,075 në 3,262 dollarë amerikanë. Rritja u financua nga 

prurjet e huaja të konsiderueshme, të barazvlefshme me treçerekun e PBB-së, në formën e financimeve 

zyrtare dhe të remitancave të dërguara nga numri i madh i shqiptarëve që jetojnë jashtë shteti.5 

Rritja e fortë ka vijuar dhe në periudhën 2000-2008 me një nivel mesatar vjetor prej 6 përqind. 

Sektorët e ndërtimit dhe të shërbimeve kanë qenë shtytësit e rritjes ekonomike dhe të punësimit për 

periudhën 2000–2008, duke kontribuar në rreth tre të katërtat e produktit të rritjes dhe 32 përqind në rritjen e 

punësimit formal. Rishpërndarja e burimeve nga bujqësia rurale tek sektorët urbanë me rritje të shpejtë, të tillë 

si sektori i ndërtimeve dhe i shërbimeve, ka kontribuar në afërsisht 60 përqind të rritjes reale të PBB-së. 

Shpërndarja e rritjes për frymë në mbarë eknominë tregon se rritjet në stokun e kapitalit zinin mbi 85 përqind 

të rrijtes së PPB-së për frymë. Megjithatë, kalimi ndërsektorial dhe hapësinor larg bujqësisë në vitet 2000 nuk 

çoi në përfitime të dukshme në produktivietin e përgjithshëm, apo në rritjen formale të punësimit në 

periudhën përpara krizës globale. Zgjerimi i fortë i ekonomisë përpara krizës globale u shoqërua me uljen e 

pjesëmarrjes në forcën e punës pasi një përqindje e madhe e migrantëve ruralë zgjodhën të qëndronin joaktivë 

dhe të përfshiheshin në tregun informal, në vend që të përfshiheshin në tregun formal të punësimit.6 

                                                      
4 Qasja e mbështetur në asete është zhvilluar si metodë nga Bussolo, M., dhe L. López-Calva, (2014) Mirëqenia e përbashkët: Hapja e 
rrugës në Evropë dhe në Azinë Qendrore, Uashington, DC: Banka Botërore (Shared Prosperity: Paving the Way in Europe and 
Central Asia, Washington, DC: World Bank). 
5 Numri i emigrantëve u rrit nga 3.6 përqind e popullsisë në vitin 1990 në 24.0 përqind në vitin 2000. 
6 Informaliteti ka qenë shumë i pranishëm në tregun e punës në Shqipëri. Deri në vitin 2007, të dhënat e tregut të punës mund të 
merreshin vetëm nga burimet administrative, duke reflektuar kështu vetëm punësimin formal. Pas organizimit të sondazheve mbi 
forcat e punës që prej vitit 2008 është bërë i njohur dhe niveli i tregut informal në vend. Përllogaritjet e Bankës Botërore flasin për 47 
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Pjesëmarrja në tregun formal të punës ra nga 73 përqind në vitin 2000 në 58 përqind në vitin 2008. 

Pavarësisht zgjerimit të shpejtë të produktit, punësimi formal pësoi rënie gjatë kësaj periudhe.7 

  
Burimi: INSTAT-i Burimi: INSTAT-i 

Në periudhën nga viti 2000 deri në vitin 2008, rritja është nxitur nga konsumi i brendshëm. Totali i 

konsumit zinte thuajse 64 përqind të rritjes në kërkesën e përgjithshme. Përqindja e lartë e importit në 

konsumin e brendshëm e shoqëruar me nivelin e lartë të investimeve publike çuan jo vetëm në një nivel të 

lartë të deficitit tregtar (në mesatarisht 24.5 të PBB-së në periudhën nga viti 2000 në vitin 08), por edhe në 

zgjerimin e deficitit të llogarisë korrente. Zgjerimi i shpejtë i konsumit u nxit nga: (1) remitancat (të cilat 

arritën në nivelin e lartë të 1.5 milardë dollarë amerikanë në vitin 2008), duke qënë vazhdimisht mbi prurjet e 

investimeve të huaja direkte (FDI) dhe ndihmës zyrtare për zhvillim (ODA) në përqindje të PBB-së, dhe (2) 

burimet e brendshme të tilla si pagat, të ardhura te tjera jo nga pagat, rritja e fortë e kreditimit dhe zgjerimi i 

deficitit fiskal. Pagat reale u rritën me mesatarisht në pothuaj 10 përqind në vit me presion nga lart përmes 

prurjeve të mëdha të remitancave dhe prurjeve të paregjistruara nga aktivitetet e padokumentuara. Kërkesa e 

brendshme u nxit më tej nga politikat fiskale zgjeruese dhe bumi në rritjen e kreditimit. Deficiti mesatar fiskal 

vjetor qëndroi në nivelin e 5.2 përqind të PBB-së; kreditimi i sekorit privat u rrit mesatarisht me 180 përqind 

në vit.  

                                                                                                                                                                           
përqind në vitin 2010 dhe 2011; informaliteti sipas këtyre vlerësimeve përkufizohet si shumatorja e të gjithë të vetëpunësuarve dhe 
punonjësve të angazhuar në punë të papaguar brenda familjes në sektorët jobujqësorë, plus punonjësit që nuk janë mbuluar nga 
sigurimet sociale. Kjo është në përputhje me 43 përqindëshin në vitin 2013 të raportuar nga INSTAT-i. 
7 Niveli i pjesëmarrjes në forcat e punës matet duke përdorur të dhëna administrative. 

Figura 0.3: Kërkesa e brendshme nxiti rritjen përpara krizës  
(ndarja e kërkesës së rritjes, pikë përqindje) 

Figure 0.4: Prurjet nga remitancat i kanë tejkaluar në 
vijimësi transfertat e tjera të huaja, duke e ushqyer 
konsumin e brendshëm  
(Prurjet e huaja, përqindja e PBB-së) 
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Rritja domethënëse e pagave ka kontribuar në uljen e varfërisë përpara krizës. Nga ulja prej gjashtë 

pikë përqindje e varfërisë në periudhën 2005–2008, të ardhurat familjare nga puna përbënin kontribuesin 

kryesor të pasuar nga pensionet, remitancat dhe përfitimet nga ndihma shoqërore. Megjithatë, ritmi i rritjeve 

reale të pagave ishte ndjeshëm më i lartë (pagat reale u dyfishuan) se ritmi i përfitimeve nga produktiviteti 

(produktiviteti total i faktorëve mbeti i sheshtë). Kjo, pavarësisht vlerësimit të lekut, dëmtoi 

konkurrueshmërinë.  

 

Kriza në eurozonë frenoi zgjerimin ekonomik të Shqipërisë. Rritja e PBB-së ra me rreth 1.4 përqind në 

fund të 2013-ës. Të përkeqësuara për shkak të lidhjeve të ngushta të Shqipërisë me ekonomitë me 

performancë të dobët të Greqisë dhe të Italisë, volumet e eksportit, remitancat dhe prurjet fiskale të 

Shqipërisë u tkurrën. Ndërsa eksportet kanë qenë shtysa e zgjerimit të kufizuar të ekonomisë pas vitit 2008, 

ato mbetën shumë të përqendruara tek tregu dhe produkti, me përmbajtje domethënëse të kapitalit fizik në 

sektorët intensivë jo të lidhura me punën, të tillë si mineralet dhe nafta e papërpunuar. Prurjet e investimeve 

të huaja direkte, të cilat në periudhën 2000–08 u përshpejtuan në një mesatare vjetore prej 3.8 përqind, u 

ngadalësuan në 1.7 përqind në vit në periudhën ndërmjet 2009-ës dhe 2013-ës. Raporti i investimeve (rreth 25 

përqind të PBB-së) mbeti ndjeshëm më lartë se kursimet bruto kombëtare (vetëm mbi 15 përqind e PBB-së 

në vitin 2012 me tendencë në rënie). Ndërsa investimet e huaja dikrete kanë vijuar të financojnë pjesën më të 

madhe të deficitit të llogarisë korrente, borxhi i jashtëm është rritur që prej vitit 2009, megjithëse në një nivel 

të menaxhueshëm prej 36.7 përqind të PBB-së në vitin 2014. Remitancat u ulën nga 10.3 përqind të PBB-së 

Figura 0.5: Disbalancat fiskale    
(Balanca fiskale, përqindja e PBB-së dhe Rritja Reale e PBB-së, 
përqindje) 

Figura 0.6: Rritja e pagave reale e tejkaloi rritjen e 
produktivitetit, në dëm të konkurrueshmërinë  
(Indekset, 2000=1) 

  
Burimi: INSTAT-i dhe Ministria e Financave  Burimi: Llogaritjet e Bankës Botërore. 
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në vitin 2008 në 6.8 përqind në vitin 2013 dhe mbulimi i deficitit tregtar prej tyre ra nga mesatarja prej 52 

përqind përpara krizës deri në 42 përqind në periudhën pasuese. 

