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jektivat për një strategji zhvillimi të
qëndrueshme afatgjatë duke analizuar hipotezat e ndryshme mbi faktorët
që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin
HNRQRPLN  6s NDWsUWL SXQLPL RIURQ
alternativa për zgjidhjen e njërit prej
kushteve bazë për ekonominë e treJXW SURQsVLQs PEL WRNsQ $W\ NX
është e mundur, punimi ofron edhe
NUDKDVLPH PLGLV 6KTLSsULVs GKH YHQdeve fqinje të rajonit lidhur me reformat e kryera për vendosjen e sistemit
të ekonomisë së tregut në ekonomitë
SsUNDWsVH

Përmbledhje
Realiteti i sotëm reth 16-17 vjet pas
ndryshimeve politike të periudhës
1990-1991, dëshmon se ekonomia
shqiptare është akoma shumë larg
NODVLÀNLPLW HNRQRPL WUHJX 4sOOLPHW
H NsWLM SXQLPL MDQs Ws GLVDÀVKWD 6s
pari, punimi ofron një krahasim midis
pikënisjes për ekonominë shqiptare,
ekonomia e centralizuar dhe pikësyniPLWHNRQRPLDHWUHJXW6sG\WLGXNH
pasur parasysh këtë pikënisje dhe pikësynim, si edhe përvojën teorike dhe
praktike Evropiane dhe botërore, puQLPL LGHQWLÀNRQ UHIRUPDW LQVWLWXFLRnale të nevojshme për një arritje sa më
Ws VKSHMWs Ws REMHNWLYLW SsUIXQGLPWDU
6sWUHWLSXQLPLWUDMWRQHGKHQGsUWKXUjen e reformave transformuese me ob-

Fjalët kyçe: reforma institucionale,
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7

ARDIAN HARRI, LINDITA KOMANI
Hyrje
Realiteti i sotshëm rreth 16-17 vjet
pas ndryshimeve politike të periudhës 1990-1991, dëshmon se ekonomia
shqiptare është akoma shumë larg klasLÀNLPLWHNRQRPLWUHJX11JDYHQGHWH
(YURSsV -XJOLQGRUH 6KTLSsULD %RVQMH
+HUFHJRYLQD.URDFLD0DTHGRQLD6HUbia dhe Mali i Zi ende konsiderohen si
vende në ‘tranzicion’ dhe vendosja e një
ekonomie tregu funksionale është ndër
hapat e para në proçesin e integrimit të
W\UHQs%DVKNLPLQ(YURSLDQ %( 
4sOOLPHWHNsWLMSXQLPLMDQsWsGLVDÀVKWD'XNHSDVXUSDUDV\VKSLNsQLVMHQ
për ekonominë shqiptare të pas viteve
1990, që është ekonomia e centralizuar
dhe pikësynimin, që është ekonomia e
WUHJXWSXQLPLV\QRQVLYLMRQ6sSDUL
punimi ofron një krahasim midis pikënisjes, ekonomia e centralizuar dhe
pikësynimit, ekonomia e tregut, me
TsOOLPLGHQWLÀNLPLQHQGU\VKLPHYHTs
HN]LVWRMQsPLGLVW\UH6sG\WLGXNHSDsur parasysh këto ndryshime, si edhe
përvojën teorike dhe praktike EvropiaQHGKHERWsURUHSXQLPLLGHQWLÀNRQUHformat institucionale të nevojshme për
një arritje sa më të shpejtë të objektivit
përfundimtar, një ekonomi tregu funkVLRQDOH 6s WUHWL SXQLPL WUDMWRQ HGKH
ndërthurjen e reformave transformuese me objektivat për një strategji zhvillimi të qëndrueshme afatgjatë duke analizuar hipotezat e ndryshme mbi faktorët që ndikojnë në rritjen dhe zhvilliPLQHNRQRPLN6sNDWsUWLSXQLPLRIURQ
alternativa për zgjidhjen e njërit prej
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kushteve bazë për ekonominë e tregut,
SURQsVLQs PEL WRNsQ $W\ NX sVKWs H
mundur, punimi ofron edhe krahasime
PLGLV6KTLSsULVsGKHYHQGHYHITLQMHWs
rajonit lidhur me reformat e kryera për
vendosjen e sistemit të ekonomisë së
WUHJXWQsHNRQRPLWsSsUNDWsVH

1. Tiparet dalluese të ekonomisë së
tregut dhe ekonomisë së centralizuar
'DOOLPL PLGLV G\ VLVWHPHYH NU\Hsore ekonomike, ekonomisë së tregut
dhe ekonomisë së centralizuar mund
të përmblidhet në përgjigjet ndaj dy
pyetjeve të mëposhtme:
- Kush i zotëron faktorët e prodhimit:
tokën, kapitalin, dhe fuqinë punëtore?
- Kush i merr vendimet lidhur me
biznesin?
1GsUVDQsUDVWLQHHNRQRPLVsVsPLUsÀOOWs Ws WUHJXW SsUJMLJMD QGDM Ws G\MD
pyetjeve të mësipërme është LQGLYLGsW,
Qs UDVWLQ H HNRQRPLVs Vs PLUsÀOOWs
të centralizuar përgjigja për të dyja
pyetjet është THYHULD
1MsNRQNOX]LRQLVKSHMWsQJDG\S\etjet e mësipërme është se për kushtet
e shoqërisë shqiptare është domosdoshmëri transferimi i pronësisë mbi
faktorët e prodhimit si dhe vendimarrja për çështje që lidhen me aktivitetin
HNRQRPLN QJD THYHULD WHN LQGLYLGsW
Më poshtë do të trajtohen faktorët prioritarë për një realizim të suksesshëm
WsNsWLMWUDQVIHULPL
Krahasuar me vendet e rajonit dhe
YHQGHWHWMHUDLVKNRPXQLVWH6KTLSsULD
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UHQGLWHWHIXQGLWVsEDVKNXPH6HUELQs
përsa i përket pronësisë mbi faktorët e
SURGKLPLW &2+5(   0s SRVKWs
studimi do të analizojë në mënyrë më
të hollësishme njërin nga aspektet më të
rëndësishmë të pronësisë mbi faktorët e
SURGKLPLWDWsWsSURQsVLVsPELWRNsQ
Përsa i përket çështjes së lirisë ekoQRPLNHWsLQGLYLGsYH²6KTLSsULDUHQGLWHWHWDQsUDMRQLQHXURSLDQ SUHM
YHQGHVK GKHHWDQsERWs QGsU
YHQGH 6LSDVNsWLMLQGHNVLQLYHOLLOLULVs
HNRQRPLNHQs6KTLSsULsVKWsUULWXUPH
0,9 përqind pikë gjatë vitit të kaluar
dhe niveli i lirisë tani është 63,3%, ose 3
përqind pikë më i lartë se niveli mesaWDULOLULVsHNRQRPLNHQsERWsGKH
përqind pikë më i ulët se niveli mesatar
LOLULVsHNRQRPLNHQsUDMRQLQHXURSLDQ3
1GsUGKMHWsOLULWsWsFLODWMDQsREMHNWVWXdimi brenda llogaritjes së këtij indeksi
6KTLSsULD QGRGKHW GXNVKsP QsQ PHsataren botërore në dy liri: në lirinë nga
korrupsioni dhe në të drejtat e pronëVLVs 6LSDV %DQNsV %RWsURUH 6KTLSsULD
QsYLWLQUHQGLWHWVLYHQGLLWs
në botë për lehtësinë e të bërit biznes
në të, mjaft mbrapa me vende të tjera të
%DOONDQLWVL0DTHGRQLD0DOLL=L6HUELD.URDFLD%RVQMDGKH+HUFHJRYLQD

