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Shqipëria është një nga vendet me të ardhura për frymë nën mesataren, të 
vlerësuara si e ardhur kombëtare bruto (GDP) për frymë prej 2,510 dollarësh 
në vitin 2005. Gjatë pesëmbëdhjetë vjetëve të fundit u shënuan transformime 
të rëndësishme në strukturën e ekonomisë së vendit. Përqindja e bujqësisë 
në totalin e GDP-së pësoi një rënie vitet e fundit. Sot, shërbimet përbëjnë 
më shumë se gjysmën e GDP-së, të ndjekura nga bujqësia dhe industria. Të 
ardhurat nga emigrimi përbëjnë 14% shtesë të GDP-së.

Gjatë periudhës së tranzicionit, nga një regjim i rreptë komunist në një 
ekonomi tregu, vendi ka shënuar përparim të konsiderueshëm. Ka patur 
rritje të lartë, megjithëse nga një bazë e ulët dhe është arritur të përmbahet 
inflacioni pothuaj gjatë çdo viti të tranzicionit, pavarësisht nga disa 
ngjarje destabilizuese në vend apo rajon. Shqipëria ka ndërmarrë reforma 
gjithëpërfshirëse dhe afatgjata strukturore dhe ekonomike si edhe ka 
përparuar me ngritjen e institucioneve demokratike. 

E megjithatë vendi përballet ende me sfida shumë të mëdha. Edhe pse të 
ardhurat për frymë kanë ardhur në rritje, Shqipëria mbetet një nga vendet 
më të varfra të Evropës. Sipas Sondazhit për Matjen e Standardeve të Jetesës 
(LSMS) së vitit 2005, një e pesta e popullsisë shqiptare jeton në varfëri 
dhe rreth 3 përqind e popullsisë jeton në varfëri ekstreme, e përcaktuar si 
një pamundësi për të plotësuar nevojat minimale për ushqim. Gjithashtu 
amortizimi dhe përkeqësimi i infrastruktures dhe shërbimeve në të gjithë 
vendin ka privuar nga aksesi për arsim, ujë të pijshëm dhe ngrohje një të 
tretën e popullsisë. Qeverisja dhe institucionet e dobëta, si edhe çështjet 
delikate të shtetit ligjor janë problemet kryesore për vendin. 

Zhvillimet gjatë tranzicionit. Ecuria mbresëlënëse e Shqipërisë e nisur në vitin 
1991, pësoi një farë stepje gjatë trazirave civile të vitit 1997. Rënia e skemave 
piramidale dëmtoi rëndë institucionet e vendit.

Pas  krizës, Shqipëria e mori veten dhe arriti të ruante stabilitetin makroekonomik 
dhe vendosi në rrugën e duhur reformat strukturore. Pavarësisht nga konflikti 
në Kosovë dhe fluksi i madh i refugjatëve në fillim të vitit 1999, qeveria shqiptare 
vazhdoi të ish e angazhuar për zbatimin e reformave strukturore, duke u  
ndihmuar edhe nga asistenca e jashtme bujare. 

Në janar të vitit 2003, Shqipëria nisi negociatat me Bashkimin Europian (EU) 
për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit. Pas tre vjet negociatash, më 18 shkurt 
2006, Bashkimi Europian dhe qeveria shqiptare parafinuan Marrëveshjen e 
Stabilizim Asociimit, duke e sjellë kështu Shqipërinë më pranë BE. Miratimi 
përfundimtar i marrëveshjes do të kryhet pas Samitit të BE në Vjenë, në mesin 
e muajit qershor të 2006.

Ecuria ekonomike e kohëve të fundit. Programi i reformave në Shqipëri 
krijoi hapësirë për veprimtari të gjera të sektorit privat, në veçanti në 
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bujqësi. Shqipëria përfitoi nga nivelet e larta të financimeve të huaja dhe të 
ardhurave nga emigrantët. Që nga viti 1999 ekonomia shqiptare ka patur një 
rritje mesatare vjetore prej afërsisht 6%, pavarësisht nga tronditjet që kanë 
shoqëruar tranzicionin dhe nga trazirat civile të 1997. Inflacioni mesatar është 
mbajtur në nivele shumë të ulëta dhe për vitin 2005 ky nivel ishte 2.4%.

Konsolidimi fiskal zvogëloi më tej defiçitin nga 9.4% e GDP-së në vitin 1999 në 
afërsisht 3.8% në 2005. Megjithatë, defiçiti fiskal, i financuar kryesisht nga 
huamarrja vendase, vazhdon të mbetet i lartë. Ndër faktorët e rëndësishëm 
që kanë patur ndikim në fuqizimin e pozicionit të bilancit të pagesave dhe në 
uljen e defiçitit të llogarisë rrjedhëse në 7% në 2005-ën janë: të ardhurat nga 
emigrimi, ndihma e huaj dhe investimet e huaja të drejtpërdrejta. Megjithatë, 
ka ende shqetësime përsa i përket pozicionit të brishtë të jashtëm të 
Shqipërisë dhe qendrueshmerisë fiskale, si edhe varfërisë mjaft të përhapur 
të vendit.

Megjithëse sektori bujqësor është burim jetese për pothuajse gjysmën e 
popullsisë shqiptare, rishpërndarja e fondeve drejt sektorëve të ndërtimit dhe 
shërbimeve gjatë viteve të fundit ka qenë tepër i rëndësishëm për progresin 
ekonomik të vendit. Shqipëria ka potencial të mëtejshëm për zhvillim në 
fushat e agrobizinesit, tregtisë tranzitore, eksportit të industrisë së lehtë dhe 
turizmit.

SFIDAT

Shqipëria ka një pozicion të volitshëm për të vazhduar ecurinë e saj të fortë 
ekonomike dhe për të hedhur hapa të rëndësishëm drejt synimit të saj të 
integrimit të plotë europian. Megjithatë, qeveria duhet të gjejë zgjidhjet e saj 
të brendshme për problemet e qeverisjes që janë ende mjaft të përhapura, dhe 
të tërheqë investimet e të zhvillojë kapitalin e saj njerëzor. Një sfidë kryesore 
mbetet sigurimi që përfitimet e një lulëzimi të vazhdueshëm ekonomik të 
realizohen në mënyrë të barabartë në të gjithë shoqerinë shqiptare, duke i 
kushtuar një vëmendje të posaçme shtresave më të varfra. Disa nga sfidat, që 
dalin përpara, janë:

• Ruajtja e stabilitetit dhe e konsensusit në lidhje me reformat 
kryesore. Shqipëria mbetet vulnerabël ndaj destabilitetit të 
brendshëm dhe rajonal, që mund të minonte reformat demokratike 
dhe ekonomike. Ruajtja e stabilitetit dhe konsensusit mund të 
ndihmojë në zbatimin e reformave strukturore gjithëpërfshirëse 
dhe në sigurimin e një zhvillimi ekonomik në përfitim të të gjithë 
popullsisë.

• Forcimi i qeverisjes. Qeverisja dhe kapacitetet institucionale mbeten 
të dobëta dhe ka probleme me zbatimin e ligjit. Forcimi i sturkturave 
të qeverisjes dhe menaxhimi efikas dhe transparent i shpenzimeve 
publike janë elementet thelbësore për zhvillimin afat-gjatë të vendit, 
si dhe për vënien në jetë të programit për zhvillim të qeverisë. 
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• Trajtimi i balancave makroekonomike. Në kuadrin e rënies së aksesit 
ndaj kredive koncesionale, Shqipërisë i duhet të bëjë përpjekje për 
të rritur besueshmërinë për të marrë kredi dhe për të patur akses 
gradual në tregjet financiare ndërkombëtare. Për arritjen e këtij 
qëllimi, Shqipëria duhet të zgjidhë disbalancat makroekonomike, 
të përshpejtojë ritmin e përfundimit të programit të reformave, 
në mënyrë të veçantë duke përmirësuar mjedisin e bizinesit dhe 
menaxhimin e borxhit.

• Përmirësimi i infrastrukturës. Zhvillimi i shpejtë dhe i qendrueshëm 
ekonomik kërkon një infrastrukturë moderne dhe efikase si dhe 
furnizim pa ndërprerje me energji elektrike. 

 

STRATEGJIA E BANKËS BOTËRORE

Strategjia e sotme e Asistencës së Bankës Botërore (CAS) për Shqipërinë 
u miratua më 10 janar 2006. Eshtë programi i katërt strategjik që harton 
Banka Botërore për Shqipërinë dhe mbulon periudhën 2006-2009. CAS 
përvijon një program mbështetjeje, përfshirë financimin në bazë të kushteve 
të modifikuara të Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) prej deri US$ 
86 milionë, si dhe nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
(IBRD), që financon deri US$ 110 milionë. Programi CAS kërkon të mbështesë 
përpjekjet e Shqipërisë për përmirësimin e qeverisjes ndërkohë që duhet të 
përqendrohet më shumë mbi dy shtylla themelore: 

• Promovimi i rritjes ekonomike nëpërmjet mbështetjes së zhvillimit të 
sektorit privat;  

• Përmirësimi i shërbimeve publike, veçanërisht në sektorët privatë. 

Për të gjitha projektet, programet, këshillimet dhe dialogun mbi politikat 
dhe në çdo sektor të ekonomisë, ku do të angazhohet Banka, do të vihet në 
përdorim filtri mbi mënyrën e qeverisjes.

Strategjia u hartua duke u bazuar mbi këshillimet me qeverinë, Parlamentin, 
donatorët, shoqerinë civile, sektorin privat dhe grupet e tjera të rëndësishme 
të interesit në vend.

SHOQATA NDËRKOMBËTARE PËR ZHVILLIM (IDA)  

Që kur Shqipëria u bë anëtare e Bankës Botërore në vitin 1991, Banka 
ka dhënë mbështetje për pothuaj të gjithë sektorët nëpërmjet Shoqatës 
Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA). IDA u jep asistencë vendeve me të ardhura 
nën US$ 885 për frymë, duke u dhënë hua pa përqindje interesi, asistencë 
teknike dhe këshillim për politikat. Në partneritet me Bashkimin Evropian, 
Banka ka drejtuar përpjekjet për koordinimin e donatorëve dhe ka shërbyer 
si katalizator për sigurimin e burimeve shtesë në mbështetje të Shqipërisë.  
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Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim ka dhënë rreth US$ 840 milionë për 59 
projekte në Shqipëri. Gjithashtu, Banka Botërore ofron asistencë teknike, 
analitike dhe këshillim për politikat. Nga këto janë disbursuar US$ 648.6 
milionë.  Aktualisht, janë 15 projekte në zbatim. 