Shqipëria e ka shmangur recesionin pas 2008-ës kryesisht përmes politikave fiskale të dobëta, të cilat 

kanë çuar në një borxh publik me rritje të shpejtë (nga 55 përqind të PBB-së në vitin 2008 në 70 përqind 

në vitin 2014). Borxhi publik i madh dhe në ngjitje ka rritur vulnerabilitetin e ekonomisë për shkak të kostove 

të interesit të lartë, riskut të rifinancimit, dhe tkurrjes së mundshme të sektorit privat. Politika e dobët fiskale 

edhe kontrolli i pakët mbi menaxhimin e financave publike çoi në akumulimin nga qeveria të shumë pagesave 

të prapambetura për bizneset, të vlerësuara në 5.2 përqind të PBB-së në vitin 2013. Pagesat e prapambetura të 

qeverisë ndaj bizneseve kanë kontribuar në përkeqësimin e aktivitetit të tregut dhe rritjen e nivelit të kredive 

të këqija (NPL). Me goditjen e krizës, dolën në pah probleme të cilësisë së portofolit (të shkaktuara nga 

lehtësimi i standardeve të kreditimit dhe mbiekspozimi ndaj sektorëve të tillë si ndërtimi), ndërsa niveli i 

huave të këqija kapërceu nga 6.5 përqind në vitin 2008 deri në thuajse 25 përqind në fund të vitit 2014. Rritja 

e pagesave të prapambetura të qeverisë, rritja e huave në monedhë të huaj për huamarrësit e pambrojtur, 

procedurat e ndërlikura gjyqësore dhe vështirësitë në ekzekutimin e kolateralit kanë kontribuar po ashtu për 

rritjen e huave të këqija. Kjo situatë ka prekur fitimet e bankave tregtare si dhe ka kufizuar aftësinë dhe 

gatishmërinë e bankave për të zgjeruar kreditimin për sektorin privat. Rritja e kreditimit të ekonomisë u 

ngadalësua nga mesatarja vjetore prej 57 përqind menjëherë para krizës (nga tremujori i parë i 2005-ës deri në 

tremujorin e dytë të 2008-ës) në 10 përqind në periudhën më pas (nga tremujori i 3-të i 2008-ës në tremujorin 

e 1-rë të 2014-ës).  

Ngadalësimi i shpejtë në ekonomi pas 2008-ës shkaktoi rënien e kërkesës për punë. Punësimi u ul në 

të gjithë sektorët e ekonomisë, duke çuar në kontraktimin e të ardhurave të familjeve dhe në rritje të varfërisë. 

Në periudhën nga 2009-a deri në 2013-ën, përqindjet e punësimit dhe të pjesëmarrjes në punë u ulën 

përkatësisht në 45 përqind nga 53 përqind, ndërsa u ulën dhe pagat reale të sektorit privat për sektorët jo 

tregtar. Numri i personave të punësuar ra me rreth 123,000 vetëm brenda një viti (2008–09), ndërsa niveli i 

punësimit ra nga 56 përqind në 53 përqind në periudhën 2007–10. Ky ngadalësim preku veçanërisht të rinjtë 

dhe gratë. Pati një ulje prej 5 pikë përqindjeje në punësim ndërmjet grave dhe prej 8 pikë përqindjeje në 

punësimin e të rinjve. Ulja ishte 11 pikë përqindje ndërmjet grave të grupmoshave 15–24 vjeç. Në periudhën 

2008–12, niveli i varfërisë në zonat urbane u rrit nga 10.2 në 13.6 përqind dhe në zonat rurale nga 14.7 në 

15.3 përqind, i nxitur kryesisht nga  goditjet e tregut të punës, veçanërisht nga kontraktimi i sektorëve me 

punë intensive që kërkojnë persona me nivel të ulët aftësish. Për shembull, produkti dhe punësimi në sektorin 

e ndërtimeve u kontraktua me një nivel mesatar vjetor prej përkatësisht 3.5 përqind dhe 4.4 përqind në 

periudhën nga viti 2008 deri në vitin 2013. Nivelet e mospjesëmarrjes në tregun e punës u rritën me më 

shumë se dyfish nga 15 përqind e popullsisë në vitin 2008 deri në 38 përqind në vitin 2013, ndërsa nivelet e 
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varfërisë ishin shumë më të larta ndërmjet personave jo aktivë. Në vitin 2012, incidenca e varfërisë ishte 11 

përqind ndërmjet familjeve me kryefamiljarë të punësuar, 22 përqind ndërmjet familjeve me kryefamiljarë të 

papunët dhe 24 përqind ndërmjet famijeve me kryefamiljarë persona jo aktivë.  

Humbja graduale e konkurrueshmërisë, mungesa e përfitimeve nga produktiviteti dhe rritja e 

varfërisë kanë reflektuar pamjaftueshmërinë e modelit të rritjes ekonomike për të ofruar përftime të 

qëndrueshme në të ardhura. Tronditja nga jashtë në 2008-ën nxorri në pah kufizimet e modelit të rritjes së 

nxitur nga brenda dhe që varej nga prurjet e huaja për financimin e konsumit të brendshëm, investimet dhe, si 

përfundim, rritjen. Mungesat e balancave makroekonomike pasuese vijuan të ushtronin presion rënës mbi 

përfitimet ekonomike të familjeve dhe të krijonin mungesë stimujsh për akumulimin dhe përdorimin efektiv 

të faktorëve të prodhimit. Për pasojë, ruajtja e një kuadri të qëndrueshëm makro-fiskal përbën kërkesë me 

përparësi të lartë për rindezjen e rritjes dhe rritjen e prosperitetit. Rruga drejt rritjes së fortë të të ardhurave 

kërkon ndryshim strukturor drejt produktivitetit më të lartë ndërmjet firmave, nxit konkurrueshmërinë e 

jashtme të vendit dhe gjithëpërfshirjen në procesin e rritjes ndërsa ruan kushtet për stabilitetin 

makroekonomik. Rritja afatgjatë ekonomike dhe përfitimet nga punësimi e kërkojnë këtë kalim tek modeli i 

rritjes. 

  
Burimi: INSTAT Burimi: Analizë e Bankës Botërore e mbështetur në të 

dhënat e LSMS-së të vitit 2012  

 

Figura 0.7: Rritja e madhe e papunësisë dhe mospjesëmarrjes pas 2008-ës u shoqërua me një status më të ulët social-
ekonomik. 
 (Struktura e popullsisë sipas statusit të punës, 2008 dhe 2013) (Statusi i krahut të punës 2012, sipas kryefamiljarëve të familjeve) 
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A i ka Shqipëria burimet dhe asetet e nevojshme – si dhe aftësinë për t’i përdorur ato me eficencë dhe 

intensivitet për të rindezur rritjen e barabartë?  

SCD-ja përdor qasjen nga poshtë-lart për të shqyrtuar mënyrat në të cilat stoku, akumulimi dhe shpërndarja e kapitalit 

njerëzor, fizik dhe financiar kanë penguar apo kanë gjeneruar përfitime ekonomike ndërmjet familjeve dhe kompanive. SCD-ja 

konstaton se Shqipëria ka burime të mira dhe se ka akumuluar një game asetesh, por përdorimi ineficent i këtyre aseteve e ka 

cenuar rritjen. Për më tepër, duke përjashtuar segmente të popullsisë nga akumulimi dhe përdorimi i këtyre aseteve, vendi po 

humb mundësinë për rritje më të shpejtë dhe më gjithpërfshirëse. 

Shqipëria ka popullsi relativisht të re sipas standardeve evropiane, por të dhënat e tregut të punës 

tregojnë se kjo pasuri nuk përdoret në mënyrë optimale. Cilësia e angazhimit në tregu e punës është e 

dobët dhe karakterizohet nga nivele të ulta punësimi, nivele të ulëta të pjesëmarrjes në tregun e punës, 

informalitet të lartë, përqindje domethënëse e punonjësve të papaguar për punën në familje dhe një 

migracioni shumë të lartë. Këto karakteristika janë të pranishme veçanërisht ndërmjet të rinjve, grave, 

pakicave dhe pjesës së fundit të 40 përqindëshit të shpërndarjes. Për shembull, ndërmjet të rinjve në moshën 

nga 15 deri në 29 vjeç, vetëm 29 përqind e kësaj grupmoshe ishin të punësuar në vitin 2013. Ndërmjet grave 

nga mosha 15 deri në 29 vjeç, përqindja e të punësuarve ishte vetëm 23 përqind. Nivelet e ulëta të punësimit 

ndërmjet të rinjve dhe grave shtyhen pjesërisht nga papunësia e lartë ndërmjet të rinjve (29 përqind në vitin 

2013) dhe nivelet e larta të mugesës së aktivitetit (inaktivitetit), veçanërisht ndërmjet grave (30 përqind). 

Ekziston një hendek gjinor prej 20 pikë përqindje në nivelet e pjesëmarrjes në forcën e punës. Vlerësimet 

sugjerojnë se afërsisht gjysma e punësimit të përgjithshëm jashtë sektorit të bujqësisë është punësim informal 

dhe se afërsisht tre e katërta e punës në sektorin e ndërtimit është punë informale. Migracioni i 

jashtëzakonshëm (në mënyrë kumulative i barabartë me 5 përqind të popullsisë rezidente në vitin 1990, e cila 

është rritur me 40 përqind në vitin 2010) ka ndikuar po ashtu në bazën e kapitalit njerëzor dhe në kapacitetin 

e tregut të brendshëm të punës për hapjen e vendeve të reja të punës dhe thithjen e punës.8 

Me angazhimin e dobët në tregun e punës dhe me uljen e remitancave, është e nevojshme të 

forcohet kapaciteti i familjeve shqiptare për gjenerimin e të ardhurave nga tregu i punës. Kjo kërkon 

angazhim afatgjatë për politikat, të tilla si harmonizimin e ofertës për punë me nevojat e tregut të punës për 

krijimin e vendeve (formale) të punës dhe zhvillimin e aftësive të nevojshme për rritjen e produktivitetit në 

nivel kompanie, për të tërhequr investime dhe për të zgjeruar aksesin në produktivitetin e lartë dhe në 

mundësitë e punësimit me pagesa më të mira ndërmjet popullsisë. Megjithatë, ne kemi mangësi për të kuptuar 

                                                      
8 Emigrantët kanë tendencë të jenë të rinj dhe më mirë të arsimuar se popullsia vendase. 
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shtrëngesat për pasjen e një tregu pune funksional, por ka evidenca që sugjerojnë që ndërmjet pengesave 

kryesore mund të rradhiten mungesa e stimujve dhe pengesat për punësim ndërmjet grave, të rinjve, pakicave 

dhe grupeve të cenueshme. 