2. Teoritë dhe hipotezat mbi rritjen
dhe zhvillimin ekonomik
1LFRO -DQR GKH +DUUL   RIURM
në një diskutim të detajuar të hipotezave të ndryshme ekonomike lidhur
me faktorët që përcaktojnë shkallën
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

VKRTsULYHWsQGU\VKPH3HVsKLSRWH]DW
e ndryshme janë:
 +LSRWH]D PEL NXVKWHW ÀOOHVWDUH
GKHJMHRJUDÀQs
 +LSRWH]D PEL IXTLQs SXQsWRUH
GKHWHNQRORJMLQs
 +LSRWH]D PEL SROLWLNDW HNRQRPLNH
+LSRWH]DWPELLQWHJULPLQQsHNRQRPLQsERWsURUHGKH
+LSRWH]DPELSODWIRUPsQLQVWLWXFLRQDOH
+LSRWH]DHSDUsWKHNVRQNXVKWHWÀOOH
stare si burimet natyrore, një sistem të
zhvilluar arsimi, sa më pak mosbarazi
në të ardhurat dhe pronësinë mbi
tokën, jetëgjatësinë e lartë / shkallën e
XOsW Ws YGHNVKPsULVs  1GsUVD SR]LWD
JMHRJUDÀNH DNWXDOLVKW sVKWs H UsQGsVLVKPHSsUYHQGHWH6DKDUsV$IULNDQH
GKH $]LVs THQGURUH KLSRWH]D Ws WMHUD
shpjegojnë më mirë ndryshimet midis
ritmeve të rritjes dhe zhvillimit ekonomik midis vendeve të ndryshme,
PDGMHHGKHDW\UHPHNXVKWHÀOOHVWDUH
DSRSR]LWsJMHRJUDÀNHWsQMsMWs3sUPs
shumë mbi këtë hipotezë mund të shiKQL'DQL  'LDPRQG  *DOOXS GKH 6DFKV   *DOOXS 6DFKV
GKH0HOOLQJHU  6DFKV  
Hipoteza e dytë mori shkas nga
]KYLOOLPL L *MHUPDQLVs GKH -DSRQLVs
SDV /XIWsV Vs '\Ws %RWsURUH GKH Ps
së afërmi rritja me ritme të shpejta e
shumë ekonomive aziatike, Krugman
 <RXQJ  &ROOLQVGKH%RVZRUWK   GKH 6DUHO   6LSDV
saj, progresi i fuqishëm dhe i vazhdu9
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eshëm në teknologji siguron rritje të
TsQGUXHVKPHHNRQRPLNH
6L PEsVKWHWMH SsU KLSRWH]sQ H WUHWs
shërbeu eksperienca e disa vendeve të
$]LVs/LQGRUHVL6LQJDSRUL+RQJ.RQJX .RUHD H -XJXW 0DODM]LD HWM 5DSRUWL%DQNsV%RWsURUH´7KH(DVW$VLDQ
0LUDFOHµ 6KHPEXMWsSROLWLNDYH
ekonomike të suksesshme përfshijnë:
shkallë e lartë kursimesh, politika të
IRUWD PRQHWDUH GKH ÀVNDOH WDNVD Ws
ulta, hapje ndaj tregtisë, kurs këmbimi
NRQNXUXHV L OLUs  QMs PEsVKWHWMH H
fuqishme për arsimin, shërbimin shënGHWVRUSULPDUGKHLQIUDVWUXNWXUsQ
Hipoteza e katërt thekson rolin e
tregtisë ndërkombëtare në rritjen e
produktivitetit dhe të të ardhurave
²SsUIVKLUMDQs2UJDQL]DWsQ%RWsURUHWs
7UHJWLVs 2%7 %(HWM6KHPEXMWsSXnimeve mbi këtë hipotezë përfshijnë
)UDQNHO GKH 5RPHU   GKH 6DFKV
GKH:DUQHU  
1GHUNRKs VKXPs SXQLPH NDQs
provuar tashmë rolin primar të institucioneve në rritjen dhe zhvillimin ekoQRPLN1GsUSXQLPHWTsNDQsWUDMWXDU
rolin e institucioneve mund të përmenGLP+DOOGKH-RQHV  $FHPRJOX
-RKQVRQ GKH 5RELQVRQ   5RGULN
GKH6XEUDPDQLDQ  5RGULN6XEUDPDQLDQGKH7UHEEL  6DYRMD(DVZD GKH 0F.D\   %KDWWDFKDU\\D
 'MDQNRY0F/LHVKGKH5DPDOKR
 PLGLVVKXPsWsWMHUDVK
Konkluzioni që mund të nxirret nga
punimet e mësipërme është se cilësia
e institucioneve në një shoqëri është e