Asistenca e Bankës për Shqipërinë në periudhën afatmesme do të vazhdojë 
të përqëndrohet në luftën kundër varfërisë përmes investimeve në sektorët 
kryesorë, mbështetjes për përmirësimin e qeverisjes dhe luftën kundër 
korrupsionit, thellimit te reformave kryesore strukturore dhe sektoriale, si 
edhe përmirësimit e menaxhimit të infrastrukturës. Po zhvillohen veprimtari 
specifike, që ndihmojnë në përmirësimin e infrastrukturës dhe të sektorit të 
shërbimeve, në përshpejtimin e privatizimit, të ristrukturimit të shërbimeve 
publike dhe në zhvillimin mbi baza komunitare. IDA do të vazhdojë të ofrojë 
asistencë për përmirësimin e menaxhimit të shpenzimeve publike dhe do të 
sigurojë që burimet publike te akordohen për uljen e varfërisë dhe sigurimin 
e zhvillimit të qendrueshëm të vendit. 

REZULTATE TE PROJEKTEVE

Janë hedhur themelet për një qeverisje më të mirë. Banka Botërore dhe 
donatorët e tjerë po ndihmojnë Shqipërinë në zbatimin e reformës në 
administratën publike dhe atë ligjore dhe të gjyqësorit. Pas miratimit të ligjit 
për shërbimin civil në fund të vitit 1999, qeveria krijoi pozicionin e Sekretarit 
të Përgjithshëm në çdo ministri dhe rekrutimi i punonjësve të rinj të shërbimit 
civil tashmë bëhet duke përdorur procedura transparente dhe konkurruese. 
Instituti i Trainimit të Administratës Publike ka trajnuar mbi 1,700 nëpunës 
të shërbimit civil gjatë dy viteve të fundit. Për më tepër, për të katërtin vit 
me rradhë, qeveria ka përdorur programin buxhetor afatmesëm në procesin 
e hartimit të buxhetit të shtetit. Gjithashtu, Shkolla e Magjistraturës e krijuar 
në vitin 1997 ka trainuar mbi 550 gjykatës dhe prokurorë të rinj, të cilët po 
japin ndihmesën e tyre në përmirësimin e cilësisë së gjykatave të rrethit.

Mundësia për marrje kredie ka ndikuar në përmirësimin e mjedisit për 
biznesin e vogël.  Qysh nga viti 1992, Banka Botërore ka dhënë ndihmesë 
në hartimin dhe zbatimin e programeve novatore të mikrofinancës, me anë 
të të cilave janë siguruar mbi 47,000 hua për të gjitha llojet e aktiviteteve që 
sigurojnë të ardhura. Në mbi 380 fshatra dhe 8 rrethe, komitetet e zgjedhura 
të kredisë në fshat marrin dhe zbatojnë vendime për dhënien e kredive. Në 
këtë kuadër kanë përfituar deri tani rreth 150,000 persona. Aktualisht 10,228 
kredi janë aktive. Banka dhe donatorët e tjerë po japin ndihmesën e tyre 
në transformimin e “fondeve të kreditit në fshat” në shoqata financiarisht 
të qëndrueshme të kursim-kreditit. Qeveria e ka transformuar programin e 
mikrokreditit urban në Fondacionin e parë lokal të mikrokreditit. Fondacioni 
Besa ka degët e tij  në 15 qytete, me pothuajse 5,400 hua aktive. 

Në zonat periurbane infrastruktura po vjen duke u përmirësuar. Një projekt i 
financuar nga Banka për Menaxhimin e Tokës Urbane po përdor pjesëmarrjen 
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e komunitetit për ofrimin e shërbimeve bazë urbane - duke përfshirë rrugët, 
ujësjellsat, kullimin, kanalizimet, energjinë elektrike, ndriçimin e rrugëve dhe 
mbledhjen e plehrave - në zonat informale në rrethinat e Tiranës. Deri tani 
kanë përfituar rreth 3000 familje.

Përmirësimi i sistemit të ujitjes ka ndikuar pozitivisht në bujqësi dhe u ka 
dhënë më shumë krah fermerëve. Dy projekte të njëpasnjëshme të financuara 
nga Banka dhe donatorët e tjerë kanë përdorur një qasje mbi bazën e kërkesës 
dhe përfshirjes së komunitetit për reabilitimin dhe përmirësimin e 335,000 
hektarëve të sistemit të ujitjes dhe kullimit në vend. Kjo përfaqëson dy të 
tretat e tokës së ujitur në Shqipëri. Deri tani nga këto skema kanë përfituar 
100,000 familje fermere. Në kuadrin e këtyre projekteve, qeveria po ua kalon 
menaxhimin e ujitjes, shoqatave të përdoruesve të ujit të administruara nga 
vetë fermerët.

Komunitetet lokale janë partnere në përmirësimin e infrastrukturës në 
shkallë të vogël. Banka dhe donatorë të tjerë kanë ndihmuar Fondin Shqiptar 
të Zhvillimit (FZHSH)-një fondacion shtetëror autonom—në reabilitimin e 
infrastrukturës në shkallë të vogël dhe asaj ekonomike në të gjithë vendin, 
duke përfshirë edhe zonat më të thella rurale. Duke përdorur një qasje të 
nxitur nga kërkesa, sipas së cilës prioritetet në infrastrukturë përcaktohen 
nga komunitetet lokale,  FZHSH-ja ka financuar mbi 1,100 nënprojekte, nga të 
cilat 900 kanë përfunduar. Këto nënprojekte—ku përfshihen rrugët, pasarelat, 
skema të furnizimit me ujë, qendra shëndetësore, shkolla dhe qendra të 
kujdesit ditor—u kanë sjellë përfitime rreth 2 milionë personave apo dy të 
tretave të popullsisë shqiptare.

Nxitja e zhvillimit njërëzor po përmirëson standardet e jetesës. Megjithëse 
mbetet ende shumë për të bërë, Banka ka mbështetur zhvillimin e një rrjeti 
kombëtar të kujdesit shëndetësor duke financuar ndërtimin/rindërtimin 
dhe pajisjen e 115 qendrave në zonat më të varfra të vendit. Gjithashtu, me 
ndihmesën e Bankës dhe partnerëve të tjerë, qeveria ka ngritur shërbime të 
reja spitalore në dy qytete kryesore dhe sapo ka përfunduar masterplanin 
e përgjithshëm për zhvillimin në perspektivë të spitalit të vetëm terciar në 
kryeqytet dhe ka financuar rinovimin e plotë të pajisjeve. Një mbështetje e 
rëndësishme i është dhënë thellimit të reformave në fusha politikash kryesore 
si p.sh. në decentralizim, sigurime shëndetsore dhe ngritje kapacitetesh. 

Për më tepër, Banka ka dhënë ndihmesën e saj në sektorin e arsimit me dy 
projekte, me anë të të cilave janë ndërtuar/rindërtuar 228 shkolla në zona 
prioritare në të gjithë vendin dhe nga këto shkolla kanë përfituar 80,000 
fëmijë. Me mbështetjen e Bankës, shteti shqiptar po modernizon kurrikulat në 
mënyrë të tillë që ato t’u përgjigjen sfidave në të ardhmen dhe ka ndërmarrë 
një politikë për dhënien e librave shkollorë falas në arsimin fillor në të gjithë 
vendin dhe për arsimin e mesëm në 80 zonat më të varfra të vendit. 
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Banka dhe donatorët e tjerë po ndihmojnë qeverinë shqiptare për të 
përmirësuar sistemin e pensioneve dhe atë të mbrojtjes sociale. Qeveria 
shqiptare ka organizuar tashmë një raund të parë të reformave në 
sistemin e pensioneve, me qëllim rritjen e masës së pensioneve dhe të 
qëndrueshmërisë financiare të vetë sistemit. Banka, në të njëjtën kohë, po 
ndihmon në vendosjen e standarteve për të qenë në përputhje me ato të BE-
së dhe po mbështet decentralizimin e administrimit të tyre për t’i sjellë me 
afër përfituesve. Një projekt i financuar nga Banka po u siguron mbështetje 
programeve komunitare për një ofrim me efikas të shërbimeve sociale për 
grupet vulnërabël, duke përfshirë gratë dhe fëmijët në rrezik, personat me 
aftësi të kufizuar dhe përdoruesit e drogave në 4 qytete kryesore. 

Rrugë më të mira dhe më shumë akses në shërbimet bazë. Pesë projekte 
të financuara nga Banka në sektorin e transportit kanë ndihmuar në uljen e 
varfërisë, rritjen e punësimit dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik në të gjithë 
vendin. Banka dhe partnerët e tjerë po japin ndihmesën e tyre në kapërcimin 
e pengesave infrastrukturore që pengojnë zhvillimin ekonomik dhe në 
përmirësimin e aksesit për shërbimet bazë përmes reabilitimit/ndërtimit/
riparimit të 1,700 km të rrjetit të rrugëve rurale dhe 1,300 km të rrjetit të 
rrugëve kombëtare. 

KORPORATA NDËRKOMBËTARE FINANCIARE (IFC)

IFC, “dritarja” e sektorit privat të Bankës Botërore është gjithashtu aktive në 
Shqipëri në  mbështetje të sektorit privat.   Shqipëria  u bë anëtare e IFC-së në 
1991. IFC e hapi zyrën në Tiranë në dhjetor 1997 (në zyrën e Bankës Botërore). 
Që kur Shqipëria u bë anëtare në vitin 1991, IFC-ja ka dhenë 82 milionë 
dollarë nga fondet e saj dhe ka siguruar 18 milionë dollarë nga bashkëpunimi 
me bankat e tjera. IFC-ja ka financuar 6 projekte në sektorin financiar, të 
informacionit dhe të prodhimit. 

Strategjia që ndjek IFC në Shqipëri është të mbështesë zhvillimin e sektorit privat 
dhe të përmirësojë mjedisin e biznesit. Përpjekjet e Korporatës përqendrohen 
mbi nevojën e rritjes së fluksit të investimeve të huaja të drejtpërdrejta në vend 
dhe të vëniens në përdorim të konceptit të partneritetit publik me privat (PPP) 
në infrastrukturë dhe sektorët socialë.  Gjithsesi, për shkak të një mjedisi të 
vështirë biznesi, mbetet i rëndësishëm koordinimi i ngushtë me Bankën dhe 
mbështetja tek arritjet e saj, për të kapërcyer shumë nga kufizimet që paraqiten 
në këtë sektor.  

Objektivat zhvillimore të IFC në Shqipëri gjatë periudhës së mbuluar nga CAS 
(FY06-FY09), janë të: 

(i) Lehtësojë privatizimin e sektorëve strategjikë dhe të promovojë 
investimet e sektorit privat në sektorët e infrastrukturës nëpërmjet 
PPP – në bashkëpunim të ngushtë me IDA/IBRD; 
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(ii) Lehtësojë ndërmjetësimin financiar nëpërmjet futjes së produkteve 
të reja në treg; 

(iii) Promovojë rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë me jashtë, 
nëpërmjet nxitjes dhe mbështetjes së shoqërive të vendit, me 
ekonomi të orientuar për eksport, që të bëhen më konkurruese në 
tregun rajonal; 

(iv) Përmirësojë besimin e investitorëve dhe të ndihmojë rritjen e 
flukseve të investimeve të huaja;

(v) Kontribuojë në uljen e korrupsionit të përmasave të vogla, nëpërmjet 
lehtësimit të sigurimit nga jashtë të burimeve dhe të kalimit nga 
sektori publik në atë privat;

(vi) Promovojë liberalizimin e tregut nëpërmjet inkurajimit të praktikave 
të ndershme, konkurrencës efektive dhe nëpërmjet dekurajimit të 
praktikave monopoliste.