  
Burimi: Llogaritjet e Bankës Botërore mbështetur tek të dhënat e LFS-së së 2011-ës. 

 

Regjistrimi në të gjitha nivelet e arsimit është 

rritur, duke forcuar kështu bazën e kapitalit 

njerëzor të një brezi të ri punonjësish. 

Megjithatë, pabarazitë e lidhura me aksesin në 

arsim mbeten ende të pranishme. Fundi i 40 

përqindësisht të shpërndarjes tek të varfërit flet për 

nivel më të ulët regjistrimi në arsim dhe rezultate më 

të ulëta arsimore, duke kufizuar kështu mundësitë 

ekonomike të kësaj kategorie dhe bazën e aseteve të 

vendit në tërësi. Në arsimin parashkollor, për 

shembull, regjistrimi neto është dy herë më i lartë 

ndërmjet kuantilit të më të pasurve sesa në kuantilin 

e më të varfërve. Në vitin 2011, vetëm një e treta e fëmijëve romë janë regjistruar në sistemin parashkollor. 

Hendeku social-ekonomik në arsimin e lartë është po ashtu domethënës. Dy herë më shumë persona janë 

regjistruar në arsimin e lartë në kuantilet më të larta sesa në kuantilet më të varfëra. Po ashtu, pabarazi 

ekzistojnë dhe në stokun e kapitalit njerëzor, duke ushtruar ndikim mbi kapacitetin e disponueshëm të krahut 

të punës. Përqindja e individëve me arsim fillor ose me më pak arsim është ndjeshëm më e lartë sesa tek 

Figura 0.8: Ekziston një hendek i dukshëm gjinor 
ndërmjet të punësuarve  
(Përqindja e punësimit të përgjithshëm, sipas gjinisë, 2011) 

Figura 0.9: Përqindje e lartë e punësimit u përket punonjëve të 
papaguar në familje, veçanërisht në bujqësi, ose të vetëpunësuarve  
(Përqindja e punonjësve, sipas sektorit dhe tipit të punësimit, 2011) 

Figura 0.10: Varfëria është më mbizotëruese ndërmjet 
personave me më pak arsim  

(Varfëria sipas nivelit arsimor, popullsia 25 vjeç e sipër) 

 

Burimi: Të dhënat e LSMS-së së vitit 2012. 
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grupet më të varfëra. Megjithëse nxënësit shqiptarë kanë përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme rezultatet në 

vlerësimet ndërkombëtare, rezultatet e të nxënit mbeten ende të ulta, me hendekun e të nxënit të 

barazvlefshëm me 2.5 vite shkollimi ndërmjet 15-vjeçarëve sipas mesatares së vendeve të Organizatës për 

Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. 

Popullsia është relativisht e shëndetshme me rezultate të përmirësuara të shëndetit gjatë viteve të 

fundit, por ndërmjet grupeve të ndryshme social-ekonomike ekzistojnë pabarazi të theksuara. 

Jetëgjatësia arriti në 77 vjeç në vitin 2011 (80 vjeç për gratë dhe 74 vjeç për burrat), më e lartë se në Serbinë 

fqinje (74.5) dhe se në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë (75) dhe vetëm tre deri në pesë vjet pas 

vendeve me të ardhura të larta, të tilla si Greqia dhe Italia. Vdekshmëria foshnjore dhe e nënave është ulur, 

por, megjithatë, ato mbeten ende të larta. Foshnjat në zonta rurale kanë dy herë më shumë të ngjarë të vdesin 

brenda vitit të tyre të parë të jetës sesa foshnjat në zonat urbane, ndërsa foshnjat në rajonet e largëta malore 

kanë katër herë më shumë të ngjarë të vdesin përpara se të mbushoin një vjeç. Ndërsa kequshqyerja tek 

fëmijët është ulur ndjeshëm në dekadën e fundit, mbi një e katërta e fëmijëve në kuantilin e më të varfërve 

vuanin nga kequshqyerja kronike në vitin 2009, krahasuar me 13 përqind në kuantilin e më të pasurve. Në të 

njëjtën kohë, Shqipëria po fillon të vuajë nga një grup sëmundjesh jo të transmetueshme tipike për shtetet e 

pasura.  Sëmundja e ishemisë në zemër, infarktet, dhe llojet e ndryshem të kancerit janë shkaqet kryesore të 

vdekjeve tek të rriturit. Po ashtu, shpenzimet nga xhepi për shërbimet shëndetësore janë të larta, veçanërisht 

ndërmjet të varfërve. 

Forcimi i cilësisë së kapitalit njerëzor do të çonte në rritjen e përqindjes së punës që kërkon aftësi 

ndërmjet krahut të punës, duke nxitur kështu produktivitetin nëpërmjet punësimit të një krahu pune 

më të shëndetshëm dhe me më shumë aftësi. Rritja e cilësisë së kapitatit njerëzor mund të kontribuojë po 

ashtu drejtpërsëdrejti tek mirëqënia e të varfërve (për shembull, duke ulur ndikimin e shpenzimeve 

katostrofike për varfërinë). Megjithatë, përpjekjet duhet të përqendrohen tek ngushtimi i përparësive drejt 

politikave që kanë ndikim të drejtpërdrejtë tek rritja e cilësisë dhe barazia e aksesit në arsim, ulja e rreziqeve 

financiare të pacientëve, rritja e cilësisë së kujdesit shëndetësor dhe përmirësimi i stimujve për punësimin 

formal, përfshirë dhe ndërmje grupeve në nevojë. 

Pasiguritë e lidhura me të drejtat e pronësisë cenojnë përdorimin produktiv të tokës. Shqipëria ka një 

ndër rezultatet më të ulta (137 nga 148 shtete) në botë përsa i përket të drejtave të përgjithshme mbi 

pronësinë, në veçanti për sa u përket të drejtave fizike mbi pronësinë. Mungesa e një tregu të mirëstrukturuar 

toke ka ndikime të tjera negative mbi zhvillimin rural (për shembull, fragmentarizimi i madh i fermave) dhe 

zhvillimin urban (rritja e pakontrolluar e vendbanimeve urbane). Lidhur me zonat urbane, vlerësohet që në 
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periudhën nga viti 1992 deri në vitin 1996 sektori informal ka ofruar 60 përqind të shtëpive të ndërtuara nga 

sektori privat.9 Kjo ka çuar në mungesë efikasiteti në ndarjen e tokës, përdorimin e tokës dhe të hapsirës 

(densitetit). Mungesa e planifikimit urban ka minuar potencialin e rritjes për qytetet shqiptare. Lidhur me 

zonat rurale, procesi fillestar i privatizimit të tokës ka çuar në një numër të madh fermash të vogla dhe të 

shpërndara, duke e mbajtur peng zhvillimin e sektorit bujqësor. Në fund të vitit 2012 në Shqipëri 

numëroheshin mbi 350,000 sipërmarrje bujqësore me mesatarisht 1 hektar tokë në përdorim. Pjesa më e 

madhe e fermerëve mbeten të ngërthyer në punë ferme me të ardhura të ula për jetesë, të pamundur të 

përdornin tokën për gjenerimin e përfitimeve shtesë ekonomike. Mbi të gjitha, zbatimi i dobët i të drejtave të 

pronësisë përfaqëson pengesën kryesore për hyrjen e kompanive, fermave dhe familjeve në tregun e tokës. 

Kjo ka pasoja të drejtpërdrejta jo vetëm mbi pronësinë mbi tokën, por edhe mbi gjenerimin e të ardhurave 

dhe incidencën e varfërisë. Disa grupe, të tilla si gratë, apo personat më pak të kapur, janë në disavantazh 

shtesë për shkak se ata shpesh përjashtohen nga pronësia mbi tokën. Vendi ka thuajse dy herë më shumë 

pronarë tokash burra se gra, dhe pjesa më e madhe e pronareve femra zotërojnë më pak se 25 përqind tokë. 

Reformat gjithpërfshirëse të politikave të tokës rrisin formalizimin e saj, nxisin përfshirjen, trajtojnë 

problemet për kompensimin e tokës dhe për skemat e vlerësimit të pronësisë. Përqendrimi i axhendës tek 

përmirësimi i planifikimit kombëtar territorial nga të gjitha qeveritë do të ndihmonte për forcimin e eficencës 

dhe barazisë në përdorimin e tokës dhe hapsirës. Së bashku me partneritetin, edhe çështja e qëndrueshmërisë 

së menaxhimit të tokës është kritike, veçanërisht për shkak të turizmit të mbështetur tek natyra dhe 

trashëgimisë të pikave të nxehta mjedisore përgjatë bregdetit të bukur shqiptar.  