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QMs UsQGsVLH SULPDUH ,QVWLWXFLRQHW Ts
mbrojnë të drejtën e pronës, që vendoVLQNXÀ]LPHPELHOLWDWGKHSROLWLNDQsW
që lejojnë akumulimin e kapitalit njerëzor, përhapjen e sipërmarrjes krijuese
HQWUHSUHQHXUVKLS  GKH NULMLPLQ H WUHgjeve masive e gjithëpërfshirëse janë
të një rëndësie përcaktuese për rritjen
GKH]KYLOOLPLQHNRQRPLN
(N]LVWRQ QMs QXPsU SsUNXÀ]LPHVK
SsULQVWLWXFLRQHW3sUNXÀ]LPLPsLJMHUs
L LQVWLWXFLRQHYH YMHQ QJD 1RUWK 
 LFLOLLSsUNXÀ]RQDWRVL´QRUPDW
mbizotëruese të sjelljes, të hapura dhe
të nënkuptuara, dhe aftësia e tyre për
të krijuar ambientin nxitës për sjellje të
GsVKLUXDUD HNRQRPLNHµ6 3sUNXÀ]LPH
WsWMHUDPsVSHFLÀNHSsUTsQGURKHQWHN
ligjet, rregullat dhe organizatat që merren me zbatimin e tyre, apo edhe më
VSHFLÀNLVKWWHNVKNDOODHPEURMWMHVVsWs
drejtës së pronësisë, forca e shtetit ligjor
GKHVKNDOODHNRUUXSVLRQLW1sSUDNWLNs
si matës i cilësisë së institucioneve përGRUHW LQGHNVL L THYHULVMHV :RUOGZLGH
*RYHUQDQFH,QGLFDWRUV7 LFLOLSsUEsKHW
nga komponentët e mëposhtëm:
 9RWDHOLUsWsGUHMWDWSROLWLNHOLULWs
FLYLOHGKHVKW\SLOLUs
 6WDELOLWHWLSROLWLNGKHPXQJHVDH
GKXQsV
 (IHNWLYLWHWLLTHYHULVs
 /HKWsVLDHWsEsULWEL]QHV
 6KWHWLOLJMRUGKH
 /LULDQJDNRUUXSVLRQL
1sOLGKMHPHIXQNVLRQHWHW\UHLQVWLWXFLRQHWNODVLÀNRKHQQs
 ,QVWLWXFLRQHW treg-krijuese – janë
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ato institucione që mbrojnë të drejtën
e pronësisë si dhe sigurojnë zbatimin e
NRQWUDWDYH1sPXQJHVsWsW\UHIRUFDW
e tregut nuk ekzistojnë ose janë shumë
WsGREsWD/LGKXUPHNsWsNDWHJRULLQVWLWXFLRQHVK 6KTLSsULD UHQGLWHW H 
WDQGsUYHQGHWsPDUUDQsVWXGLP
GKHGXNVKsPPEUDSDYHQGHYHWs%DOONDQLW VL 0DOL L =L 6HUELD %RVQMD GKH
+HUFHJRYLQD0DTHGRQLD.URFLD
,QVWLWXFLRQHWtreg-stabilizuese – janë
LQVWLWXFLRQHW Ts VLJXURMQs LQÁDFLRQ Ws
ulët, qëndrueshmëri makroekonomiNH GKH VKPDQJLQ NUL]DW ÀQDQFLDUH
Këtu përfshihen bankat qendrore, regjimet e kursit të këmbimit, dhe rregulODWEX[KHWRUHGKHÀVNDOH)RQGL0RQHWDU1GsUNRPEsWDU  QMHKSURJUHV
në fushat e politikave monetare dhe
UHIRUPDYHVWUXNWXUDOHQs6KTLSsUL9
,QVWLWXFLRQHWtreg-rregulluese – janë
institucionet që merren me eksternalitetet, monopolet natyrore dhe informaFLRQLQ MRSHUIHNW .sWX IXWHQ DJMHQFLWs
rregullatore në telekomunikacionet,
WUDQVSRUWGKHVKsUELPHWÀQDQFLDUH
 ,QVWLWXFLRQHW WUHJOHJMLWLPXHVH –
janë ato institucione që ofrojnë mbrojtje
sociale dhe siguracione, përfshijnë
rishpërndarjen, dhe menaxhojnë konÁLNWHW6KHPEXMMDQsSHQVLRQHWGKHVLgurimet sociale, siguracion papunësie,
GKHIRQGHWsWMHUDVRFLDOH
,QVWLWXFLRQHW treg-krijuese konsiderohen të kenë rëndësi primare edhe për
rritjen dhe zhvillimin ekonomik përveç
V\QLPLWÀOOHVWDUTssVKWsYHQGRVMDHQMs
HNRQRPLHWUHJXHGKHQsUDVWLQH6KTLAKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