Strategjia e IFC-së synon të mbulojë një gamë të gjërë sektorësh, si tregjet 
financiare, telekomunikacionet, infrastrukturën, sektorët socialë, turizmin 
dhe prodhimin në përgjithësi. Strategjia e IFC përfshin asistencën teknike dhe 
komponentin e shërbimeve këshillimore, që kanë si objektiv përmirësimin e 
klimës së investimeve në vend dhe promovimin e zhvillimit të sektorit privat, 
veçanërisht në hartimin e legjislacionit dhe në ofrimin e këshillave mbi 
privatizimin në sektorët e lartpërmendur.  

Në të kaluarën, bashkëpunimi i ngushtë IDA-IFC ka mundësuar që Shqipëria 
të përparojë dhe të arrijë rezultate mbresëlënëse me privatizimin e sektorit 
financiar. Ka rëndësi të sigurohet bashkëpunimi i mëtejshëm dhe bashkëveprimi 
efektiv midis IFC-së dhe IDA/Bankës, në mënyrë që Grupi Bankës Botërore të 
mund të luajë një rol katalitik në privatizimet kyç të sektorëve strategjikë, në 
zhvillimin e infrastrukturës dhe në zbatimin e një kuadri rregullator, që do te 
mundësojë konkurrencën e ndershme në treg.

PARTNERITETI I NDËRMARRJEVE PRIVATE - EUROPA  JUGLINDORE (PEPSE)

E krijuar në 1 korrik 2005 për një periudhë fillestare prej pesë vitesh, Partneriteti 
i Ndërmarrjeve Private Europa Juglindore (PNP-Europa Juglindore) është mjeti 
parësor i IFC-së për asistencën teknike për rajonin. Ky mjet operon në Shqipëri, 
Bosnje-Hercegovinë, në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, në Serbi e 
Mal të Zi, me një shtrirje të mundshme në vendet e tjera të rajonit, në varësi 
të përparësive të atyre vendeve, të kërkesës së tregut, të mbështetjes së 
donatorëve dhe aftësisë për të zbatuar programe me sukses dhe efektivitet. 
Misioni i PEP-Europa Juglindore është të përmirësojë nivelin e jetesës në 
rajonin tonë nëpërmjet Zhvillimit të Sektorit Privat, duke mobilizuar një 
shërbim të integruar këshillimi dhe treinimi që kërkon të operojë në lidhje me 
të gjitha aspektet e konkurrueshmërisë së sektorit privat.
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Kontributet e IFC-së për PNP-Europa Juglindore arrijnë totalin e 7,25 milionë 
dollarë dhe vlerësohen se do të sjellin rreth 26 milionë dollarë në financime dhe 
komisione donatorësh për pesë vitet e ardhshme. PNP-Europa Juglindore do 
të zhvillojë projekte novatore të vëna në objektiv për mbështetjen e zhvillimit 
të sektorit privat, duke synuar specifikisht projektet në fushat e Zhvillimit 
të Sektorit Financar dhe Mundësisë për Financim, të Mjedisit që Mundëson 
Biznesin, të Furnizimit për Zinxhirin e Riciklimeve, e Infrastrukturës dhe të 
Partneriteteve Publik-Privat.

AGJENCIA SHUMËPALËSHE E GARANTIMIT TË INVESTIMEVE (MIGA)

Shqipëria është, gjithashtu, anëtare e Agjencisë Shumëpalëshe të Garantimit 
të Investimeve (MIGA), e cila u krijua në vitin 1988 si anëtare e Grupit të Bankës 
Botërore. Qëllimi i saj është nxitja e investimeve të huaja të drejtpërdrejta në 
ekonomite në tranzicion, me qëllim përmirësimin e standardit të jetesës dhe 
uljen e varfërisë.  MIGA garanton siguri ndaj risqeve politike për investitorët 
dhe ndihmon vendet e ndryshme në tërheqjen dhe ruajtjen e investimeve 
private. 

Deri tani, MIGA ka lëshuar 2 garanci për projekte në Shqipëri. Garancia e parë 
(1.6 milionë dollarë), u lëshua në shkurt të vitit 2000 dhe mbulon një investim 
italian për një projekt turizmi: marinë në bregdetin Adriatik shqiptar. E dyta, 
lëshuar në qershor të vitit 2001 (7 milionë dollarë) mbulon Bankën Kombëtare 
Greke për investimin e saj në Intercommercial Bank.  MIGA  në Shqipëri ka 
dhënë 8.6 milionë dollarë.

Për më shumë detaje në lidhje me punën e Bankës Botërore në Shqipëri, 
lutemi vizitoni faqen tonë të internetit: www.worldbank.org.al
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1. Veprimtaria e Bankës Botërore, Shoqata 
Ndërkombëtare për Zhvillim  (IDA)
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Tabela e projekteve të mbyllura dhe të disbursuara plotësisht

30. Kredia I për Mbështetjen e SKZHES 20.0 20 qershor 2002 30 qershor  2003 
    31.  Kredia II për Mbështetjen e SKZHES  18.0 10 korrik  2003 31 dhjetor 2004 
    32.  Projekti i Reabilitimit Urgjent të Sistemit të Ujrave 10.0 24 shkurt 2000 1 mars  2004 
    33.  Projekti i Reformës në Arsim 12.0 11 maj 2000 31 tetor 2004 
    34.  Projekti i Pyjeve  8.0 16 prill 1996 30 qershor 2004 
    35.  Projekti i Portit të Durrësit 17.0 12 maj 1998 31 dhjetor 2004 
    36.  Kredia III për Mbështetjen e SKZHES  10.0 7 dhjetor 2004 31 dhjetor 2005 
    37.  Kredia për Rregullimet në Sektorin Financiar 15.0 20 qershor 2002 31 dhjetor 2004 
    38. Projekti i Përmirësimit dhe Zhvill. të Sistemit Shëndetsor 17.0 12 maj 1998 31 janar 2005 
    39. Menaxhimi i Tokës Urbane 10.0 12 maj 1998 31 mars 2005 
    40. Projekti II i Ujitjes dhe Kullimit 24.0 3 qershor 1999 31 mars 2005 
    41. Lehtësimi i Tregtisë dhe Transportit në Europën Juglindore 8.1 2 nëntor 2000 31 mars 2005 
    42. Projekti i Mikrokreditit 12.0 22 qershor 1999 30 qershor 2005 

43. Projekti i Reformës Ligjore & Gjyqësore 9.0 21 mars 2000 30 shtator 2005 

44. Asistence Teknike për Ndërtimin Institucional të Sektorit 
Financiar 

6.5 1 qershor 2000 30 qershor 2005 

TOTALI 04.1   
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TABELA E PROJEKTEVE NË ZBATIM DHE SHUMAT E DISBURSUARA  
( 5 qershor 2006)

KUSHTET E KREDISË:  
Shqipëria përfiton nga fondet e pakëta të IDA-s dhe merr kredi nga IDA për një 

periudhë shlyerje 20 vjeçare dhe me një periudhë të lirë prej 10 vjetësh.

SHËNIM: 
Kjo tabelë nuk përfshin grantet

PROJEKTET VITI FISKAL 
I MIRATIMIT

SHUMA E
KREDISE

(milionë US$)
DISBURSIMI
(milionë US$)

1.Projekti i Reformës së Administratës Publike 00 8.5 4.9
2. Projekti i Shërbimeve Bujqësore 01 9.9 8.3
3. Projekti i Ofrimit të Shërbimeve Sociale 01 10.0 2.2

4. Projekti i Reabilitimit dhe i Ristrukturimit të Sektorit 
Energjetik 

02 29.9 13.5

5. Projekti i Mirëmbajtjes së Rrugëve dhe Projekti Shtesë 02 30.0 27.2
6. Projekti i Zhvillimit të Peshkimit 02 5.6 4.6
7.  Projekti Bashkiak për Ujin e Pijshëm dhe Ujërat e Zeza 03 15.0 5.9
8. Projekti II i Punëve të Komunitetit 03 15.0 9.2
9. Projekti për Prodhimin dhe Ristrukturimin e Sektorit të 
Energjisë Elektrike

04 25.0 0.6

10. Projekti i Menaxhimit të Burimeve Ujore 04 15.0 2.0
11. Projekti i Zhvillimit të Burimeve Natyrore 05 7.0 0.9
12. Projekti i Menaxhimit të Integruar të Zonës Bregdetare 
(APL#1)

05 17.5 1.3

13. ECSEE APL# 2 (Shqipëria) 05 27.0 0.2

14. Projekti i Modernizimit të Sistemit Shëndetësor 06 15.4 0.0

15. Programi i Cilësisë dhe i Barazisë për Arsim 06 15.0 0.0

TOTALI 245.8 80.8

Drejtues i grupit
 Piet Hein Van Heesewijk, ECSPE,

 Tel: 202-473-0895; 
                                                    Fax: 202-522-2751

 
Person kontakti, Zyra Tiranë

 Jolanda Trebicka, 
Tel: 355-4- 280-650/1; 

Fax: 355-42-40590; 
e-mail: jtrebicka@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Edi Spaho,

Drejtor i Departamentit
të Administratës Publike, 

Këshilli i Ministrave, 
 Tel: 355 42 359 37

    Mirza Titka,
 Drejtore e PIU, Këshilli i Ministrave

    Tel: 355 42 282 80; 
e-mail:comtitka@icc-al.org
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PROJEKTE NË ZBATIM

Reforma në administratën publike

Objektivat e projektit
Qeveria shqiptare ka ndërmarrë një program reformash të gjithanshme të 
politikave për të forcuar kapacitetet e dobëta institucionale dhe të qeverisjes 
në Shqipëri. Objektivi i përgjithshëm i Projektit të Reformës në Administratën 
Publike shërben për të siguruar burimet e domosdoshme për asistencë 
teknike, trajnim dhe materiale që nevojiten për të zbatuar me efektivitet 
programin e reformave institucionale të qeverisë në administraten publike.

Përshkrimi i projektit
Projekti i Reformës së Administratës Publike trajton objektivat e caktuara 
në Strategjinë e qeverisë duke u përqëndruar në disa nga elementët më të 
rëndësishëm që hedhin bazat për një funksionim më efikas dhe transparent të 
shtetit, e bazuar në zbatimin e ligjit.  Projekti konsiston në tre komponentë: (i) 
administrimin e shpenzimeve publike, (ii) administrimin e burimeve njerëzore të 
sektorit publik, (iii) formulimin dhe koordinimin e politikave.