                                                      
9 UNECE (2002), Profili i Vendit për Sektorin e Strehimit.  

Figura 0.11: Shqipëria është ndërmjet shteteve me rezulatet më të ulta në nivelin botëror përsa i përket mbrojtjes së të 
drejtave të pronësisë  
(Indeksi i të Drejtave Fizike të Pronësisë) 

 

Burimi: Indeksi Ndërkombëtar i të Drejtave mbi Pronësinë, http://propertyrightsalliance.org. 
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Nivelet në vijimësi në ulje të kthimit të kapitalit po ngrenë pyetje të mëdha lidhur me kostot 

oportune të burimeve. Ndërsa akumulimi fizik i kapitalit ishte shtysë e rëndësishme për rritjen ekonomike 

përpara krizës (e cila zinte mesatarisht 25 përqind të produktit në periudhën 2000-08), kthimet mbi kapital 

janë të ulta dhe janë ulur në vijimësi për një periudhë të gjatë. Totali i investimeve është zgjeruar mesatarisht 

me 13.3 përqind në periudhën 2000–08, nga të cilat 80 përqind e kanë zanafillën tek sektori privat. Investimet 

private janë rritur me mesatarisht 10 përqind në vit, duke reflektuar në një nivel të lartë bumin në ndërtime. 

Investimet publike, në nivelin 17 përqind të formacionit bruto të kapitalit fiks, u rritën edhe më shpejt, me 

mesatare vjetore prej 13 përqind, duke u shpenzuar për sektorin e transportit për ndërtimin e rrugëve të reja 

më shumë sesa për mirëmbajtjen e rrugëve ekzistuese. Kthimet kapitale me rënie të vazhdueshme (të 

vlerësuara me rënie me 30 përqind në periudhën ndërmjet vitit 2000 dhe 2012) kanë dekurajuar prurjet e 

investimeve private të brendshme dhe të huaja, kanë vendosur një barrë mbi financat publike dhe, së fundmi, 

kanë ulur rritjen ekonomike. Për më tepër, dobësitë në ndërmjetësimin financiar, përfshirë aksesin e barabartë 

në tregjet financiare, përfaqësojnë pengesë për akumulimin dhe përdorimin e aseteve financiare si për familjet 

dhe për kompanitë. Për shembull, Shqipëria pati 22 degë për 100,000 të rritur në vitin 2012 krahasuar me 

mesataren e 36 degëve në BE dhe vetëm 280 llogari depozitash për 1,000 të rritur, krahasuar me 2,245 në BE.   

 

 

 

Burimi: Llogaritë e Bankës Botërore mbështetur në Tabelat 
Botërore të Penn-it (Penn World Tables). 

Burimi: Fondi Monetar Ndërkombëtar  

  

A mbështetet rritja e barabartë nga mjedisi mundësues? 

SCD-ja përqendrohet tek mjedisi mundësues që nevojitet për një akumulim dhe përdorim më të mirë asetesh dhe burimesh. 

SCD-ja konstaton se cilësia e mjedisit institucional dhe biznesit, ofrimi i shërbimeve publike dhe mekanizmat në dispozicion për 

Figura 0.12: Nivelet e kthimit të kapitalit kanë rënë  
(Formacioni bruto i kapitalit fiks dhe nivelet e kthimit të kapitalit 
RORKs, Shqipëri, 2000–12, Indeksi 2000 =1) 

Figura 0.13: Aksesi në shërbimet financiare është i kufizuar  
(Llogaritë në depozita, numri për 1,000 të rritur) 
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të mbrojtur të varfërit nuk janë efektivë për mbështetjen e ndërtimit dhe përdorimit të aseteve nga kompanitë dhe nga familjet. 

Megjithatë, të tria këto fusha kanë potencialin e nevojshëm për të mbështetur ndërtimin dhe përdorimin e aseteve nëse ndërmerren 

reforma qeveritare. 

Në përgjithësi, imazhi i Shqipërisë dominohet nga dobësi në qeverisje dhe perceptim i gjerë 

korrupsioni. Vendi mbetet në fund të 30 përqindëshit të shpërndarjes në renditjet globale të perceptimit për 

korrupsionin.  Një sistem gjyqësor jo efikas dhe zbatimi jo konsistent i shtetit të së drejtës, i shoqëruar me 

korrupsionin e përhapur kanë çuar në mungesë besimi tek qeverisja ndërmjet agjentëve ekonomikë dhe 

qytetarëve, si dhe informalitet domethënës. Pavarësia më e madhe, llogaridhënia dhe profesionalizmi i 

gjyqësorit do të siguronin zbatimin e ligjeve dhe të rregulloreve në mënyrë jo diskrecionare. Shtrirja e 

ndërtimit të koncensusit në parlament dhe zbatimi i strategjive të reformave, ligjeve dhe rregulloreve mund të 

ndihmojnë po ashtu kapërcimin e zbatimit jokonsistent të ligjeve dhe të rregulloreve nga gjykatat dhe nga 

agjencitë ligjzbatuese. Trajtimi i këtyre problemeve të nivelit të lartë në qeverisje do të ndihmonte në kthimin 

e besimit tek qytetarët, duke i bërë ata të besojnë që mjedisi ligjor dhe institucional mund të mbrojë dhe të 

zbatojë të drejtat e pronësisë, të drejtat kontraktuale dhe të drejta të tjera të agjentëve ekonomikë. Statusi i 

vendit kandidat për në BE i Shqipërisë paraqet një mundësi për të ndjekur axhendën e integrimit të BE-së, 

përfshirë dhe përpjekjen për rritjen e cilësisë së institucioneve në të njëjtin nivel si ato të Evropës. 

Sipërmarrësit vijojnë të përballen me pengesa të rënda institucionale dhe rregullatore. Kjo reflektohet 

në mjedisin e varfër të biznesit, i cili ka efekt të drejtpërdrejtë në rritjen e qëndrueshme të firmave dhe 

fermave. Bizneset raportojnë që pengesat institucionale dhe qeveritare po ushtrojnë ndikim mbi shitjet dhe 

rritjen e punësimit. Është më e vështirë të merresh me lejet e ndërtimit, logjistikën tregtare, hetimet, 

regjistrimin e pronës dhe të tokës në Shqipëri sesa në vendet fqinje dhe në disa vende në mbarë botën. Për më 

tepër, bizneset dhe sipërmarrësit kanë shprehur shqetësime të forta rreth zbatimit diskriminues të rregullave 

dhe nivelit të lartë të kompleksitetit të rregulloreve, procedurave dhe udhëzime raportuese. Forcimi dhe bërja 

më transparente e kuadrit të politikave të investimeve do të çojë në nxitjen e zhvillimit të biznesit vendas, 

thithjen e investitorëve të huaj dhe nxitjen e përhapjes së zhvillimit nga investimet e huaja direkte. Po ashtu, 

ato do të çonin në uljen e prevalencës së korrupsionit dhe informalitetit dhe do të ndihmonin nxitjen e 

integrimit global dhe rajonal. Nga ana tjetër, kjo lëvizje pritet të ketë ndikim pozitiv në shpërndarje dhe në 

sektorët ekonomikë nëpërmjet mundësive më të shumta për punësim dhe sipërmarrje të krijuara nga një 

mjedis rregullator ku kompanitë mund të lulëzojnë. 

Figura 0.14: Shqipëria është në fund të 30 perqindësisht të shpërndarjes 
në nivelin botëror lidhur me perceptimin e korrupsionit  
(Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit, 2013) 

Figura 0.15: Shqiptarët janë relativisht të pakënaqur 
me ofrimin e shërbimeve publike  
(Përqindja e të pyeturve që janë të kënaqur në total, 2010) 
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Mungesa e mbështetjes në furnizimin me energji përbën barrë të madhe për rritjen ekonomike. 

Varësia e lartë ekonomike tek burimet e prodhimit të energjisë nëpërmjet hidrocetraleve, të varura shumë nga 

kushtet e motit (98 përqind varësi), humbjet e mëdha në shpërndarje (afërsisht në gjysëm e masës së energjisë 

së furnizuar), niveli i ulët i mbledhjeve të faturave dhe mungesa e efektivitetit teknik e kanë bërë sektorin e 

energjisë ofrues ku nuk mund të mbështetesh dhe sektor financiarisht jo të shëndetshëm. Sigurimi i furnizimit 

me energji përbën nevojë të menjëhershme dhe mund të arrihet nëpërmjet diversifikimit të prodhimit, 

forcimit të integrimit rajonal, përfitimeve në eficencë gjatë shpërndarjes duke ulur humbjet dhe nëpërmjet 

mbledhjeve më efektive të faturave, zhvillimit e një tregu më konkurrues të energjisë, i cili do të thithë 

investimet private, dhe uljeve ndaj ekspozimit fiskal të qeverisë. 