SsULVs (IHNW SR]LWLY OLGKXU PH UULWMHQ
dhe zhvillimin ekonomik kanë edhe
institucionet treg-stabilizuese 1GsUNDT
institucionet treg-rregulluese luajnë rol
SR]LWLYGHULQsQMsIDUsPDVHNXUSVK
NXÀ]RMQsUROLQHPRQRSROHYHSRUPs
tej efekti i tyre bëhet frenues, kur ato
NWKHKHQQsEDUULHUDWsEL]QHVLW6sIXQGL
institucionet WUHJOHJMLWLPXHVH nuk kanë
ndonjë efekt të rëndësishëm lidhur me
UULWMHQGKH]KYLOOLPLQHNRQRPLN
%D]XDU Qs NODVLÀNLPLQ H PsVLSsUP
të institucioneve, është e qartë që theksi
për rastin e ekonomisë shqiptare në
momentet aktuale duhet vënë tek instiWXFLRQHWWUHJNULMXHVH3LNsULVKWN\sVKWs
objekti në vazhdim i këtij artikulli, pra
trajtimi i njërit prej këtyre institucioneYHDWsWsWsGUHMWsVVsSURQsVLVs0LGLV
të tjerash kjo pjesë e artikullit ofron një
alternativë të detajuar për një nga problemet kyç të çështjes së pronësisë – leJDOL]LPLQH]RWsULPHYHMRWsOLJMVKPH
3. Çështje të veçanta: Pronat
1H H ÀOORMPs GLVNXWLPLQ OLGKXU
me çështjen e pronave me renditjen e
disa fakteve dhe problemeve mbi këtë
osVKWMHQs6KTLSsUL:KHHOHUGKH:DLWH
 WKHNVRMQsPXQJHVsQHWUHJXWWs
tokës si një rregullator i shpërndarjes së
WRNsV QGsUPMHW SURQDUsYH Ws OLJMVKsP
1GsUNDT /HPHO   Ys Qs GXNMH
PXQJHVsQ H LQYHVWLPHYH PEL WRNsQ
Lemel gjithashtu konkludon se tendenca e mosinvestimit në pronat e të parëve rrjedh edhe nga njohja dhe respekti
i ngulitur thellë për pronat e trashë11
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guara nga të gjithë pronarët si edhe
dyshimi që shpërndarja e 1991-it mund
Ws DQXOORKHW 3UD DNWXDOLVKW HN]LVWRQ
një mospërputhje midis institucioneve
e rregullave informale – respekti për
pronën e të parëve, dhe ligjeve e instituFLRQHYHIRUPDOH GXNHÀOOXDUPHOLJMLQ
 ²ED]XDUDNRPDQsQMsPHQWDOLWHW
komunist101MsVKHPEXOOWMHWsULNsWLM
mentaliteti ofrohet edhe nga strategjia
H 0LQLVWULVs Vs %XMTsVLVs .MR 0LQLVWUL
ka pasur në strategjinë e saj të zhvillimit lidhjen e kontrolluar të fermave të
PsGKD H Ws PHNDQL]XDUD PH ÀUPDW H
SURGKLPLW Ws XVKTLPLW 0%8 5DSRUWL
9MHWRU ²SUDQMsYD]KGLPsVLHWHQdencës së kontrollit të shtetit mbi ekonominë ndërkohë që një funksion i tillë
UUHJXOOLPL L PDUUsGKsQLHYH PLGLV DNWRUsYHSULYDWs QsQMsHNRQRPLWUHJXWs
PLUsÀOOWsUHDOL]RKHWQJDIRUFDWHWUHJXW
1GsUNRKsQs6WUDWHJMLQsHUH6HNWRULDOH
Ws%XMTsVLVsGKH8VKTLPLWHKDUWXDUQs
QJDNMR0LQLVWULsVKWsLQWHJUXDUQs
vizion principi i konkurrueshmërisë në

përputhje me kushtet e vendosura nga
%(QsNXDGsUWsSURFHVLWWs06$11
Përsa i përket problemeve në fushën
e pronësisë, janë dy probleme kryesore
OLGKXU PH SURQDW 6s SDUL sVKWs SURblemi i kthimit dhe/ose kompensimit
WsSURQDYHWsLVKSURQDUsYH SsUIVKLUs
tokat bujqësore/rurale dhe ato urbaQHWUXDOO  6s G\WL sVKWs SUREOHPL L
legalizimit të zotërimeve ilegale dhe
]JMLGKMDHNRQÁLNWLWPHLVKSURQDUsW
.WKLPLNRPSHQVLPLLWRNDYHEXMTsVRUH
7DEHOD  H PDUUs QJD $OLNR  
pasqyron gjendjen e pronësisë mbi
tokën bujqësore deri para reformës
DJUDUH Ws V  6Lo VKLKHW QJD WDEHla, deri në kryerjen e reformës vetëm
 KD RVH  H WRNsV LVKWH Qs
SURQsVLVKWHWsURUH3MHVDPsHPDGKH
e tokës, mbi 60%, ishte në pronësi të
pronarëve të mesëm e të vegjël, të cilët
SsUEsQLQUUHWKWsWsJMLWKsSURQDUsYH3MHVDWMHWsUUUHWKHVLSsUIDTHV
ishte në pronësi të pronarëve të mëd-

Numër (%)
Tokë shtetërore

Hektarë (%)
50,000 (12.7%)

Pronarë të mëdhenj

4,720 (3%)

105,587 (26.9%)

Pronarë të mesëm e të vegjël

128,961 (83.1%)

237,666 (60.4%)

Pronarë pa tokë

21,544 (13.9%)

Totali

155,225 (100%)

393,353 (100%)

Tabela 1: Gjendja e pronësisë mbi tokën bujqësore deri para reformës agrare
të vitit 1946 (%XULPL+$OLNR
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henj që përbënin vetëm 3% të të gjithë
SURQDUsYH 1GsUNDT SMHVD H DW\UH Ts
nuk zotëronin tokë në pronësi por e
SXQRQLQDWs $OLNRLNRQVLGHURQNsWDVL
µSURQDUsSDWRNsµ SsUEsQWHUUHWK
WsWsJMLWKsSURQDUsYH
7DEHOD  QGsUNDT MHS JMHQGMHQ H
pronësisë mbi tokën bujqësore në vitin
SDUD]EDWLPLWWHOLJMLW6LoVKLKHWQJDWDEHODQsYLWLQYHWsP
H WRNsV LVKWH Qs SURQsVL SULYDWH 3MHVD
më e madhe ishte në pronësi të kooSHUDWLYDYHGKHSMHVDHPEHWXU
LVKWHQsSURQsVLWsVKWHWLWÊVKWs
e rëndësishmë të vihet në dukje, se
sipërfaqja totale e tokës në vitin 1990, në
NUDKDVLPPHDWsWsYLWLWsVKWsUUHWK
KD RVH PsHPDGKH
5UHWK  KD WRND EXMTsVRUH X

VKSsUQGDQs GHUL Qs  GXNH À
OOXDU PH OLJMLQ  PLGLV 
IDPLOMHYHIVKDWDUH
*MLWKDVKWX X VKSsUQGD QGsUP
 MHW
punëtorëve të ish-fermave shtetërore
një e pjesë e tokave pronë shtetërore
²KDQJDKDXVKSsUQGDQsGHULQsWHNIDPLOMH13
7DEHOD  SDVT\URQ JMHQGMHQ H SURnësisë mbi tokën truall në 1999 për
JMDVKWsT\WHWHNU\HVRUH
6LoVKLKHWQJDWDEHODVKWHWLQs
zotëronte në pronësi një pjesë të madhe
WsNsW\UHSURQDYHVSHFLÀNLVKW
1JD UH]XOWDWHW H PsVLSsUPH YLKHW
re se sasi të konsiderueshme tokash
bujqësore dhe truall ende janë në proQsVL VKWHWsURUH *MLWKDVKWX Qs SURQsVL
VKWHWsURUHMDQsHGKHHS\MHYHGKH