Arritjet e projektit
Projekti po shkon drejt përfundimit. U përmbushën me sukses disa nga kontratat 
e tij, si: (i) asistenca teknike për Departamentin e Administratës Publike (DAP) 
dhe departamentet e  burimeve njerëzore në ministritë e linjës, për zbatimin 
e Ligjit për Shërbimin Civil; (ii) asistenca teknike për Ministrinë e Financës për 
rritjen e kapaciteteve të analizave makroekonomike dhe fiskale; (iii) asistenca 
teknike mbi krijimin e një sistemi modern të thesarit, duke përfshirë përgatitjen 
e specifikimeve teknike të përfshirjes në paketën e tenderimit të kompjuterizimit 
të sistemit të thesarit; (iv) asistenca teknike për Agjencinë e Prokurimit Publik; 
(v) asistenca për informatizimin pilot të sistemit të thesarit, VPN për Ministrinë 
e Financave dhe për futjen në rrjet të Zyrës të Thesarit të Tiranës, (instrument 
për modernizimin e thesarit); (vi) asistenca teknike për përmirësimin e sistemit 
të kontabilizimit dhe të këshillimit për thesarin. Ndërkohë, janë në procesin e 
zbatimit asistenca të tjera teknike në kuadrin e të njëjtit projekt, si: (i) asistenca 
teknike për të ndihmuar Këshillin e Ministrave të krijojë Sistemin e Planifikimit të 
Integruar, i cili ka hyrë në fazën e dytë të tij; (ii) asistenca teknike për të ndërmarrë 
studime funksionale mbi ministritë; (iii) asistenca teknike për fillimin e një bazë të 
dhënash mbi personelin në Drejtorinë e Administratës Publike (DAP); iv) asistenca 
teknike për gjeneralizimin dhe vendosjen e parametrave të programit informatik 
të Thesarit. Janë në proces procedurat e tenderimit për zgjedhjen e shoqerisë që 
do të ndihmojë DAP-in për zhvillimin e metodologjisë së studimit funksional mbi 
institucionin vartës.

Disbursimi 
4,9 milionë US$ (qershor 2006)
       

Statusi
Në zbatim

Huamarrësi
Shqipëria

Koordinator Projekti
Këshilli i Ministrave

Kosto e projektit
 8,97 milionë US$

Shuma e kredisë
 8,57 milionë US$

Data e nënshkrimit
18 prill 2000

Data e bërjes efektive
17 korrik 2000

Data e mbylljes
30 qershor 2006

Drejtues i grupit
 Piet Hein Van Heesewijk, ECSPE,

 Tel: 202-473-0895; 
                                                    Fax: 202-522-2751

 
Person kontakti, Zyra Tiranë

 Jolanda Trebicka, 
Tel: 355-4- 280-650/1; 

Fax: 355-42-40590; 
e-mail: jtrebicka@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Edi Spaho,

Drejtor i Departamentit
të Administratës Publike, 

Këshilli i Ministrave, 
 Tel: 355 42 359 37

    Mirza Titka,
 Drejtore e PIU, Këshilli i Ministrave

    Tel: 355 42 282 80; 
e-mail:comtitka@icc-al.org

Pikat e kontaktit
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Projekti i ofrimit të shërbimeve sociale

Objektivat e projektit
Objektivi i projektit është përmirësimi i standardeve të jetesës së grupeve të 
cënueshme dhe të varfërve në Shqipëri përmes: (i) rritjes së aksesit të tyre në 
shërbimet e përkujdesit social të mirëpërcaktuara dhe efektive, (ii) ndihmës për 
qeverinë shqiptare në hartimin monitorimin dhe vlerësimin e  një politike sociale 
më efektive, dhe (iii) përmirësimit të kapaciteteve për planifikim, administrim dhe 
ofrim të shërbimeve sociale me një përfshirje më të madhe të pushtetit vendor, 
komuniteteve dhe shoqërisë civile.

Përshkrimi i projektit
Projekti ka katër komponentë: 1) hartimi i politikave dhe ngritja e kapaciteteve 
me tre nënkomponentë: (i) monitorimi dhe vlerësimi i varfërisë, (ii) hartimi i 
politikave për shërbimet sociale (iii) modelimi i politikave të pensioneve 2) ngritja 
e kapaciteteve të administratës dhe shërbimeve sociale me dy nënkomponentë 
d.m.th. (i) monitorimi dhe administrimi i shërbimeve sociale dhe (iii) forcimi i 
kapaciteteve të trajnimit për punë sociale, 3) ofrimi i shërbimeve sociale me bazë 
komunitare me dy komponentë, (i) fondi për shërbime sociale me bazë komunitetit 
(ii) ngritja e kapaciteteve të pushtetit vendor dhe ofruesve të shërbimeve sociale, 
dhe 4) menaxhimi i projektit, sistem informacioni dhe monitorimi.

Arritjet e projektit
Projekti ka arritur rezultate të lavdërueshme në drejtim të zhvillimit të politikave 
sociale. Në vijim të miratimit të Ligjit mbi Asistencën dhe Shërbimet Sociale, si 
dhe të Strategjisë Kombëtare mbi Shërbimet Sociale, u përgatitën dhe u miratuan 
një numër i konsiderueshëm aktesh ligjore nga ana e Këshillit të Ministrave. 
Kuadri institucional dhe ligjor i shërbimeve dhe i asistencës sociale është thuajse 
i përfunduar, duke përcaktuar deri më sot rolet dhe përgjegjësitë e qarta midis 
tyre. Përveç kësaj, është në një proces transformimi roli i Shërbimeve Sociale 
Shtetërore: nga një agjensi qendrore përgjegjëse për të gjitha veprimtaritë, në 
një Inspektoriat për menaxhimin e monitorimit dhe të ofrimit të shërbimeve. 
Është arritur një përparim i kënaqshëm në komponentin I të projektit, me punën 
përgatitore që është bërë për Sondazhin e Buxhetit Familjar që do të realizohet 
nga INSTAT-i; si dhe me përgatitjen e modelimit të pensioneve dhe të proceseve 
për përmirësimin e biznesit. 

Megjithatë, është ende prapa afatit të miratuar zbatimi i komponentit kryesor të 
projektit: shërbimet sociale me bazë komunitare. Për këtë arsye, është arritur 
një marrëveshje me qeverinë me opsionet e mëposhtme, në lidhje me drejtimet 
e ardhshme të projektit: (i) vazhdimi i shtrirjes së komponentit III, nëpërmjet 
një numri të kufizuar nën-projektesh në 8 rrethe të vendit; (ii) mbështetja për 
strategjinë e qeverisë në lidhje me decentralizimin/de-institucionalizimin dhe 
transformimin e qendrave rezidenciale të kujdesit, duke përmirësuar cilësinë e 
kujdesit të ofruar dhe duke e bazuar atë mbi standarde të reja kombëtare; dhe (iii) 
mbështetja për ri-projektimin e sistemit të asistencës sociale në para, si pjesë e 
sistemit të integruar të asistencës sociale të përvijuar në strategjinë e qeverisë. 

Disbursimi 
2,2 milionë US$ (qershor 2006)

Statusi
Në zbatim

Huamarrësi 
Shqipëria

Koordinator projekti
 Ministria e Punës dhe 

e Shanseve të Barabarta

Kosto e projektit
15 milionë US$

Shuma e kredisë
10 milionë US$

Bashkëfinancimi
2.5 milionë US$ 

 - qeveria shqiptare

Data e nënshkrimit
3 korrik, 2001

Hyrja në fuqi
28 janar 2002

Data e mbylljes
31 mars 2008

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi

Lorena Kostallari, 
Tel: 355 4 280650/1,

 Fax: 355 4 240590
 e-mail:lkostallari@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Kosta Barjaba, Shef Kabineti, 

Ministria e Punës dhe e 
Shanseve të Barabarta, 

Tel: 355 4 240412
  Fax: 355 4 228340

Etleva Vertopi, 
Drejtore e PIU-t, 

Ministria e Punës 
dhe e Shanseve të Barabarta, 

Tel: 355 4 232331
e-mail: evertopi@ssdp.gov.al
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Projekti i shërbimeve bujqësore

Objektivat e projektit
Projekti ka për qëllim të krijojë një mjedis, i cili do të ndihmojë për shtimin e të 
ardhurave në zonat rurale duke zgjidhur pengesat kryesore që hasen nga fermeret 
e vegjël në prodhimin bujqësor, tregti, dhe në funksionimin e tregjeve bujqësore. 
Ai ka këto objektiva: (i) përmirësimin në procesin e futjes së farës cilësore nga 
ana e fermerëve të vegjël nëpërmjet një kuadri rregullator të përmirësuar, një 
rol më të madh të sektorit privat të farave, dhe shtimin e trainimeve dhe punës 
kërkimore për farërat, (ii) mbështetje në krijimin dhe funksionimin e tregut të 
tokës nëpërmjet procesit të përmirësuar të regjistrimit të tokës dhe iniciativave 
të veçanta për konsolidimin e tokës, (iii) rritjen e pjesëmarrjes së fermerëve të 
vegjël në aktivitetet e tregut nëpërmjet zhvillimit të infrastrukturës së tregjeve 
të zgjedhura, demostrim aktiv dhe lehtësim në bashkime tregjesh, dhe (iv) 
përmirësimin në procesin e futjes së teknologjisë së adaptuar tek fermerët e vegjël 
dhe shtimin e mundësive për një larmi produktesh, përpunimin dhe tregtimin 
nëpërmjet komunitetit bazuar në teknologji të veçanta.