Ofrimi i shërbimeve publike duhet të forcohet për të përshpejtuar rritjen gjithëpërfshirëse. Pak janë të 

kënaqur nga ofrimi i pjesës më të madhe të shërbimeve publike, duke reflektuar shumë mungesë efektiviteti, 

cilësi të varfër, kapacitet të dobët institucional, fragmetarizim territorial dhe pabarazi social-ekonomike dhe 

hapsinore në akses. Perceptimi i korrupsionit është i lartë, llogaridhënia e ulët dhe depërtimi i informacionit 

dhe i teknologjisë së komunikimit i paplotë. Në një mjedis me kufizime fiskale, përfitimet nga eficenca 

përbëjnë rrugën kryesore për përmirësim në ofrimin e shërbimeve të barabarta për publikun. Lidhur me 

shpenzimet publike, fushat kryesore të reformave përfshijnë: i) përmirësimin e menaxhimit të investimeve 

publike për të siguruar që avancimi i investimeve publike mbështet stabilitetin dhe rritjen makroekonomike 

afatgjatë; ii) forcimin e lidhjes ndërmjet produktit/performancës dhe shpenzimeve; dhe iii) optimizimin e 

mobilizimit të të ardhurave (për shembull, duke zgjeruar mbulimin e sigurimeve shëndetësore dhe uljen e 

mbështetjes tek tatimet e borderove). Po ashtu, forcimi dhe zhvillimi i institucioneve dhe i praktikave më të 

mira lidhur me përforcimin e disiplinës financiare (si, për shembull, forcimin e sistemit të kontrollit për 

angazhimin e  qeverisjes qëndrore), duke arritur përputhshmërinë me treguesit krahasimorë rregullatorë (për 

shembull, në sektorët e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve), duke përmirësuar ndërveprimin ndërmjet 

  
Burimet: Transparency International, Londër. Shënim: Një vlerësim 
më i ulët tregon se shteti ka qeverisje relativisht më të mirë. 

Burimi: LiTS 2010. 
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publikut/qytetarëve gjatë ofrimit të shërbimeve publike për rritjen e përgjigjes dhe uljen e nivelit të lartë të 

pagesave informale (për shembull, në kujdesin shëndetësor), duke u mbështetur në partneritetet e 

shëndetshme publike-private (PPPs), dhe duke kapërcyer dobësitë institucionale për thithjen e fondeve të 

parapranimit (si, për shembull, për bujqësinë) mund të ndihmojnë në përmirësimin e përdorimeve të fondeve 

publike për ofrimin e shërbimeve.  

 

 

 

 
 

Burimi: Llogaritjet e stafit të Bankës Botërore  Burimi: Llogaritjet e stafit të Bankës Botërore  
Shënim: Ndihma Ekonomike (e njohur ndryshe si programi i 
solidaritetit në Shqipëri) është programi kryesor i përqendruar 
tek varfëria.  

 

Efektiviteti i institucioneve për të mbrojtur të varfërit dhe personat e cënueshëm duhet të forcohet.  

Në të shkuarën e afërt programi kryesor për varfërinë është menaxhuar dobët dhe karakterizohej nga mbulimi 

i ulët. Për më tepër, përfitimet e marra nga kuantili më i varfër kanë qenë ndër më të ulëtat në Evropë. Në 

fund të 2012-ës vetëm 24 përqind e të varfërve mbuloheshin nga programi, por përqindja e personave jo të 

varfër që kanë marrë përfitime të tilla është rritur nga 5.2 përqind në vitin 2008 në 7.4 përqind në total në 

vitin 2012. Ndërkohë, shpenzimet për ndihmën e paaftësisë janë rritur për shkak të rritjes së numrit të 

përfituesve, indeksimit shumë bujar dhe shtrirjes së përkohshme të përfitimeve. Nga viti 2007 deri në vitin 

2013, numri i përfituesve u rrit me 50 përqind duke kapur shifrën e 165,000 vetëve. Programi i ndihmës për 

Figura 0.16: Humbjet masive dëmtojnë shpërdarjen me 
energji elektrike  
(Shpërndarja e energjisë elektrike, GWh) 

Figura 0.17: Ndihma për paftësinë, jo e targetuar siç duhet 
mënjanon programet e përqendruara tek varfëria  
(Përbërja e transfertave të ndihmës sociale në Shqipëri, 2000–13) 
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paaftësinë nuk synon dhe nuk mbështet në mënyrë efektive personat që janë vërtetë me paaftësi. Si rezultat, 

rrjetet e sigurisë sociale nuk trajtojnë nevojat e familjeve më të varfëra dhe janë të papërshtatshme për 

mbrojtjen e personave të cënueshëm dhe të disavantazhuar nga goditje specifike apo sistematike të familjeve. 

 

Cilat rreziqe kërcënojnë qëndrueshmërinë e rritjes gjithpërfshirëse të të ardhurave dhe përmirësimet e 

mirëqënies?  

SCD-ja identifikon rreziqet që kërcënojnë qëndrueshmërinë e rritjes së shpejtë dhe gjithëpërfshirëse. Shqipëria është e ekspozuar 

ndaj rreziqeve të shumta, të cilat do të kërcënojnë ecjen përpara drejt objektivave të përbashkëta nëse nuk menaxhohen siç duhet. 

Këto rreziqe janë ndërsektoriale dhe kanë ndikim mbi skemën dhe shpërndarjen e rritjes ekonomike, aftësinë e agjentëve 

ekonomikë për të përdorur dhe ndërtuar asete, burime dhe mjedisin institucional që u bën të mundur familjeve dhe firmave që të 

gjenerojnë të ardhura. Menaxhimi i këtyre rreziqeve është i nevojshëm për të siguruar që përfitimet e kalimit tek një model i ri 

rritjeje janë të qëndrueshme në vend që të jenë jetëshkurtra dhe sporadike. 

Rreziku kryesor makroekonomik lidhet me vështirësitë për ruajtjen e balancës afatmesme 

makrofiskale, e cila është shumë e rëndësishme për nxitjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë. 

Modeli i mëparshëm i rritjes i nxitur nga kërkesa e brendshme e financuar nga remitancat nuk është më i 

qëndrueshëm dhe ka kontribuar për mungesën e balancave të shumta makroekonomike të karakterizuara nga 

borxhi i lartë publik, deficitet fiskale strukturarore, pagesat e prapambetura në sektorin publik, niveli i lartë i 

huave të këqija, të cilat duhet të trajtohen në mënyrë që të kontribuojnë në rritje dhe parandaluar në rritjen e 

varfërisë kohëve të fundit. Konsolidimi fiskal përbën hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të stabilitetit 

makroekonomik. Ai duhet të mbështetet në reforma të thella strukturore, të synuara për të ulur detyrimet e 

shprehura dhe të pashprehura (të tilla si në sektorin e energjisë, sistemin e pensioneve, dhe krijimin dhe 

kompensimin e pronave për tokën e shpronësuar më parë). Rreziku mbetet që konsolidimi fiskal mund të 

dalë nga shinat, ndoshta për shkak të presioneve sociale ose politike, të cilat çojnë në shpenzime të 

përkohshme joefektive dhe që cënojnë kuadrin makro-fiskal afatmesëm që është i nevojshëm për të 

mbëshetur rritjen. Ndërkohë që sektori fiskal vazhdon të jetë i qëndrueshëmnga kriza globale (me raporte 

solide likuiditeti dhe me kërkesa të forta për provigjonet), gjithsesi nevojitet vigjilencë e vazhdueshme për 

shkak të uljes së përfitimeve të bankave dhe uljes së potencialit të dhënies së huave në një sistem të dominuar 

nga subvencionet nga bankat evropiane. Rreziku më i madh makroekonomik i jashtëm vjen si rezultat i 

rimëkëmbjes së dobët evropiane dhe ndikimit të saj mbi mallrat, shërbimet dhe punonjësit shqiptarë. 

Në frontin mjedisor, rreziqet kryesore përfshijnë rrezikun nga fatkeqësitë, rreziqet nga ndryshimet 

klimaterike, mbishfrytëzimin e pasurive natyrore dhe ndotjen. Menaxhimi i mirë i këtyre rreziqeve do të 

nxiste potencialin e rritjes së aseteve ujore, tokësore dhe bregdetare. Të siguruarit që ekonomia mund të 
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mbështetet tek burimet natyrore është shumë e rëndësishme për sigurimin e burimeve të të ardhurave të 

familjeve dhe të firmave në sektorë që mbështeten tek pasuritë natyrore (bujqësi, energji, ujë, turizëm, industri 

nxjerrëse). Për më tepër, Shqipëria është pre e rreziqeve hidrometereologjike dhe gjeologjike. Duke qenë 

kështu, ekspozimi i saj ndaj fatkeqësive natyrore është i madh dhe përkeqësohet nga ndryshimet klimaterike. 

Nga ana tjetër, kjo rrit vulnerabilitetin e familjeve dhe të ekonomisë së përgjithshme ndaj tronditjeve 

klimaterike, të cilat nëse materializohen, mund të tjetërsojnë progresin drejt objektivave binjakë. 

Rreziqet sociale shoqërohen me përjashtimin e disa grupeve nga mundësitë ekonomike. Rreziqet 

sociale përfshijnë perceptimet e mungesës së barazisë dhe korrupsionit, si dhe pengesat për pjesëmarrjen e 

barabartë ekonomike, veçanërisht ndërmjet të varfërve dhe atyre që janë në gjendje më pak të mirë 

ekonomike, grave, të rinjve dhe pakicave. Përjashtimi mund të cënojë progresin e arritur nërmjet promovimit 

të prosperitetittë përbashkët, por gjithashtu parandalon dhe rmaksimizimin e përfitimeve nga procesi i rritjes 

duke qënëse disa grupe nuk mund të kontribuojnë në përputhje me potencialin e tyre. Promovimi i përfshirjes 

ndërmjet grupeve social-ekonomike (përfshirë pakicat etinike, gjininë, identitetin gjinor, moshën, dhe statusin 

ekonomik) do të mbrojë drejpërdrejt kundër erozionit të standardeve të jetesës dhe të ardhurave të grupeve të 

marxhinalizuara dhe do të sigurojë që të gjitha grupet janë pjesë e rrugës së re për rritjen e ekonomisë. 