Tokë shtetërore

Kooperativa

Privat

Totali

Hektarë (%)

Hektarë (%)

Hektarë (%)

Hektarë

170,000 (24.1%)

504,000 (71.6%)

30,000 (4.3%)

704,000

Tabela 2: Gjendja e pronësisë mbi tokën bujqësore në vitin 1990.
%XULPL9MHWDUL6WDWLVWLNRU

Tokë shtetërore

Private

E përzjerë

Totali

Hektarë (%)

Hektarë (%)

Hektarë (%)

Hektarë

3,982 (52.7%)

3,366.4 (44.6%)

205 (2.7%)

7,553.4

Tabela 3: Gjendja e pronësisë mbi tokën truall në vitin 1999 për gjashtë
qytete kryesore (%XULPL/DQG7HQXUH&HQWHU8RI:LVFRQVLQ86$,'IT 
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007
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33% e kullotave, përkatësisht, rreth
760,000 ha pyje dhe rreth 160,000 ha
kullota 1GsUNDT QXN LVKWH H PXQdur të grumbullonim të dhëna mbi
gjendjen e pronësisë mbi sipërfaqet në
]RQDWEUHJGHWDUH
1JDVDPsVLSsUPXQGWsNRQNOXGRhet se ekziston mundësia për një komSHQVLPÀ]LNWsLVKSURQDUsYHSUDSURQDUsYH Ws SDUD V 6Lo X SsUPHQG
më lart, një nga problemet lidhur me
çështjen e pronësisë është edhe konÁLNWLLNULMXDUPLGLVLVKSURQDUsYHGKH
SURQDUsYHWsULQMWsNULMXDUSDVLW
$OWHUQDWLYDW H RIUXDUD SsU ]JMLGKMHQ H
NsWLMNRQÁLNWLWsSDNWsQDWRWsGLVNXWXara gjerësisht në publik, përfshijnë:
.RPSHQVLPLQÀ]LN WsSORWsRVHWs
SMHVVKsP²NXÀMWsSsUPHQGXUMDQsGHUL
QsDSRKD WsLVKSURQDUsYH
.RPSHQVLPLQÀQDQFLDU WsSORWs
RVHWsSMHVVKsP WsLVKSURQDUsYH
1MsNRPELQLPLNRPSHQVLPLWÀ]LN
PHDWsÀQDQFLDU
7UHDOWHUQDWLYDWHPsVLSsUPHQsSDPje të parë mund të duken si të ndryshme
nga njëra-tjetra, por në të vërtetë dallimet
midis tyre janë thjesht dallime vetën në
IRUPsGKHMRQsSsUPEDMWMHDSRUH]XOWDWH
Për ta parë këtë, mjafton të shqyrtojmë
UDVWLQHNRPSHQVLPLWÀQDQFLDU1sVHN\
kompensim bëhet ashtu siç duhet, mbi
bazën e vlerës aktuale të tokës, atëhere
GDOOLPLLYHWsPPLGLVNRPSHQVLPLWÀ]LN
GKHDWLMÀQDQFLDUsVKWsYHWsPQsIRUPs
QJD NDSLWDOH Ws SDOXDMWVKPH WRND Qs
NsWs UDVW  Qs NDSLWDOH ÀQDQFLDUH (GKH
ky dallim do të eleminohej plotësisht,
14

QsVH NRPSHQVLPL À]LN VKRTsURKHW VLpas një prej varianteve të diskutuara
SXEOLNLVKW  PH GKsQLHQ LVKSURQDUsYH
të së drejtës për të qenë ata të parët që
mund të blejnë ish-pronat e tyre kur ato
RIURKHQSsUVKLWMH
Pra forma e kompensimit të ish-pronarëve nuk është thelbi i zgjidhjes së
osVKWMHV Vs SURQsVLVs 7KHOEL L ]JMLGK
jes së çështjes së pronësisë ka të bëjë
me mënyrën e shpërndarjes dhe/ose
rishpërndarjes së pronësisë midis proQDUsYH Ws QGU\VKsP GKH VSHFLÀNLVKW
midis ish-pronarëve dhe pronarëve të
ULQM1JDGLVNXWLPLLPsVLSsUPQsOLGK
je me gjendjen e pronësisë mbi tokën
SDUD V GKH SDV V PXQG Ws
konkludohet se në pjesën më të madhe
ishte plotësisht e mundur mënjanimi i
NRQÁLNWHYH PLGLV LVKSURQDUsYH GKH
SURQDUsYHWsULQM1sNsWsNXDGsUGXKHW
NXSWXDUHGKHUROLQHJDWLYLOLJMLWL
cili në vend që të ndihmonte në elemiQLPLQQsPDNVLPXPWsUDVWHYHNRQÁLNtuale, bëri të kundërtën duke krijuar
NRQÁLNWHHGKHDW\NXDWRQXNHN]LVWRnin1MsDOWHUQDWLYs]JMLGKMHQsUDVWLQ
H NRQÁLNWHYH GR Ws RIURKHW Ps SRVKWs
në kuadër të diskutimit të problemit të
OHJDOL]LPLWWs]RWsULPHYHLOHJDOH
/HJDOL]LPLL]RWsULPHYHLOHJDOH
$NWXDOLVKW YOHUsVRKHW VH MDQs UUHWK
90,000 raste16 Ws ]RWsULPHYH LOHJDOH
5UHWKRVHHNsW\UHUDVWHYH
kanë bërë deklarimet dhe aplikimet
SsUOHJDOL]LPVLSDVOLJMLW3sU/HJDOL]LPLQGKH8UEDQL]LPLQH=RQDYH,QIRUPDWWW.ALB-SHKENCA.ORG