Përshkrimi i projektit
Projekti  mbështet komponentët e mëposhtëm: (1) Zhvillimi i Farës: Objektivi i 
këtij komponenti është që të ndihmojë në futjen e farës cilësore   në shumicën 
e prodhimeve bujqësore dhe zarzavateve në komunitetin e fermerëve. Për më 
tepër, projekti do të përmirësojë kuadrin rregullator të farës dhe forcimin e 
institucioneve publike që lidhen me trajnimet dhe kërkimet për farat. (2)Zhvillimi 
i Tregjeve të Tokës: Objektivat e këtij komponenti janë të përmirësojë dhe 
përditësojë sistemin e regjistrimit të tokave duke e kompjuterizuar procesin 
regjistrimit të tokave dhe duke krijuar një treg tokash, përmirësuar sigurimin 
e tokave dhe lehtësuar në mënyrë efikase përdorimin e qëndrueshëm të 
tokës bujqësore. Për më tepër projekti mbështet konsolidimin e tokave në tre 
zona pilote prove, me qëllimin e zhvillimit dhe zbatimit të kostos efektive dhe 
thjeshtëzimin e procedurave për tregjet e tokës. (3)Zhvillimi i Tregut: Për të 
mbështetur tregjet lokale, të eksportit dhe marketingun, projekti investon në 
një masë të konsiderueshme esenciale për krijimin, nxitjen dhe funksionimin 
e tregjeve, marketingut dhe mundësive për eksport. Objektivat kryesorë të 
këtij komponenti janë të: (i) lehtësojë marketingun e produkteve bujqësore 
primare në Shqipërië (ii) përmirësojë funksionimin dhe menaxhimin e tregjeve 
të zgjedhura bujqësore duke i shërbyer si popullsisë urbane ashtu edhe asaj 
rurale dhe (iii) forcojë kapacitetet institucionale në Ministrinë e Bujqësisë 
dhe Ushqimit dhe bashkitë për të planifikuar dhe parashikuar aktivitetet e 
tregut në mënyrë të suksesshme. (4)Produktiviteti rural bazuar në komunitet 
dhe përmirësimi i marketingut:  Objektivat e këtij komponenti janë (i) të 
përshpejtojë transferimin e teknologjisë dhe të përmirësojë praktikat e 
bizinesit në komunitetin rural, (ii) të ndërtojë kapacitetetet e atyre që ofrojnë 
shërbime rurale, (iii) të ndihmojë shoqatat dhe grupe të tjera të komunitetit 
të përfitojnë nga mundësitë ekjonomike, dhe (iv) të ndihmojë Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Ushqimit të krijojë partneritete publike dhe private për të 
arritur tek fermat dhe agro-bizneset. 

Statusi
Në zbatim

Huamarrësi
Shqipëria 

Koordinator projekti
Njësia e Menaxhimit të Projektit, 

Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit 
dhe e Mbrojtjes së Konsumatorëve

Kosto e  projektit
12,2 milionë US$

Shuma e kredisë
9,9 milionë US$

Bashkëfinancimi
2,3 milionë US$

Data e nënshkrimit
14 qershor 2001

Hyrja në fuqi
21 dhjetor 2001

Data e mbylljes
31 dhjetor 2007
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Arritjet e projektit
Viti 2004 shënoi përmirësime të ndjeshme në komponentin e Zhvillimit 
te Farërave si rrjedhojë e përpjekjeve të mëdha të PMU-së, të Ministrisë 
së Bujqësisë dhe agjencive përkatëse të zbatimit. Shqipëria u pranua 
anëtare e UPOV dhe në skemat OECD të farërave për drithrat dhe misrin 
për një periudhë dyvjeçare konsolidimi. Të gjitha institutet kërkimore janë 
të pajisura dhe operative, me aparate të përshtatshme përpunimi dhe 
laboratorike në fushat e tyre përkatëse, me një kapacitet të konsiderueshëm 
arkivimi për materialin e kultivimit të bimëve, dhe janë në gjendje të 
prodhojnë farë gjenerimi të lartë të një cilësie të mirë. Laboratoret rajonale 
të çertifikimit të farërave janë funksionale. Përparim i dukshëm u vu re 
në veprimtarinë e mbledhjes se plazmës së egër mikrobike, si edhe në 
programin e testimit të varieteve pranë Institutit Kombëtar të Farërave, 
dhe në kurset e treinimit për specialistët e farërave të organizuara nga 
Universiteti Bujqësor i Tiranës. Të pesë institutet kërkimore kanë hartuar 
plane biznesi dhe kanë filluar t’i vejnë ato në jetë.

Nën-komponenti i Konsolidimit të Tokës i arriti objektivat e tij. Projekti 
pilot i ndihmoi fermerët të konsolidojnë dhe organizojnë pronat e tyre në 
parcela më ekonomike. Nën-komponenti për Regjistrimin e Pasurive të 
Paluajtshme po ecën më ngadalë nga ç’ishte parashikuar. Është ngritur një 
Grup Pune për të punuar dy muajt e ardhshëm mbi një strategji të Sistemit 
të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (IPRS), për ta bërë një sistem 
funksional në përputhje me rolin dhe përgjegjësitë e ngarkuara duke qenë 
një institucion shtetëror. Grupi i Punës do të trajtojë problemet e ngritura 
në raportin e Sondazhit Konsumator në zyrat e IPRS, të shpërndara në 
të gjithë vendin. Skanimi i dokumenteve të arkivës për Zyrën e IPRS në 
Tiranë, pritet të përfundojë për afërsisht tre muaj.

Në kuadrin e projektit është parashikuar ngritja e 4 tregjeve të shumicës 
për fruta-perime. Në përgjithësi, ecuria e komponentit të Zhvillimit të Tregut 
mbetet e kënaqshme. Tregu i Lushnjës, i pari që u përfundua, funksionon 
në mënyrë shumë të kënaqshme me një numër të madh fermerësh dhe 
tregtarësh që kanë rritur të ardhurat gjatë vitit të fundit. Punimet e zgjerimit 
të tregut po ecin ngadalë për shkak të disa ndërtimeve të paligjshme në 
zonën e tregut. Shoqeria tregtare në Korçë po operon mjaft mirë. Kohët e 
fundit, menaxhimi i tregut filloi bashkëpunimin me tregun Grek Kozana. 
Në tregun e Shkodrës po vazhdojnë punimet e ndërtimit dhe pritet që ai 
të fillojë së shpejti nga puna. Po ashtu, punimet e ndërtimit janë duke 
vazhduar për tregun e Vlorës. Kërkesa për kushte tregtimi është shumë e 
lartë. Ministria e Bujqësisë, e Ushqimit dhe e Mbrojtjes së Konsumatorëve, 
me ndihmën e një numri donatorësh, ka ngritur tri grupe pune për hartimin 
e një strategjie gjithëpërfshirëse dhe të një kuadri ligjor për zhvillimin e 
tregut me shumicë të fruta- perimeve.
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Pikat e kontaktit
Drejtues grupi  

Julian Lampietti, ECSSD, 
Tel: 1-202-473 5084

 Fax: 1-202-522-1164

Drejtues projekti
Zyra Tiranë

Ibrahim Haçkaj, 
Tel: 355 4 280650/1; 

Fax: 355 4 240590
 e-mail:ihackaj@worldbank.

Person kontakti në qeveri
Agim Shehu, 

Drejtor i PM U, Ministria 
e Bujqësisë, e Ushqimit dhe e 
Mbrojtjes së Konsumatorëve, 

Tel: 355 4 228379; 
 e-mail:asproject@interalb.net 

Shkëlzen Marku, 
Drejtor, Zyra e Programit Bujqësor, 

Ministria e Bujqësisë, e Ushqimit dhe e 
Mbrojtjes së Konsumatorëve, 

Tel: 355-4 228379, 
Fax: 355 4 228379.

Programi i Granteve Konkurruese vazhdon të jetë tepër i kënaqshëm. Deri 
më sot është miratuar një total prej 105 grantesh për një shumë totale 
US$ 1,46 millionë në tetë raunde, përfshirë 5 grante në bashkëpunim me 
MADA. Grantet janë miratuar në 26 rrethe të vendit dhe mbulojnë një gamë 
të gjërë teknologjish në rritjen e bagëtisë, në bimët e serrave, në vreshtari, 
në pemët frutore dhe të ullirit, në bimët mjeksore dhe në përmirësimin e 
marketimit dhe të përpunimit. Kontributi përfitues, zakonisht në natyrë, 
është tej parashikimeve dhe vlerësohet të jetë rreth 50% e kostos totale të 
projektit. Kanë përfunduar plotësisht dhe janë vlerësuar 29 grante, përfshirë 
dhe një analizë të kostos së teknologjisë. Është shënuar një përmirësim i 
vazhdueshëm, si në cilësinë e aplikimeve ashtu dhe në rezultate, gjë që mund 
të shpjegohet se ka ardhur në sajë të treinimit të fortë dhe programeve të 
informimit, të procedurave të thjeshtëzuara të aplikimit, të cilësisë më të mirë 
të procedurave të vlerësimit dhe të përzgjedhjes, të objektivave dhe afateve 
më realiste, si dhe të monitorimit më të mirë nga ana e Sekretariatit

Agjencitë e zbatimit 
Njësia e Menaxhimit të Projektit, Ministria e Bujqësisë, e Ushqimit dhe e 
Mbrojtjes së Konsumatorëve, Bashkitë e përzgjedhura, Zyrat e Regjistrimit të 
Tokave, Instituti i Studimit të Tokave.

Disbursimi     
8,3 milionë US$ (qershor 2006)
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Projekti i zhvillimit të peshkimit

Objektivat e projektit 
Projekti ka për qëllim të rrisë qëndrueshmërinë ekonomike dhe mjedisore 
të shfrytëzimit burimeve të peshkimit në dete dhe liqenë duke përmirësuar 
menaxhimin e sektorit. Kjo do të arrihet duke futur një sistem të bashkë-
menaxhimit, bazuar në burimet e komunitetit, forcimin e institucionëve publike, 
përmirësimin e menaxhimit të porteve, të peshkimit dhe duke bërë përmirësime 
të vogla në shërbimet e porteve më të mëdha të peshkimit. Projekti gjithashtu ka 
për qëllim të mbështesë zhvillimin e  të ardhurave që përfitohen nga aktivitetet 
e akuakulturës duke rikrijuar akuakulturën me kosto të ulët në Shqipëri, duke 
përdorur rezervuarët ekzistues me ujë të freskët dhe duke eksploruar mundësitë 
e vendit në akuakulturën e specieve detare me shumë vlerë, siç janë karkalecat 
e detit.  