Cilat janë përparësitë e politikave për çuarjen përpara të objektivave binjake? 

SCD-ja identifikon përparësitë më të rëndësishme të politikave për Shqipërinë për të siguruar rritjen 

dhe për ta bërë atë gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme për ujen e varfërisë dhe për nxitjen e 

prosperitetit të përbashkët. Është miratuar një qasje me dy faza për të identifikuar përparësitë për 

kapërcimin e pengesave për çuarjen përpara të objektivave binjake në Shqipëri. Në fazën e parë, SCD-ja ka 

identifikuar dymbëdhjetë pengesa kryesore të cilat po cënojnë arritjen e një progresi domethënës drejt 

objektivave binjake dhe më pas ka përcaktuar përparësitë e politikave për trajtimin e secilës prej këtyre 

dymbëdhjetë pengesave. Tabela më poshtë jep një përmbledhje të dymbëdhjetë përparësive dhe 

rekomandimet kyçe të këtyre politikave. Në fazën e dytë, skuadra e SCD-së në Shqipëri u mbështet tek gjejtjet 

e diagnozës dhe në konsultimet me aktorët në mënyrë që të gruponte të dymbëdhjetë përparësitë mbështetur 

në ndikimin e tyre të drejtpërdrejtë në arritjen e objektivave binjake. Përparësitë janë vlerësuar mbështetur në 

ndikimin e tyre të drejtpërdrejtë mbi rritjen, uljen e varfërisë dhe begatimin e përbashkët. Janë identifikuar tri 

kategori përparësisht njësoj të përforcuara. Ato jepen më poshtë:  

1. Përparësitë themelore: Ky grup përbëhet nga përparësitë e politikave më të larta në hierarki, të konsideruara si të 

rëndësishme për arritjen e objektivave binjake në Shqipëri.  Zhbllokimi i këtyre pesë pengesave është parakusht i 

nevojshëm dhe i menjëhershëm për suksesin e të gjitha përparësive të politikave për çuarjen përpara të objektivave 

binjake. Ky grup ushtron ndikim të drejtpërdrejtë si mbi produktivitetin dhe konkurrencën e ekonomisë dhe mbi një 

përfshirje më të madhe. Ai përfshin: (1) kthimin e qëndrueshmërisë fiskale dhe të stabilitetit financiar; (2) krijimin e 
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një mjedisi biznesi me cilësi të lartë që nxit rritjen e kompanive dhe hapjen e vendeve të reja të punës; (3) ofrimin e 

energjisë së pastër eficente, në mënyrë të barabartë dhe në mënyrë të qëndrueshme; (4) formalizimin dhe shtrirjen e 

gjithëpërfshirjes dhe qëndrueshmërisë së tregut të tokës; dhe (5) zgjerimin e qeverisjes, transparencës dhe 

llogaridhënies së qeverisë drejt qytetarëve. 

2. Përparësitë mbështetëse: katër përparësitë më poshtë shihen si përparësi mbështetëse që plotësojnë ndikimin e 

pesë përparësive kryesore në afatgjatë. Ky grup përfshin (1) rritjen e cilësisë së angazhimit në tregun e punës 

ndërmjet 40 përqindëshit të fundit të shpërndarjes, tek të rinjtë, gratë dhe pakicat minoritare; (2) përmirësimin e 

cilësisë dhe të rëndësisë së sistemit të arsimit dhe programeve të trajnimit për aftësitë; (3) përmirësimin e efiçencës 

dhe barazisë në menaxhimin e burimeve publike; dhe (4) sigurimin e një aksesi më gjithpërfshirës në tregjet 

financiare. 

3. Përparësitë bazë: Ky grup, megjithëse nuk konsiderohet se ka ndikimin më të fortë të drejtpërdrejtë mbi rritjen 

dhe përfshirjen, konsiderohet si kritik për rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike, sociale dhe mjedisore të pesë 

përparësive kryesore. Ky grup përfshin: (1) rritjen e efektivitetit dhe eficencës së sistemeve të mbrojtjes sociale për 

përfitimin e grupeve në nevojë, (2) sigurimin e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyre dhe ruajtjen e 

mjedisit, (3) përmirësimin e cilësisë dhe barazisë së shërbimeve shëndetësore dhe uljen e rreziqeve financiare të 

lidhura me shëndetin. 

Tabela 0.1: Vlerësimi i ndikimit të përgjithshëm të përparësive të politikave në arritjen e objektivave binjake  

 
Ndikimi i përgjithshëm  

Kthimi i qëndrueshmërisë fiskale dhe ruajtja e qëndrueshmërisë financiare   Themelor  
Krijimi i një mjedisi biznesi me cilësi të lartë   Themelor  
Ofrimi i energjisë së pastër, eficente, të barabartë dhe financiarisht të qëndrueshme   Themelor  
Formalizimi dhe rritja e gjithpërfshirjes dhe e qëndrueshmërisë së tregut të punës  Themelor  
Shtrirja e qeverisjes, transparencës dhe llogaridhënies së qeverisjes   Themelor  
Rritja e cilësisë dhe gjithpërfshirjes në angazhimin në tregun e punës  Mbështetës  
Përmirësimi i cilësisë, aksesit dhe rëndësisë së arsimit dhe sistemeve të trajnimit  Mbështetës  
Përmirësimi i eficencës, aksesit dhe cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike  Mbështetës  
Përmirësimi i gjithëpërfshirjes së aksesit në tregjet financiare  Mbeshtetës  
Rritja e efektivitetit dhe eficencës së sistemeve të mbrojtjes sociale  Bazë 
Sigurimi i përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe ruajtjes së mjedisit  Bazë 
Përmirësimi i cilësisë, eficencës dhe barazisë së shërbimeve shëndetësore   Bazë 

 

 

 
 
 
 
(Shënim: Rezultatet e ndikimit janë nxjerrë nga vlerësimi cilësor i ekspertëve të SCD-së dhe variojnë nga 1 (minimumi) 
deri në 5 (maksimumi) për secilën nga përparësitë si dhe për kuadrin aftashkurtër dhe afatgjatë. Ato janë konsoliduar në 
një Indeks të Ndikimit të Përgjithshëm sipas përparësive të politikave. Ndikimi bazë shprehet me ngjyrë të verdhë me 
rezultat me ndikim të mesëm deri në të ulët ndëmjet 1.67 dhe më poshtë sesa 2.5 pikë. Ndikimi mbështetës shprehet me 
pjesën me ngjyrë portokalli me rezultat ndikimi nga mesatar deri në të lartë (2.1 dhe më i ulët sesa 3.3). Ndikimi themelor 

Shënim: Pikët e impaktit janë bazuar në një vlerësim cilësor të ekspertëve të SCD dhe variojnë nga 1 (minimumi) dhe 
5 (maksimumi) për cdo prioritet të politikave si për periudhën afatshkurtër ashtu edhe atë afatgjatë. Ato janë 
konsoliduar në një Indeks të Impaktit Tërësor për cdo prioritet të politikave. Impakti bazë i referohet qelizës  (me 
të verdhë) me pikë impakti të mesëm-lartë (ndërmjet 1.7 dhe më ulët se 2.5). Impakti mbështetes i referohet qelizës 

 (me portokalli) me pikë impakti të mesëm-lartë (2.1 dhe më poshtë se 3.3). Impakti thelbësor  (me të kuqe) 
tregon impaktin e lartë dhe merr vlera më të mëdha se 3.3. Shih Aneksin 1 për më shumë detaje. 



 

 

21 

 

i shprehur me të kuqe tregon ndikim të lartë dhe përfshin rezultatet që janë më të larta se 3.3. Shih Shtojcën 1 për më 
shumë detaje). 

Vihet re lidhje e dukshme ndërmjet politikave me ndikim të lartë tek rritja ekonomike (të tilla si 

stabiliteti makroekonomik dhe sigurimi i energjisë, si dhe qeverisja dhe një mjedis biznesi me cilësi të lartë) 

dhe politikave me ndikim specifik mbi barazinë (të lidhura me cilësinë e angazhimit në tregun e punës, 

mbrojtjen e grupeve në nevojë dhe investimin në cilësinë e kapitalit njerëzor). Kapja e sinergjive, zhvillimi i 

fazave të nevojshme dhe ndërtimi i kapaciteteve institucionale për të zhvilluar dhe zbatuar reformat do të jenë 

thelbësore për të rritur në maksimum rritjen e barabartë në mënyrë të qëndrueshme. 

Strategjia e Grupit të Bankës Botërore për të mbështetur Shqipërinë do të ndërtohet duke u 

mbështetur në pesë përparësitë kryesore të SCD-së. SCD-ja shërben si bazë të dhënash për përcaktimin e 

angazhimit në Kuadrin e Partneritetit për Vendin (CPF). Brenda pesë përparësive kyçe, CPF-ja do të bëjë 

përzgjedhje të mëtejshme duke vlerësuar fizibilitetin politik, kapacitetin institucional, avantazhet krahasuese të 

Grupit të Bankës Botërore krahasuar me partnerët e tjerë dhe angazhimin tonë historik në Shqipëri.  