Reformat institucionale për transformimin e ekonomisë shqiptare
OH 6WUXNWXUDOLJMRUHSsUNsWsSURoHVND
ndryshuar sipas ndryshimeve politike
në qeverisje, megjithatë pika kryesore
mbetet përcaktimi se si dhe sa duhet të
SDJXDMQs]RWsUXHVLWLOHJDOs
6LSDV QMs SURMHNWOLJML Ws THYHULVs
aktuale pronarëve të zotërimeve ilegale do t’u kërkohet të paguajnë midis
 GKH  OHNs SsUDIsUVLVKW
(85 SsUWsUHDOL]XDUOHJDOL]LPLQ1JDDQDWMHWsUSURQDUsWOLJMRUs
do të kompensohen nga buxheti i shtetit gjatë një periudhe disa-vjeçare të
SDSsUFDNWXDUTDUWs19
6LGLVDQJDSUREOHPHWPHYHUVLRQLQ
e qeverisjes aktuale mund të rendisim:
– Ky version shpërblen dhe nxit veSULPHWDQWLOLJMRUH
² =RWsUXHVLW LOHJDOs ÀWRMQs SURQssinë menjëherë, ndërsa pronarët ligjorë
duhet të presin disa vite për kompenVLPLQHSORWs
– Kompensimi për pronarët ligjorë
nuk është gjë tjetër veçse një transferim
nga e gjithë shoqëria shqiptare tek këta
pronarë nëpërmjet buxhetit të shtetit – një barrë jo e drejtë për shoqërinë
VKTLSWDUH
– Për më tepër, kompensimi për pronarët ligjorë mbetet peng i ndryshimeve politike në qeverisje, nëse qeveritë
e ardhshme kërkojnë ta ndryshojnë atë
SsUTsOOLPHSROLWLNH
1sYD]KGLPSRSDUDTHVLPQMsDOWHUnativë ndaj versionit të qeverisjes akWXDOH6LSDVNsVDMDOWHUQDWLYH]RWsUXHVL
ilegal i paguan pronarit ligjor vlerën
e pronës sipas çmimeve të tregut në
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

momentin që legalizohet/hipotekohet
SURQD  1s UDVWLQ NXU ]RWsUXHVL LOHJDO
nuk është në gjendje të paguajë shumën
e kërkuar, atëhere përdoret një nga
instrumentat më të përdorur në vendet e zhvilluara, sidomos për blerjen e
pronave të paluajtshme që është kredLWLPL$NWXDOLVKW VHNWRUL SULYDW EDQNDU
Qs6KTLSsULRIURQNUHGLSsUEOHUMHWRNH
GHUL Qs VKXPsQ PDNVLPDOH SUHM (85
GKHDIDWNRKRUYMHoDU %XULPL %DQND $PHULNDQH H 6KTLSsULVs
 3sUVKHPEXOOSsUQMsSURQsPH
VLSsUIDTH  P PH oPLP (85 
mYOHUDHOORJDULWXUsVKWs(85
.UHGLWLPL SsU QMs SHULXGKs  YMHoDUH
PH QRUPs LQWHUHVL PLGLV  GKH 
%$6+ UH]XOWRQQsQMsSDJHVsPXMRUH
PLGLV(85GKH(XUR
1GsUDQsWSR]LWLYHWsDOWHUQDWLYsVVs
propozuar përmendim:
– Kjo alternativë kompenson plotëVLVKWGKHPHQMHKHUsSURQDUsWOLJMRUs
²=RWsUXHVLWLOHJDOsÀWRMQsSURQsVLQs
menjëherë dhe paguajnë për këtë proQsVLDVKWXVLQsoGRYHQGWMHWsU
²6KRTsULDVKTLSWDUHQXNQJDUNRKHW
me një barrë të padrejtë, kompensimi i
]RWsULPHYHLOHJDOH
– Çështja zgjidhet përfundimisht
dhe me marrëdhënie midis organizmave private, përkatësisht, zotëruesit,
pronarit të ligjshëm dhe bankës ashtu siç do të ishte e përshtatshme në
IU\PsQHHNRQRPLVsVsWUHJXW
² %X[KHWL L VKWHWLW OLURKHW QJD SsU
gjegjësia e kompensimit të pronarëve
OLJMRUs
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² .DSLWDOHW ÀQDQFLDUH QJD NsWR
shkëmbime midis aktorëve privatë
injektohen menjëherë në ekonominë
shqiptare duke u bërë kështu edhe
EXULPUULWMHMHHNRQRPLNH
1sQ DOWHUQDWLYsQ H SURSR]XDU
detyrimet e shtetit janë si më poshtë:
² 7s NULMRMs GKH SORWsVRMs ED]sQ OLJMRUHSsUWsPXQGsVXDUÀQDFLPLQQJD
EDQNDWSULYDWHWs]RWsUXHVYHMROLJMRUs
² 7s VKsUEHMs VL JDUDQWXHV L NsW\UH
NUHGLYH1sUDVWPRVSDJHVHWsNUHGLVs
nga zotëruesit, shteti bëhet përkohësisht pronari i pronës dhe kompensim
bankën private për sasinë e papaguar
Ws NUHGLVs 3URQD Qs IMDOs VKLWHW SsU Ws
siguruar fondet e transferuar bankave
SULYDWH,GHMDHQGsUK\UMHVVsVKWHWLWQs
rast mospagimi është për të ofruar një
VKW\Vs SsU EDQNDW SULYDWH SsU ÀQDQFLPLQ H NUHGLYH Ws WLOOD 1s QMs UDVW Ws
tillë kuadri ligjor mund të parashikojë
norma më të ulta interesi për këto kredi, meqenëse rreziku për bankat private eleminohet si rezultat i garancisë së
VKWHWLW
– E rëndësishme në suksesin e kësaj alternative është edhe investimi
nga ana e shtetit në ndërtimin e infrastrukturës rrugore, energjetike, telekomunikacioneve, shkolla, qendra
VKsQGHWVRUH HWM Qs NsWR ]RQD (IHNWL
direkt i këtij investimi është punësimi
LEDQRUsYHWsNsW\UH]RQDYH(IHNWHLQdirekte janë rritja e standartit të jetesës,
rritja e vlerës së jetesës, rritja e vlerës së
pronave në këto zona, ulja e numrit të
rasteve të mospagesave, dhe së fundi
16