Përshkrimi i projektit
Projekti do të zbatohet në katër porte detare të mëdhenj-  Durrës, Vlorë, Sarandë, 
Shëngjin— dhe në portet e Liqeneve të Ohrit dhe të Shkodrës.  Grupi kryesor 
që do të përfitojë nga ky projekt është grupi i peshkatarëve dhe familjet e tyre. 
Një sërë aktivitetesh janë planifikuar për këtë projekt—reabilitimi i porteve të 
peshkimit, reabilitimi i një inkubatori në Ohër dhe aktivitete eksperimentale 
në akuakulturë. Projekti do të mbështesë gjithashtu shoqatat e përdorimit 
të ujit që janë të interesuara në akuakulturën me ujë të freskët duke përdorur 
rezervuarët me një kosto të ulët mirëmbajtjeje.  Për më tepër, projekti do të 
mbështesë peshkatarët të organizohen midis tyre në komunitet. Ata do të marrin 
pjesë në menaxhimin e burimeve natyrore në partneritet me Qeverinë. Projekti 
përbëhet nga 5 komponentët e poshtëshënuar: (1)  Mbështetje në menaxhimin 
e përbashkët bazuar në komunitetin e peshkimit. Ky komponent përbëhet nga 
këta dy nën-komponentë: Rehabilitimi i porteve të peshkimit. Ky nënkomponent 
do të sjellë reabilitime të vogla dhe do të përmirësojë paksa shërbimet në portet 
më të mëdhenj të peshkimit në Shqipëri në mënyrë që të arrihen standartet bazë 
ndërkombëtare të sigurisë në lundrim, higjienë dhe mbështetje të menaxhimit 
të organizatave të peshkimit të këtyre shërbimeve. (ii) Asistencë teknike të 
organizatave të menaxhmit të peshkimit. Kjo ka për qëllim të krijojë dhe të 
forcojë në mënyrë institucionale të rrjetit kombëtar të gjashtë organizatave 
menaxhuese për të përmirësuar menaxhimin e tyre për burimet e peshkimit dhe 
shërbimet në portet e peshkimit. (2) Zhvillimi i Akuakulturës. Ky komponent do 
të mbështesë përpjekjet e Qeverisë për të rizhvilluar sektorin e Akuakulturës 
në Shqipëri. Ai ka për qëllim të: (i) rivendosë kapacitetin origjinal të ujit të 
freskët në akuakulturë nëpërmjet mbështetjes së organizatave të menaxhimit të 
peshkimit në rezervuarët e brendshëm; (ii) mbështesë programin e Qeverisë për 
ta rimbushur liqenin e Ohrit me peshkun  Koran; dhe (iii) mbështesë iniciativën 
e Qeverisë pët të eksploruar mundësitë e akuakulturës për specie të reja, me 
shumë vlerë nëpërmjet programeve të demonstrimit. (3) Forcimi Institucional për 
Sektorin Publik. Ky komponent ka për qëllim të mbështesë sektorin e peshkimit 
nëpërmjet forcimit institucional të sektorit publik brenda Ministrisë së Bujqësisë 
dhe Ushqimit me këta dy nënkomponentë: (i) Asistencë teknike për Drejtorinë 

Statusi
Në zbatim

Huamarrësi
Shqipëria

Koordinator projekti 
Njësia e Menaxhimit të Projektit 

(PMU),
Ministria e Bujqësisë, e 

Ushqimit dhe e Mbrojtjes së 
Konsumatorëve

Shuma e kredisë
5,6 milionë US$

Data e nënshkrimit
8 prill 2002

Hyrja në fuqi
22 korrik, 2002

Data e mbylljes
30 shtator 2007
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e Peshkimit dhe (ii) Asistencë teknike për Institutin e Kërkimeve të Peshkimit. 
(4) Menaxhimi i projektit. Ky komponent ka për qëllim të sigurojë një zbatim 
efektiv të aktiviteteve të projektit. (5) Rifinancim i Shërbimeve të Përgatitjes së 
Projektit 

Arritjet e projektit
Projekti është në një fazë të avancuar të periudhes së zbatimit dhe në 
pjesën dërrmuese te tij mbetet  tejet i kënaqshëm. Janë bërë pëparime për 
t’u vënë në dukje për reabilitimin e portit, krijimin e FMO-ve dhe rikthimin 
e kapaciteteve të vendit në akuakulturën e disa specieve (krapi dhe trofta 
e Ohrit). 

Në lidhje me reabilitimin e porteve të peshkimit, kanë përfunduar 
ndërtimet në portet e Vlorës, Sarandës dhe Shëngjinit në bregdet dhe në 
Zogaj e Shirokë në liqenin e Shkodrës. Kantieret në Koplik në liqenin e 
Shkodrës dhe Udenisht në liqenin e Ohrit janë në një fazë të përparuar 
dhe së shpejti do të nisin procedurat e tenderimit. Ndërtesat ekzistuese 
që përdoren nga peshkimi brenda portit të peshkimit në Durrës gjithmonë 
kanë qenë konsideruar si të përkohshme, si pasojë e zgjerimeve të 
veprimtarive tregtare të portit. Reabilitimi i planifikuar i këtyre ndërtesave 
të përkohshme, duke përfshirë pastrimin, furnizimin me ujë dhe energjinë 
elektrike ka përfunduar tashmë dhe ato janë operacionale. Gjatë projektit 
u evidentua një terren alternativ për rivendosjen e mjeteve të peshkimit, 
u studiua (hetimi bathimetrik dhe gjeo-teknik) dhe u bënë plane për 
modelimin fizik të një baseni të ri të portit. Përfunduan studimet EIS. Po 
ashtu, është përfunduar studimi i fizibilitetit teknik dhe ekonomik, i cili iu 
dërgua Bankës Islamike për Zhvillim.

Janë krijuar njëmbëdhjetë organizata të menaxhimit të peshkimit me 
bazë komuniteti me 1,007 anëtarë në të gjithë vendin; katër prej tyre 
janë në zonën e peshkimit detar në Vlorë, Durrës, Shëngjin dhe Sarandë. 
Këto OMP të peshkimit detar nisën punë me programe vjetore. OMP e 
peshkimit në ujrat e brendshme kanë përfituar nga nën-komponenti 
i ristokimit të krapit. Programi i treinimit për OMP përfundoi në fund të 
qershorit 2005. Planet e Menaxhimit të Peshkimit për peshkimin detar 
dhe në liqenet e Ohrit dhe Shkodrës janë duke u përfunduar dhe ka filluar 
faza e vënies së tyre në jetë. Programi për ristokimin e krapit është në vitin 
e tij të dytë dhe ka siguruar 2 milionë rasatë për 4 specie krapi. Programi 
2006 për ristokimin e krapit është në procesin e vendim-marrjes midis 
FMP dhe Shoqatave të Përdoruesve të Ujit dhe është futur në përdorim 
në 70 rezervuare dhe liqene natyrore. Nga kjo veprimtari e ristokimit kanë 
përfituar 108 peshkatarë, të organizuar në 3 FMO dhe 2,000 fermerë të 
tjerë të organizuar në 21 SHPU. Reabilitimi i rezervuarit të rasatit të koranit 
(Salmo letnica) ka përfunduar dhe funksionon plotësisht, i projektuar 
për kultivimin e 1,5 milionë larvave deri në periudhën e rasatit. Në 2005 
u lëshuan me sukses 1 milion rasate në pesë vend-rritje rreth liqenit. U 
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Pikat e kontaktit
Drejtues grupi   

Toru Konishi, 
ECSSD, 

Tel: 202-473-2351, 
Fax: 202-522-1164

Drejtues projekti Zyra Tiranë  
Ibrahim Haçkaj, 

Tel: 355 4 280650/1, 
Fax: 355 4 240590

e-mail:ihackaj@worldbank.org
           

Person kontakti në qeveri           
Mevlan Balilaj, 

Drejtor i PMU-së 
e-mail:mbalili@icc-al.org

Shkëlzen Marku,
Drejtor, Zyra e Programit Bujqësor, 

Ministria e Bujqësisë, e Ushqimit 
dhe e Mbrojtjes së Konsumatorëve;

Tel: 355 4 228379 
Fax: 355-42-28379

                                                    

ble jashtë vendit një pajisje për gjurmimin e peshkut dhe është realizuar 
një treinim i përshtatshëm për ekspertët vendorë të rezervuarit të Linit. 
Në periudhën shtator-tetor 2005 u shënjuan me sukses 50,000 rasate, të 
cilat u lëshuan më pas në liqen. 

Partneriteti me donatorët e tjerë. Projekti zhvillohet në koordinim me 
projektin COOPI në liqenin e Shkodrës, financuar nga qeveria italiane. 
Projekti gjithashtu është koordinuar me projektin e financuar nga GEF për 
liqenin e Shkodrës midis Malit të Zi dhe Shqipërisë (Projekti për Menaxhimin 
e Integruar të Ekosistemeve (5 milionë dollarë). Koordinimi ka për qëllim të 
shmangë mbivendosjen dhe të sigurojë sinergji midis të gjithë projekteve që 
merren me këto liqene dhe mjediset qe i rrethojnë.

Disbursimi   
4,6 milionë US$ (qershor 2006)
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Rehabilitimi dhe ristrukturimi i sektorit 
energjetik

Objektivat e projektit
Objektivi i projektit është të arrijë një përmirësim të dukshëm në efiçensën 
operacionale të sektorit energjetik përmes: (a) implementimit të masave për uljen e 
humbjeve, (b) forcimit të faturimit, pagesës së faturave dhe politikave të ndërprerjes 
së energjisë, (c) përdorimi i masave për rregullimin  e vendosjes së çmimit të 
energjisë elektrike, (d) investimeve prioritare për të përmirësuar furnizimin me 
energji në mënyrë të vazhdueshme, dhe (e) inicimit të forcimit të rregullatorit dhe 
masave për ristrukturimin e sektorit për të përmirësuar efiçiencën në këtë sektor 
dhe për të vendosur parakushtet për konkurrencën dhe privatizimin.

Përshkrimi i projektit
Projekti përbëhet nga komponentët e mëposhtëm: (1) reabilitimi dhe forcimi 
i sistemeve të transmetimit dhe shpërndarjes në rajonin e Durrësit, Elbasanit 
dhe Kuçovës, (2) sigurimi i matësave individualë dhe kolektivë si dhe të pasisjeve 
ndihmëse, dhe (iii) asistenca teknike për: (a) reformën e sektorit të energjisë, (b) 
zbatimin e projektit dhe projektet inxhinierike, (c) ngritjen e njësisë së mjedisit në 
KESH, (d) rivlerësimin e aseteve të KESH-it, (e) rishikimin e procedurave të kontrollit të 
inventarit, dhe (f) realizimin e studimit të plotësimit të kërkesave të konsumatorëve.

Arritjet e projektit
Zbatimi i projektit po ecën në mënyrë të kënaqshme.  Janë nënshkruar kontratat e 
konsulencës për: përgatitjen e dokumentave të tenderit për të gjithë komponentët 
e projektit dhe monitorimin dhe  instalimit, të asistencës për KESH në ngritjen 
e njësisë së mjedisitë rivlerësimin e aseteve të KESH dhe alokimin e tyre sipas 
departamenteve të ndryshme, rishikimin e procedurave ekzistuese të inventarizimit 
të KESH, dhe vëzhgimit për plotësimin e kërkesave të konsumatorëve. Kontratat 
për blerjen e matësve, të kutive të matësve dhe pjesëve ndihmëse janë mbyllur 
në maj të vitit 2004. Po ashtu, në 2004, përfundoi instalimi i matësve nga ana e 
KESH-it. Kontratat për reabilitimin dhe forcimin e sistemeve të transmetimit dhe 
të shpërndarjes së energjisë në rrethet Durrës, Elbasan, Kuçovë janë në fazën e 
zbatimit dhe pritet të përfundojnë në afat.  

Aspektet të tjera janë si më poshtë:
• Implementimi në përgjithësi i Planit të Masave, aprovuar nga qeveria 

në dhjetor 2000 dhe pas kësaj i përditësuar vit pas viti, po vazhdon 
me vënien e këtij plani në jetë. Plani i Masave është rishqyrtuar në 
mënyrë që të mbulojë periudhën 2004-2006 dhe është miratuar sërish 
nga qeveria. KESH-i ka përgatitur Planin e Veprimit për 2006-2008, i cili 
është tani në procesin e zbatimit. 