 

PËRPARËSIA E POLITIKAVE: 
KTHIMI I QËNDRUESHMËRISË FISKALE DHE RUAJTJA E STABILITETIT FINANCIAR  

T
he

m
el

or
e 

 

PENGESAT KYÇE  
Mungesa e 
balancave makro-
ekonomike të 
lidhura me borxhin 
e lartë publik, 
deficitet 
strukturale fiskale, 
pagesat e 
prapambetura të 
sektorit privat, 
mungesat 
potenciale të 
balancave të 
jashtme dhe niveli 
i lartë i huave të 
këqija.  

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Zbatimi i politikave fiskale të shëndetshme nëpërmjet përmirësimit të eficencës së 
shpenzimeve publike, rritjes së masave të të ardhurave, trajtimit të pagesave të 
prapambetura, trajtimit të qëndrueshmërisë së pensioneve, eliminimit të deficiteve 
kuazi-financiare (veçanërisht në energji nëpërmjet një plani rimëkëmbje me afate 
kohore të detyrueshme), forcimit të menaxhimit të borxhit publik dhe forcimit të 
menaxhimit publik financiar.  
Forcimi i vendimmarrjes për investimet publike, nëpërmjet reflektimit të 
përmirësimit në planifikim dhe në përcaktimin e përparësive për shpenzimet kapitale 
(për shembull, duke ribalancuar investimet e reja në rrugë drejt mirëmbajtjes, duke 
zhvilluar mekanizma financimi për infrastrukturën dhe duke trajtuar aspekte të jashme 
mjedisore të tilla si trajtimin e ujërave të ndotura dhe menaxhimin e mbetjeve). 
Ruajtja e qëndrueshmërisë së sektorit financiar nëpërmjet uljes së nivelit të huave 
të këqija, rimëkëmbjes së rritjes së kredititmit të qëndrueshëm, rritjes së rezervave të 
fondit të sigurimit të depozitave, ruajtjes së besueshmërisë së politikave financiare dhe 
forcimit të autonomisë së autoriteteve financiare rregullatore. 

PËRPARËSITË E POLITIKAVE: 
KRIJIMI I NJË MJEDISI BIZNESI ME CILËSI TË LARTË  
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Tabelë përmbledhëse e fushave kryesore, pengesave kyçe, përparësive të politikave dhe politikave specifike për përparimin 
drejt objektivave binjake në Shqipëri 

T
he

m
el

or
e 

 

PENGESAT KYÇE  
Pengesa të mëdha 
rregullatore për 
agjentët 
ekonomikë 
cenojnë rritjen e 
konsoliduar dhe 
krijimin e vendeve 
të punës 

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Ulja e barrës rregullatore në të gjithë gamën (për shembull, lejet e ndërtimit, logjistika 
e tregtisë, inspektimet, regjistrimi i pronës dhe i tokës, etj.) dhe sigurimi i zbatimit 
jodiskriminues të rregulloreve ndërmjet të gjithë agjentëve ekonomikë. 
Forcimi i kuadrit të politikave, kuadrit ligjor dhe institucional për të thithur 
investime të huaja direkte dhe futja dhe mbrojtja e këtyre investimeve për të rritur në 
maksimum përfitimet dhe përhapjen e investimeve të huaja direkte ndërmjet agjentëve 
lokalë ekonomikë (kompanitë, fermat, sipërmarrësit); 
Përmirësimi i logjistikës së tregtisë dhe lehtësimi i saj dhe thellim i integrimit 
ndërkombëtar dhe rajonal; 
Përmirësim i qeverisjes së korporatave dhe i praktikave të raportimit financiar të 
bankave dhe kompanive me anë të rregullave, procedurave, praktikave të harmonizuara 
të informimit, rolit të këshillave mbikqyrës dhe standardeve të raportimit financiar dhe 
të auditimit. 
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PËRPARËSIA E POLITIKAVE: 

OFRIMI I ENERGJISË SË PASTËR, EFICENTE, TË BARABARTË DHE FINANCIARISHT TË QËNDRUESHME  

T
he

m
el

or
e 

 

PENGESAT KYÇE  
Varësi e lartë ekonomike 
mbi burimet hidrike për 
ofrimin e nergjisë, të cilat 
çojnë në vulnerabilitetin e 
modeleve mjedisore; 
shpenzim depërtues i 
burimeve energjetike dhe 
mbështetje e lartë tek 
importet   

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Ulja e mbetjeve dhe rritja e eficencës energjetike nëpërmjet uljes së 
humbjeve në shpërndarje dhe përmirësimit të mbledhjes nga 
konsumatorët  
Ulja e vulnerabilitetit të motit nëpërmjet përgatitjes dhe zbatimit të 
Strategjisë së Menaxhimit të Rreziqeve duke përfshirë, ndërmjet të tjerash, 
diversifikimin e burimeve të gjenerimit, integrimin rajonal dhe 
instrumentet e sigurimit.  
Përmirësimi i menaxhimit të burimeve hidrike nëpërmjet qasjeve të 
baseneve të integruara ujore.  

PËRPARËSIA E POLITIKAVE: 
FORMALIZIMI DHE RRITJA E GJITHËPËRFSHIRJES DHE E QËNDRUESHËRISË SË TREGUT TË TOKËS  

T
he

m
el

or
e 

 

PENGESAT KYÇE 
Informalitet i përhapur dhe 
zbatim i dobët i të drejtave 
të pronësisë në tregjet e 
tokës si në zonat rurale dhe 
në ato urbane. 
Mungesë e planifikimit 
urban dhe e zbatimit që 
çon në ndarjen joefikase të 
tokës, përdorimeve të 
tokës dhe hapsirës 
(densitetit). 

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Rritje e formalizimit të tokës dhe nxitje e praktikave përfshirëse 
nëpërmjet procedurave të harmonizuara dhe administrative transparente të 
legalizimit të tokës (përfshirë b40 dhe gratë), vlerësimit të tokës dhe të 
pronës mbështetur në standardet ndërkombëtare, regjistrimin dixhital në 
kadastrën e tokës i lidhur me kadastrën fiskale; 
Trajtimi i kthimit të tokës /skema e kompensimit në mënyrë të 
shëndetshme fiskale dhe të drejtë në përputhje me praktikat më të mira 
ndërkombëtare;  
Zhvillimi i një programi të konsoliduar toke dhe fermash për të 
ndihmuar në rritjen e produktivitetit të femave dhe për përmirësimin e 
menaxhimit të tokës; 
Përmirësimi i planifikimit dhe menaxhimit të tokës për të mbrojtur 
pasuritë dhe për të forcuar ekonomitë aglomerate. 

PËRPARËSIA E POLITIKAVE: 
SHTRIRJA E QEVERISJES, TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIES SË QEVERISË 

T
he

m
el

or
e 

 PENGESAT KYÇE 
Dobësitë institucionale, 
sistem gjyqësor jo efikas 
dhe zbatimi i shtetit të së 
drejtës, mbizotërimi i 
korrupsionit që çon në 
informalitet të lartë  

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Rritje e transparencës dhe llogaridhënies së vendimmarrjes, ndër të 
tjera, nëpërmjet integrimit të sistemit të qeverisjes elektronike, forcimit të 
pavarësisë dhe depolitizimit të institucioneve publike; 
Rritja e pavarësisë, llogaridhënies, profesionalizmit të 
gjyqësorit/gjykatave dhe agjencive ekzekutive për të siguruar 
zbatimin jo diskrecionar dhe konsistent të ligjeve dhe rregulloreve.  
Shtrirja e ndërtimit të konsensusit në parlament për hartimin e 
strategjive për reformat, ligjet dhe rregulloret; 

PËRPARËSIA E POLITIKAVE: 
RRITJA E CILËSISË DHE GJITHPËRFSHIRJES SË ANGAZHIMIT NË TREGUN E PUNËS  
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M
bë

sh
ttë

se
 

PENGESAT KYÇE 
Punësimi informal 
përgjithësisht i lartë dhe 
papunësi e lartë (si nga 
mungesa e aktivitetit dhe 
nga papunësia) ndërmjet 
fundit të 40 përqindësishit 
të shpërndarjes, gratë, të 
rinjtë, pakicat.  

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Përmirësim i stimujve të politikave dhe heqja e pengesave për punësimin 
formal, veçanërisht për b40, të rinjë dhe gratë, duke përfshirë dhe forcimin e bazës 
së provave; 
Forcimi i programeve aktive të tregut të punës për nxitjen e aktivizimit të 
grupeve të veçanta (p.sh. të rinjtë, gratë, pakicat); 
Zgjerimi i sistemeve të informacionit për tregjet e punës për përmirësimn e 
arsimit, trajnimit dhe krijimit të vendeve të reja të punës, përfshirë nëpërmjet rritjes 
së bashkërendimit ndërmjet sektorit qeveritar dhe privat, forcimit të lidhjeve me 
masat e tregut aktiv të punës dhe mbledhjen dhe përdorimin e rregullt të 
informacionit të tregut të punës. 
Promovimi i regjistrimit të kompanive në sektorin formal nëpërmjet uljes së 
pengesave për regjistrimin dhe shtimit të stimujve për tatimin e të ardhurave 
personale për punësimin në sektorin formal. 