HGKHÀWLPLLYRWDYHWsNsW\UH]RQDYH
4. Përfundime
Ky punim synon të ofrojë ndryshimet prioritare që duhen ndërmarrë
nga shoqëria shqiptare për përfundimin e fazës së tejzgjatur të tranzicionit
HNRQRPLN Ws  YLWHYH Ws IXQGLW
'XNHDQDOL]XDUKLSRWH]DWHQGU\VKPH
mbi faktorët që ndikojnë në rritjen dhe
zhvillimin ekonomik, punimi konkludon se vendosja e institucioneve cilësore në shoqërinë shqiptare është e një
UsQGsVLHSULPDUH3sUPsWHSsUGXNHX
nisur nga situata aktuale e ekonomisë
shqiptare është e qartë që theksi duKHWYsQsWHNLQVWLWXFLRQHWWUHJNULMXHVH
,QVWLWXFLRQHW Ts PEURMQs Ws GUHMWsQ H
SURQsVTsYHQGRVLQNXÀ]LPHPELHOLtat dhe politikanët, që lejojnë akumulimin e kapitalit njerëzor, përhapjen e
VLSsUPDUUMHV NULMXHVH HQWUHSUHQHXUVKLS  GKH NULMLPLQ H WUHJMHYH PDVLYH H
gjithëpërfshirëse janë të një rëndësie
përcaktuese për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të shoqërisë shqiptare
në përgjithësi dhe për përfundimin e
ID]sVVsWUDQ]LFLRQLWQsYHoDQWL
Lidhur me trajtimin e të drejtës së
pronësisë, si njërit prej institucioneve
më të rëndësishme, artikulli konkludon se disa kushte të domosdoshme
duhen përmbushur për zgjidhjen e këWLMSUREOHPL.sWRNXVKWHMDQsQGU\Vhimi i mentalitetit komunist të deritanishëm të vendimmarrësve në trajtimin e kësaj çështje, njehsimi i ligjeve
formale me normat joformale prezente
Qs VKRTsULQs VKTLSWDUH VSHFLÀNLVKW
WWW.ALB-SHKENCA.ORG
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respekti për pronat e trashëguara,
pasi vazhdimi i mospërputhjes do të
SsUEsMs JMLWKQMs ED]s SsU NRQÁLNW 0H
fjalë të tjera, kjo do të thotë rishikim/
ndryshim i legjislacionit ekzistues mbi
SURQDWTsWsUHÁHNWRMsWsQMsMWLQYOHUsVLPSsUSURQDWHWUDVKsJXDUDGXNHÀOOXDUPHDEURJLPLQHOLJMLW3sUW·X
theksuar janë gjithashtu edhe anët teknike që kanë të bëjnë me regjistrimin e
pronave dhe përcaktimin e vlerave të
NDWHJRULYHWsQGU\VKPHWsWRNDYH
6s IXQGL SsU ]JMLGKMHQ H QMs QJD
problemeve kyç të çështjes së pronësisë – legalizimin e zotërimeve jo të ligjshme, artikulli konkludon se ky problem duhet trajtuar dhe zgjidhur mbi
bazën e marrëdhënieve të aktorëve të
QGU\VKsPSULYDWs5ROLLVKWHWLWGXKHW
Ws NXÀ]RKHW NU\HVLVKW Qs IRUPXOLPLQ
e kornizës ligjore dhe ndoshta në minimizimin ose eleminimin e rreziqeve
SsUDNWRUsWSULYDWs
Shënime

6KLKPLGLVWsWMHUDVKHGKH%UDGDH.XWDQ
6KLK,QGH[RI(FRQRPLF)UHHGRPIT
6KLK,QGH[RI(FRQRPLF)UHHGRPLELG
6KLK,QGH[RI(FRQRPLF)UHHGRPIT
6KLK'RLQJ%XVLQHVVIT
6KTLSsUXDUQJD$+DUUL
6KLKKWWSZZZJRYLQGLFDWRUVRUJ
6KLK%DQND%RWsURUH'RLQJ%XVLQHVV
$OEDQLDITGKHIT
)016WDWHPHQWE\,0)6WDII0LVVLRQWR
Albania1RYHPEHU
1Ms]\UWDULODUWsLTHYHULVsVRFLDOLVWH 
  VKSUHKHM PH HQWX]LD]sP ´V\QLPL L
kësaj qeverie është ruajtja e pronës shtetërore

AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

PELWRNsQµ NRQWDNWSHUVRQDO$+ 
0%80.6WUDWHJMLD6HNWRULDOHH%XMTsVLVs
GKH8VKTLPLW 'UDIW IT
6KLK%DQND%RWsURUH YHUVLRQLDQJOLVKW IT
6KLK%DQND%RWsURUH YHUVLRQLDQJOLVKW IT
6KLK%DQND%RWsURUHIT
 1s VKXPs UDVWH EDQRUsW H IVKDWUDYH
kanë vendosur ndarjen e pronësisë sipas
SURQDYH Ws WUDVKsJXDUD 1s UDVWH Ws WLOOD
]EDLPLLOLJMLWNULMRQNRQÁLNWHWsSDQHYRMVKPH
 6KLK %DQND %RWsURUH  YHUVLRQL DQJOLVKW IT
 6KLK %DQND %RWsURUH  YHUVLRQL DQJOLVKW IT
18. Shih Ligji Nr. 9482, datë 3.4.2006 për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje.
6KLK/LJML1UGDWsSsUOHJDOL]LPLQXUEDQL]LPLQGKHLQWHJULPLQHQGsUWLPHYHSDOHMHGKH/LJMLGDWs
´3sU NWKLPLQ GKH NRPSHQVLPLQ H SURQsVµ Ws
QGU\VKXDU