• Ligji për refomën në sektorin energjitik është aprovuar nga parlamenti. 
Ai siguron eliminimin e pushtetit të qeverisë qëndrore në përcaktimin 
e tarifave tavan të energjisë elektrike, racionalizimin e tarifave të 
energjisë, duke rritur pavarësinë e Entit Rregullator të Energjisë (ERE), 
dhe duke forcuar vetë ERE.

• Është krijuar një mekanizëm për të parandaluar ndikimin nga rritja e 
tarifave të vitit 2004 për shtresat në nevojë. Qeveria ka aprovuar një 
fond të veçantë nga buxheti vetëm për këtë qëllim.

Disbursimi   
8,1 milionë US$ (qershor 2006)

  Pikat e kontaktit
Drejtues ekipi 

 Iftikhar Khalil, ECSIE, 
Tel: 202-458-4171; 
Fax: 202-416-8515

Drejtues projekti, Zyra Tiranë   
 Artan Guxho,

 Tel: 355 4 280650/1; 
Fax: 355 4 240590;

     e-mail:aguxho@worldbank.org
                           

Person kontakti në qeveri        
   Andi Beli,

 Drejtor i Përgjithshëm, KESH,
 e-mail: andi.beli@kesh.gov.al

Fatmir Hoxha, 
Drejtor i PIU, KESH; 

Tel: 355 4 234501;
 e-mail: hoxhaf@kesh.gov.al 

Statusi 
Në zbatim

Huamarrësi 
Shqipëria

Kosto e  projektit
35,06 milionë US$

Shuma e kredisë
29,9 milionë US$

Bashkëfinancimi
Fondet e bashkëfinancimit do të 

sigurohen nga KESH-i

Data e nënshkrimit
26 qershor 2002

Hyrja në fuqi
23 tetor 2002 

Data e mbylljes
1 mars 2006
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Statusi
Në zbatim

Huamarrësi
Shqipëria

Koordinator projekti 
 Ministria e Punëve 

Publike, e Transportit dhe e 
Telekomunikacioneve /Drejtoria 

e Përgjithshme e Rrugëve 
dhe Ministria e Brendshme 

/Departamenti i Planifikimit dhe 
Investimeve

Shuma e kredisë
17 milionë US$

Shuma e kredisë shtesë
13 milionë US$

Bashkëfinancimi
 3,85 milionë US$-qeveria 

shqiptare 

Data e nënshkrimit
15 korrik 2002

Hyrja në fuqi
11 tetor 2002 

Data e mbylljes
30 qershor 2007

Projekti i mirëmbajtjes së rrugëve

Objektivat e projektit
Objektivat zhvillimore të projektit janë reduktimi i kostove të transportit në 
seksionet rrugore prioritare të rrjetit kryesor, ulja e numrit të aksidenteve, dhe 
sigurimi i komunikimit më të mirë për në zonat rurale dhe shërbimet kryesore 
sociale. Projekti synon të përmirësojë mirëmbajtjen në përgjithësi të rrjeteve 
rrugore të Shqipërisë, përfshi atë nacional dhe rural, në terma afatshkurtër dhe 
në vazhdimësi.

Përshkrimi i projektit
Projekti ka dy komponentë: (1) Mirëmbajtjen e Rrjeteve Rrugore Nacionale dhe 
Rurale; dhe (2) Sigurinë Rrugore, secili nga këta përfshijnë brenda vetes punime 
civile, pajisje dhe asistencë teknike. Masat e marra për ngritjen e opinionit publik 
lidhur me sigurinë rrugore dhe forcimi e koordinimi i programit të sigurisë rrugore 
do të krijojnë mjedisin e duhur për një Program të Sigurisë Rrugore shumëplanësh 
dhe afatgjatë. Paraqitja e strategjive me synime të qarta, kombinuar me fushatat 
për sigurinë rrugore dhe masat përmirësuese në pikat e rrezikshme, do të synojnë 
në uljen e numrit të aksidenteve rrugore dhe minimizojë efektin e kundërt për 
shkak të përmirësimit të gjendjes së rrugëve dhe rritjen shpejtësisë së lëvizjes të 
mjeteve. Projekti ka objektivat e mëposhtme specifike:

a. Përmirësimin e kushteve në pjesë të caktuara të rrjetit rrugor kryesor
b. Përmirësimi i kushteve në pjesë të caktuara të rrjetit rrugor rural/

urban
c. Ristrukturimi i institucioneve përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrjeteve 

rrugore nacionale dhe rurale, duke i forcuar institucionalisht në mënyrë 
që të bëhen efektive në plotësimin e përgjegjësive që kanë

d. Të ndihmojë qeverinë në ngritjen në nivelin e duhur të tarifave të 
përdoruesve të rrugës duke krijuar mekanizmat e duhur për financimin 
e mirëmbajtjes së rrugëve

e. Përmirësimi i Sigurisë Rrugore në rrjetet rrugore nacionale dhe rurale 
duke eliminuar pikat e rrezikshme dhe mbështetur Drejtorinë e 
Qarkullimit Rrugor në Ministrinë e Rendit Publik.

Arritjet e projektit
Të dy ministritë, ajo e Punëve Publike, e Transportit dhe e Telekomunikacionit si 
dhe Ministria e Brendshme kanë deklaruar se Qeveria shqiptare e konsideron 
Mirëmbajtjen e Rrugëve një problem me përparësi të lartë për vendin. Në 
projektin e Riparimit Emergjent të Rrugëve të Bankës Botërore është vënë 
më parë një dispozitë për IDA që të financojë shërbimet e këshillimit për 
përgatitjen e Planit të Mirëmbajtjes Rrugore. Projekti po zbatohet nëpërmjet 
Njësisë së Zbatimit të Projektit, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, 
e cila bashkëpunon ngushtësisht me Ministrinë e Brendshme për zbatimin 
e komponentit të rrugëve rurale dhe lidhur me komponentin e Policisë së 
Qarkullimit Rrugor dhe Bashkinë e Tiranës për komponentin e saj.   
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Zbatimi i komponentit të Rrugëve Kombëtare: të gjitha kontratat e vitit të parë 
janë përfunduar tashmë. Programi i mirëmbajtjes për vitin e dytë përfshin 13 
kontrata të mirëmbajtjes periodike e rutinë, 8 kontrata të mirëmbajtjes rutinë 
dhe 3 kontrata të mirëmbajtjes dimërore. Të 13 kontratat e mirëmbajtjes 
periodike dhe rutinë, së bashku me dy kontratat e tjera vetëm për mirëbajtje 
rutinë, mendohet se do të përfundojnë midis muajve mars dhe qershor të këtij 
viti.

Tri kontrata vetëm për mirëmbajtje rutinë u prokuruan për programin e vitit të 
tretë. Së shpejti do të fillojë programi i vitit të katërt për prokurimin e kontatave të 
punës për rrugët kombëtare. Të katër programeve të përzgjedhura nga kontratat 
e vitit të dytë të mirëmbajtjes periodike dhe rutinë, do t’u akordohet edhe një vit 
tjetër për mirëmbajtjen rutinë.

Zbatimi i komponentit të Rrugëve Rurale.  Të gjithë kontratat e vitit të parë 
kanë përfunduar tashmë. Programi i vitit të dytë përfshin 9 kontrata të 
mirëmbajtjes periodike dhe rutinë, 5 kontrata vetëm për mirëmbajtje dhe 
4 kontrata vetëm për mirëmbajtjen dimërore. Statusi i këtyre 18 kontratave 
është si vijon: të gjitha kontratat e mirëmbajtjes dimërore kanë përfunduar, 
ashtu si dhe 5 kontratat vetëm të mirëmbajtjes, të cilat përfunduan në 
qershor të 2005. Punimet periodike kanë mbaruar për të gjitha 9 kontratat e 
tjera të mirëmbajtjes periodike dhe rutinë, punimet rutinë të të cilave janë të 
programuara të mbyllen midis qershorit dhe tetorit 2006.

Programi i vitit të tretë për prokurimin e kontatave të punimeve të rrugëve 
rurale është përfunduar kohët e fundit. Janë akorduar njëzetedy kontrata 
të mirëmbajtjes periodike dhe rutinë, si dhe tri kontrata të mirëmbajtjes 
rutinë, gjë që ka shtuar gjatësinë e rrugëve rurale nën mirëmbajtje te 497 
km. Gjithashtu, kohët e fundit u prokuruan 5 kontrata punimesh vetëm për 
mirëmbajtje rutinë të rrugëve rurale. Programi i vitit të katërt i prokurimit të 
kontratave të punimeve për rrugët rurale do të fillojë së shpejti. Një numri të 
vogël kontratash të përzgjedhura nga kontratat e vitit të dytë të mirëmbajtjes 
periodike dhe rutinë do t’u akordohen rreth nëntë muaj mirëmbajtjeje deri në 
fund të projektit.

Zbatimi i komponentit të Sigurisë Rrugore. Kontrata e Konsulencës për sigurinë 
e rrugëve përfundoi në fund të dhjetorit 2005.  Konsulenti përfundoi të gjitha 
veprimtaritë sipas Kontratës dhe ka hartuar një projekt raport përfundimtar për 
tërheqjen e komenteve nga palët dhe nga Banka Botërore. Aktialisht, po përgatitet 
raporti përfundimtar. Konsulenti i Sigurisë Rrugore, si në takimet më të hershme 
ashtu dhe në korrespondencën e tij, ka shprehur shqetësimin se ndërprerja e 
mbështetjes për sektorin mund të kërcënojë qendrueshmërinë e disa elementeve 
të sigurisë rrugore, që filluan të vihen në jetë gjatë këtij komponenti.
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Agjencitë zbatuese 
Ministria e Punëve Publike, e Transportit dhe e Telekomunikacioneve, Drejtoria e 
Përgjithshme e Rrugëve, Ministria e Brendshme.