PËRPARËSIA E POLITIKAVE:  
PËRMIRËSIMI I CILËSISË, AKSESIT DHE RËNDËSISË SË ARSIMIT DHE SISTEMEVE TË FORMIMIT 

M
bë

sh
ttë

se
  

PENGESAT KYÇE 
Akses i pabarabartë 
dhe cilësor në asimin 
parashkollor; rezultate 
të nxëni përgjithësisht 
të dobta nga cilësia e 
dobët e sistemit 
arsimor; lidhje të 
dobta të arsimit dhe 
sistemeve të formimit 
me kërkesën për punë  

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Përmirësim i aksesit dhe barazisë për akses në arsimin parashkollor dhe 
të lartë, nëpërmjet përqendrimit tek fëmijët dhe të rinjtë që janë pjesë e 
kategorisë b40; 
Përmirësim i cilësisë së sistemit formal të arsimit në mënyrë të barabartë 
nga arsimi parashkollor në arsimin e lartë duke u siguruar që të diplomuarit në 
çdo nivel të marrin aftësitë e nevojshme kognitive, jokognitive dhe teknike; 
Shtrirje e sistemit të menaxhimit, eficencës dhe cilësisë së arsimit të 
lartë nëpërmjet bursave të synuara dhe granteve konkurruese për 
performancën institucionale  
Forcimit të menaxhimit dhe qeverisjes së sistemit arsimor, nëpërmjet 
përfshirjes së ndarjes së burimeve dhe ekonominë dhe llogaridhënien e 
decentralizuar. 

PËRPARËSIA E POLITIKAVE: 
PËRMIRËSIMI I EFICENCËS, AKSESIT DHE CILËSISË SË OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE  

M
bë

sh
ttë

se
 

PNEGESAT KYÇE 
Pabarazitë social-
ekonomike dhe 
hapsinore në ofrimin e 
shërbimeve publike; 
mungesë e theksuar 
efikasiteti në 
shpenzimet publike; 
Ofrim i shërbimeve 
publike me cilësi të 
dobët 

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Forcim i institucioneve dhe ndërtimi i kapaciteteve njerëzore për 
nënvizimin e disiplinës financiare, nëpërmjet përmirësimit të qeverisjes, 
menaxhimit, llogaridhënies dhe luftës kundër korrupsionin në ofrimin e 
shërbimeve;  
Forcimi i eficencës dhe barazisë në menaxhimin e burimeve publike (p.sh. në 
shëndetësi, arsim, ujë, transport, kanalizime, etj.) për të përmirësuar aksesin 
në cilësinë dhe barazinë e shërbimeve publike; 
Përmirësim i kuadrit ligjor dhe rregullator për ofrimin e shërbimeve 
publike, përfshirë nëpërmjet rritjes së nivelit të llogaridhënies dhe menaxhimit 
si dhe PPP-ve të shëndetshme në aspektin e kuadrit fiskal; 

PËRPARËSIA E POLITIKAVE: 
PËRMIRËSIMI I GJITHPËRFSHIRJES SË AKSESIT NË TREGJET FINANCIARE  
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M
bë

sh
ttë

se
 

PENGESAT KYÇE 
Akses i kufizuar në 
financim dhe kursime, 
për shkak të 
penetrimit të ulët të 
shërbimeve financiare 
dhe përfshirja e ulët 
financiare veçanërisht 
për disa grupe dhe 
zona rurale  

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Inkurajimi i zhvillimit të institucioneve finaciare jobankare (SCA, fonde 
sigurimi, qiraje, investimesh dhe kompani për menaxhimin e aseteve, etj.) 
Forcimi i infrastrukturës financiare (sigurim depozite, sistem pagesash, 
regjistra kolaterali, dhe regjimi i falimentit, etj.) si dhe disponueshmëria e 
borxhit afatgjatë dhe e skemave të financimit (p.sh. aktivitete të tregut të 
brendshëm kapital) 
Përmirësim i përfshirjes financiare, veçanërisht brenda grupit b40 dhe grave, 
nëpërmjet ofrimit të mundësive për kursime të reja, huadhënie dhe kryerje 
pagesash për popullsinë që nuk ka mundësi të ketë akses në banka si nëpërmjet 
kanaleve të sektorit financiar bankar dhe jobankar (p.sh. nëpërmjet SCA-ve, 
MFI-ve, Postës Shqiptare, ofruesve të lëvizshëm të parave, etj.) 
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PËRPARËSIA E POLITIKAVE: 
SHTRIRJA E EFEKTIVITETIT DHE EFICENCËS SË SISTEMEVE TË MBROTJES SOCIALE  

Pë
rk

ra
hë

s 

PENGESAT KYÇE 
Targetim, mbulim i 
dobët dhe nivele të ulëta 
përfitimi të programit 
kryesor të përqendruar 
tek varfëria; Etiketim i 
dobët i personave vërtetë 
me aftësi të kufizuara 
dhe shpenzim jo eficent i 
programit të ndihmës 
për paaftësinë   

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Vazhdim i axhendës së reformave për përmirësimin e etiketimit të varfërisë në 
kuadrin e Programit të Solidaritetit dhe përqendrimi i programit të paaftësisë tek 
personat me aftësi të kufizuara, ribalancimi i shpenzimeve ndërmjet programeve dhe 
modernizimi i administrimit të përfitimeve ndërsa konsolidohet ndihma sociale 
nëpërmjet kanalizimit të përfitimeve të ndryshme përmes Programit të Solidaritetit. 
Vazhdim i axhendës për reformimin e sistemit të pensioneve dhe përqëndrimi tek 
zbatimi i ligjit të fundit për pensionet; 
Lidhja e ndihmës sociale me masat për kapitalin njerëzor dhe aktivizimin 
ekonomik dhe përmirësim i kapacitetit institucional për zbatimin e masave për 
aktivizimin ekonomik për të promovuar përfshirjen e grupeve të marxhinalizuara brenda 
procesit të rritjes. 

PËRPARËSITË E POLITIKAVE: 
SIGURIMI I PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE NATYRORE DHE MBROJTJES SË MJEDISIT  

Pë
rk

ra
hë

s 

PENGESAT KYÇE 
Përdorimi jo i 
qëndrueshëm i 
burimeve natyrore 
mbi të cilat 
mbështetet jetesa dhe 
sektorët kyçë 
ekonomikë (energjia, 
bujqësia, turizmi). 
Presion në rritje i 
aseteve mjedisore dhe 
i rreziqeve klimaterike 
në burimet ujore. 

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
 Përmirësim i kapaciteteve dhe i kuadrit të qeverisjes për menaxhimin e 
rreziqeve natyrore, mjedisore dhe klimaterike dhe mbrojtja e burimeve të vyera 
ekologjike dhe e aseteve natyrore; 
Rritje e vlerës së shërbimeve të ekosistemit nga menaxhimi i tokës dhe 
pyjeve, duke u përqendruar tek zonat rurale të larta; 
Përmirësim i menaxhimit të burimeve hidrike përmes qasjeve të integruara 
të baseneve ujore, duke përfshirë dhe bashkëpunimin rajonal; 
Kalimi tek një trajektore prodhimi më e qëndrueshme duke u përqendruar 
tek praktikat klimaterike të fermave smart dhe përmirësimet në infrastrukturën e 
ujitjes; 

PËRPARËSITË E PPOLITIKAVE:  
REFORMIMI I FINANCIMIT SHËNDETËSOR DREJT RREZIQEVE TË ULËTA PËR PACIENTËT DHE PËRMIRËSIMI I 

CILËSISË SË KUJDESIT SHËNDETËSOR   

Pë
rk

ra
hë

s 

PENEGSAT KYÇE 
Akses i pabarabartë 
ndaj shërbimeve 
cilësore shëndetësore; 
pabarazi në rezultatet 
shëndetësore për të 
varfërit, për kategorinë 
e fundit të 40% të 
shpërndarjes dhe 
pakicat etnike; rritje e 
barrës së sëmundjeve 
të patransmetueshme; 
shpenzime shumë të 
larta të nxjerra nga 
xhepi; dhe pagesave të 
larta informale, 
veçanërisht për të 
varfërit dhe b40 

MASAT SPECIFIKE TË POLITIKAVE  
Forcimi i mjeksisë parandaluese dhe i kujdesit parësor për ofrimin e 
aksesit të barabartë dhe i shërbimeve cilësore, veçanërisht për të varfërit dhe për 
kategorinë b40, përfshirë nëpërmjet ofrimit të trajnimit, reformave të pagesave 
dhe pajisjeve dhe infrastrukrurës së përmirësuar; 
Reformimi i shërbimeve spitalore dhe shtrirja e shërbimeve kritike 
mbështetëse për përmirësimin e cilësisë së kujdesit dhe eficencës, përfshirë 
nëpërmjet racionalizimit të rrjetit spitalor, reformave të pagesave, rritjes së 
autonomisë dhe llogaridhënies, përmirësimin e monitorimit të cilësisë dhe 
eficencës dhe përditësimet selektive në infrastrukturë dhe pajisje, si dhe sisteme 
të përmirësuara të menaxhimit shëndetësor, laboratorëve, shërbimeve të 
emergjencës. 
Forcimi i politikave farmaceutike dhe i mekanizmave të llogaridhënies 
për uljen e kostove, pagesave informale, dhe shpenzimeve nga xhepi; 
Rritja e mbulimit të sigurimeve shëndetësore, veçanërisht për b40, ndërsa 
sigurohet qëndrueshmëria e paketës së përfitimeve të sigurimeve publike 
shëndetësore. 
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