%LEOLRJUDÀD
$FHPRJOX'6-RKQVRQDQG-$5RELQVRQ µ7KH &RORQLDO 2ULJLQV RI &RPSDUDWLYH 'HYHORSPHQW $Q (PSLULFDO ,QYHVWLgation,” $PHULFDQ (FRQRPLF 5HYLHZ  
'HFHPEHU
%DQND %RWsURUH 'RLQJ %XVLQHVV  AlEDQLD $ 3URMHFW %HQFKPDUNLQJ WKH 5HJXODWRU\
&RVWRI'RLQJ%XVLQHVVLQ(FRQRPLHV
%DQND%RWsURUH6WDWXVLL5HIRUPsVVs7RNsV
GKH7UHJXWWs3URQDYHWs3DOXDMWVKPHQs6KTLSsUL7LUDQs
%DQND%RWsURUH6WDWXVRI/DQG5HIRUPDQG
5HDO3URSHUW\0DUNHWVLQ$OEDQLD7LUDQs
YHUVLRQLDQJOLVKW 
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%DQND%RWsURUH:RUOGZLGH*RYHUQDQFH

PHQW1%(5:RUNLQJ3DSHU1RZ'H-

Indicators :RUOG%DQN,QVWLWXWHDQGWKH
5HVHDUFK'HSDUWPHQWRIWKH:RUOG%DQN 

FHPEHU
+DOO 5 GKH &, -RQHV :K\ 'R 6RPH

85/ZZZJRYLQGLFDWRUVRUJ
%KDWWDFKDU\\D6:KLFK,QVWLWXWLRQV0DW-

&RXQWULHV3URGXFH6R0XFK0RUH2XWSXWSHU
:RUNHU WKDQ 2WKHUV" 4XDUWHUO\ -RXUQDO RI

WHU0RVWIRU*URZWK:RUNLQJSDSHU6FKRRO
RI (FRQRPLFV$XVWUDOLDQ 1DWLRQDO 8QLYHUVLW\
%UDGD-&GKH$0.XWDQBallkan and
0HGLWHUUDQHDQ&DQGLGDWHVIRU(XURSHDQ8QLRQ
0HPEHUVKLS 7KH &RQYHUJHQFH RI WKHLU 0RQHWDU\3ROLF\ZLWKWKDWRIWKH(XURSHDQ&HQWUDO
%DQN :LOOLDP 'DYLGVRQ :RUNLQJ 3DSHU
1XPEHU
&HQWUHRQ+RXVLQJ5LJKWVDQG(YLFWLRQV
&2+5( RQEHKDOIRIWKH:RUOG%DQNAlbaQLD5HVROYLQJWKH4XHVWLRQRI/DQGDQG3URSHUW\
5HVWLWXWLRQDQG&RPSHQVDWLRQ-XQH
&ROOLQV 6 DQG % %RVZRUWK (FRQRPLF
*URZWKLQ(DVW$VLD$oXPXODWLRQYHUVXV$VVLPLODWLRQ %URRNLQJV 3DSHUV RQ (FRQRPLF
$FWLYLW\
'LDPRQG - *XQV *HUPV GKH 6WHHO
1HZ<RUN::1RUWRQ &R
'MDQNRY6&0F/LHVKGKH55DPDOKR
5HJXODWLRQDQG*URZWK:RUNLQJ3DSHU7KH
:RUOG%DQN
)RQGL 0RQHWDU 1GsUNRPEsWDU StatePHQWE\,0)6WDII0LVVLRQWR$OEDQLD7LUDQD
1RYHPEHU
)UDQNHO - GKH ' 5RPHU 'RHV 7UDGH
&DXVH*URZWK"$PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZ
-XQH  
*DOOXS-/GKH-'6DFKV7KH(FRQRPLF
%XUGHQ RI 0DODULD &HQWHU IRU ,QWHUQDWLRQDO
'HYHORSPHQW+DUYDUG8QLYHUVLW\
*DOOXS -/ -' 6DFKV GKH$QGUHZ '
Mellinger, *HRJUDSK\DQG(FRQRPLF'HYHORS-

(FRQRPLFV)HEUXDU\
.UXJPDQ 3 7KH 0\WK RI $VLD·V 0LUDFOH,
)RUHLJQ$IIDLUV 9RO  1RYHPEHU'HFHPEHU 
/LJML1UGDWsSsUOHJDOL]LPLQ
XUEDQL]LPLQ GKH LQWHJULPLQ H QGsUWLPHYH SD
leje.XYHQGLL5HSXEOLNsVVs6KTLSsULVs
/LJML  GDWs  SsU NWKLPLQ GKH
NRPSHQVLPLQHSURQsVWsQGU\VKXDU, Kuvendi
L5HSXEOLNsVVs6KTLSsULVs
0LQLVWULD H %XMTsVLVs 8VKTLPLW GKH
0EURMWMHVVs.RQVXPDWRULWStrategjia SektoULDOH SsU %XMTsVLQs GKH 8VKTLPLQ 'UDIW SsUIXQGLPWDU4HUVKRU
1LFRO*/-DQRGKH$+DUUL$OEDQLD
7KH)XWXUH3DWKWR6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW,
LQ ´7KH $OEDQLDQ (FRQRP\ 3HUIRUPDQFH
DQG 3ROLF\ &KDOOHQJHVµ th &RQIHUHQFH RI
WKH%DQNRI$OEDQLD 3XEOLNLPLsVKWsL
GLVSRQXHVKsPHGKHQsJMXKsQVKTLSH 
1RUWK'&(FRQRPLF3HUIRUPDQFH7KURXJK
7LPH7KH$PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZ9RO
1R -XQ SS
1RUWK '& Institutions, Institutional
&KDQJH DQG (FRQRPLF 3HUIRUPDQFH 1HZ
<RUN&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
5RGULN'$6XEUDPDQLDQGKH)7UHEEL   ,QVWLWXWLRQV 5XOH WKH 3ULPDF\ RI
,QVWLWXWLRQVRYHU*HRJUDSK\DQG,QWHJUDWLRQLQ
(FRQRPLF'HYHORSPHQW Journal of Economic
*URZWKSS
5RGULN ' Institutions, Integration, and
*HRJUDSK\,Q6HDUFKRIWKH'HHS'HWHUPLQDQWV
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RI(FRQRPLF*URZWKLQ5RGULNHG,Q6HDUFK



RI3URVSHULW\$QDO\WLF&RXQWU\6WXGLHVRQ
*URZWK3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV3ULQF-

6DUHO 0 *URZWK LQ (DVW $VLD :KDW :H
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