Përfituesit             
Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, Ministria e Brendshme, Bashkia e Tiranës

Disbursimi  
27,2 milionë US$ (qershor 2006)

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi

Richard Martin Humphreys,
 ECSIE, 

Tel: 202-473-8053, 
Fax: 202-416-0900

Drejtues projekti, Zyra Tiranë
Artan Guxho, 

Tel: 355 4 280650/1,
Fax: 355 4 240590

         e-mail:aguxho@worldbank.org

Person kontakti në qeveri     
    Lejla Saraçi,

 Drejtore e Përgjithshme e
 përkohshme, GRD, 

Ministria e Punëve Publike, 
e Transporteve dhe e

Telekomunikacioneve, 
Tel. 355 4 223600;

 Fax.: 355 4 223600,
e-mail:lindagj@icc.al.org

Teuta Kaso, 
Drejtore në Departamentin e

 Mbështetjes së Drejtorisë 
së Prefekturave në Ministrinë 

e Brendshme 
Tel.: 355 4 228273, 

email: teutakaso@hotmail.com
Adem Duka, 

Drejtor i PIU të Rrugëve,
Tel.: 355 4 259898 100, 

Fax.: 355 4 259 897
Email: aduka@adanet.com.al
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Projekti bashkiak i ujërave  dhe i 
kanalizimeve

Objektivat e projektit 
Objektivi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë furnizimin me ujë dhe 
shërbimet e kanalizimeve në katër qytete pjesëmarrëse dhe të arrijë shëndoshjen 
financiare të ndërmarrjeve të ujësjellësave, nëpërmjet një kontrate të re menaxhimi 
me stimuj dhe për të gjitha qytetet. Investimet e propozuara do të përmirësojnë 
cilësinë e ujit dhe sasinë e tij, si dhe kushtet mjedisore në të katër qytetet.

Përshkrimi i projektit
Projekti përfshin komponentët në vazhdim: (a) Kontratën e Menaxhimit, (b) Fondin e 
Investimeve, dhe (c) Asistencën Teknike për zbatimin e projektit dhe reformën në sektor.  

Arritjet e projektit
Synimet e projektit janë të njëjtë me treguesit e rezultateve “të mira” në 
Kontratën e Menaxhimit (KM) me Operatorin Privat (OP).  Operatori Privat (OP) ka 
marrë përsipër menaxhimin e katër ndërmarrjeve të ujësjellësit në shtator 2003. 
Rezultatet e vitit të dytë të kontratës së menaxhimit, të krahasuar me vitin fillestar, 
flasin për disa arritje të mëdha, si për shembull në furnizimin më të madh me ujë 
në Fier, nga rreth 6.2 orë në 11 orë, dhe në Sarandë nga rreth 1.8 orë në 11 orë. Një 
tjetër arritje e rëndësishme është se norma e mbledhjes dhe norma e punës tregojnë 
përmirësime të dukshme në të katër qytetet. Ka vetëm pak zona, ku nuk janë vënë rë 
përmirësime për t’u vënë në dukje: (i) respektimi i cilësisë së ujit në Durrës dhe Fier, 
e cila ishte e lartë dhe ka mbajtur kryesisht po ata tregues, me ndonjë kufi gabimi. 
(ii) Në Lezhë është ulur disi furnizimi me ujë (nga 20 orë në 18.3). Gjithsesi, kjo duket 
se është e justifikueshme përsa kohë matja universale që përdoret në qytet nuk po 
përmirësohet. (iii) Orët minimale të furnizimit me ujë kanë rënë.

Në Fier dhe Sarandë, OP ka përmirësuar sasinë e disponueshme të ujit më shpejt se 
pritej, për këtë arsye u ra dakord nga KE, CMU, OP dhe Banka që programi i matjes së 
ujit nëpër familje ka nevojë të përshpejtohet për të arritur aq afër matjes universale, 
sa të ishte e mundur në të gjitha zonat me furnizim të vazhdueshëm ose thuajse 
të vazhdueshëm me ujë. Kjo do të ndihmonte që të imponohej mbi konsumatorët 
menaxhimi i kërkesës për ujë. OP do të paraqesë një program të rishikuar të matjes 
për të instaluar 22,270 matësa midis 2006 dhe 2008 në të katër qytetet.

Të katra shërbimet e kanë përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme normën e 
mbledhjes dhe të punës gjatë vitit të dytë të programit, krahasuar me vitin fillestar. 
Sipas parashikimeve financiare të përditësuara, këto katër shërbime do të jenë 
në gjendje të mbulojnë shpenzimet e tyre operative në para nga fundi i jetës së 
projektit, në varësi të tarifave dhe të rritjes së mbledhjeve siç parashikohet, dhe 
në varësi të marrjes së masave të parashikuara. 

Agjencitë Zbatuese 
Ministria e Punëve Publike, e Transportit dhe e Telekomunikacioneve, Drejtoria e 
Përgjithshme e Ujësjellësve-Kanalizimeve, PIU/CMU.

Përfituesit  
Bashkitë Lezhë, Durrës, Fier dhe Sarandë

Disbursimi   
5,9 milionë US$ (qershor 2006)   

Statusi
Në zbatim 

Huamarrësi
Shqipëria

Koordinator projekti
Ministria e Punëve Publike, 

e Transportit dhe e Telekomunikacioneve 

Kosto e projektit
21,9 milionë US$

Shuma e kredisë
15,0 miionë US$

Bashkëfinancimi
6,93 milionë US$ -qeveria shqiptare

Data e nënshkrimit
28 janar 2003

Data e mbylljes
31 dhjetor 2009

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi 

Andreas Rohde, ECSIN, 
Tel: 202-473-8770; 
Fax: 202-477-1386

             e-mail:arohde@worldbank.org

Drejtues projekti, Zyra Tiranë
Artan Guxho, 

Tel: 355 4 280650/1, 
Fax: 355 4 240590

         e-mail:aguxho@worldbank.org 
                          

Person kontakti në qeveri
Fahri Maho, 

Drejtor i Përgjithshëm i 
Drejtorisë së Ujësjellësve-Kanalizimeve, 

Ministria e Punëve Publike, 
e Transportit dhe e Telekomunikacioneve,

Tel: 355 4 235894
Genc Gjeci, 

Drejtor i PIU-t Durrës, 
Tel: 355 52 22639;

e-mail:ggjeci@albmail.com
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Projekti i punëve të komunitetit II

Objektivat e projektit
Objektivi i zhvillimit të projektit është të ndihmojë në shmangien e pengesave 
zhvillimore lokale, (duke përfshirë  këtu infrastrukturën dhe shërbimet) nëpërmjet 
proceseve të zhvillimit lokal me pjesëmarrje si rezultat i: (a) përmirësimit të aksesit 
ndaj infrastrukturës social-ekonomike cilësore dhe shërbimet sociale nëpërmjet 
mikro-projekteve të qendrueshëm, dhe (b) nxitjes së zhvillimit institucional në 
nivel lokal.   

Përshkrimi i projektit
Komponentet e projektit janë: 1) nënprojektet komunitare, që do të mbulojnë 
si zonat rurale (120) ashtu dhe ato periferike (80), 2) ngritjen e kapaciteteve 
të personelit të FSHZH-së, pushteteve vendore dhe komuniteteve si edhe një 
program pilot me pjesëmarrje 3) përkrahje në zbatimin e projektit për një pjesë 
të kostove operative të FSHZH-së. 

Arritjet e projektit
Plani i Parë i Punës së nën-projekteve është zbatuar, nga të cilat 84 janë nën-
projekte të infrastrukturës dhe 6 janë nën-projekte të përqendruara mbi 
komunitetin. Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) ka ndihmuar pesë komuna pilotë 
për të ndërmarrë Planifikimin strategjik të Zhvillimit Lokal, ( komunat: Vithkuq, 
Maminas, Kastriot, Xara dhe Velipojë). Plani i Dytë i Punës, që përbëhet nga 27 
nën-projekte është përgatitur, gjithashtu, dhe do të fillojë të vihet në jetë së 
shpejti.

Agjencitë zbatuese
Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) dhe bashkitë përkatëse

Disbursimi  
9,2 milionë US$ (qershor 2006)

Statusi
Në zbatim

Huamarrësi
Shqipëria

Koordinator projekti
Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Kosto e projektit  
20 milionë US$

Shuma e kredisë
              15 milionë US$

Bashkëfinancimi
2 milionë US$ -qeveria italiane, 

2 milionë US$ - qeveria shqiptare

Data e nënshkrimit
24 korrik, 2003

Hyrja në fuqi
4 mars 2004

Data e mbylljes
20 shtator 2008

Pikat e kontaktit
Drejtues ekipi

Radhika Srinivasan,  
Tel: 202-473-2046,
 Fax:202-522-1164; 

e-mail: rsrinivasan1@worldbank.org 

Drejtues projekti, Zyra Tiranë
Drita Dade, 

Tel: 355 4 280650/1, 
Fax: 355 4 240590;    

e-mail:ddade@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
 Benet Beci,

 Drejtor Ekzekutiv i FSHZH-së,
Tel/Fax: 355 4 234885
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Projekti i menaxhimit të burimeve ujore 

Objektivat e projektit
Objektivi me i rëndësishëm i projektit është që të rrisë kontributin e burimeve ujore 
për një rritje  më të qëndrueshme të ekonomisë nëpërmjet rritjes së prodhimit 
bujqësor dhe zvogëlimit të rrezikut nga përmbytjet. Për më tepër projekti ka 
për qëllim të arrijë objektivat e poshtëshënuara: (a) të përfundojë reformën në 
sektor dhe reabilitimin fizik të ujitjes, kullimit dhe nënsektori i mbrojtjes nga 
përmbytjet, dhe (b) kontributi në hapat e para drejt zhvillimit të menaxhimit të 
burimeve ujore.

Përshkrimi i projektit
Projekti do të ketë katër nënkomponentët e mëposhtëm: (1) Rehabilitimi i 
Sistemit të Ujitjes; zona që do t’i kthehet ujitja do të jetë 50,000 hektarë. Projekti 
do të reabilitojë sistemin e keqësuar të ujitjes sipas kërkesave të shoqatave të 
përdoruesve të ujit  (SHPU) dhe federative të tyre (FSHPU), bazuar në parimet e 
vendosura që më parë “në bazë të kërkesës së tyre” dhe procedurave (kosto bazë 
34 milion dollarë). (2)  Zhvillimi Institucional i Ujitjes, Kullimit dhe Menaxhimit 
të Përmbytjeve; zona në të cilën do të përmirësohet kullimi dhe kontrolli i 
përmbytjeve do të jetë rreth 30,000 hektarë dhe do të reabilitohen 20 diga. 
Projekti do të realizojë edhe mbështetjen pas ristrukturimit të bordeve të kullimit, 
të cilat sapo kanë marrë përsipër menaxhimin e punimeve kryesore te kullimit dhe 
përmbytjeve nga ndërmarrjet shtetërore të ujitjes dhe kullimit në fillim të 2004 
(kosto bazë 2 milionë dollarë). (3) Mbështetja Institucionale për Menaxhimin 
e Burimeve Ujore.  Si një hap i parë për t’u marrë me çështjet e menaxhimit të 
burimeve ujore të vendit, ky komponent parashikon të mbështesë Sekretariatin 
Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit për të reabilituar stacionet e monitorimit dhe 
restaurimin e një inventari kombëtar të burimeve ujore për sa i përket cilësisë 
dhe sasisë. (kosto bazë 1 milion dollarë). (4) Mbështetja e Zbatimit të Projektit, 
kosto bazë 3 milionë dollarë. Nën këtë projekt, reabilitatimi do të bëhet në bazë 
të një programi, nënprojektet do të identifikohen dhe zgjidhen sipas procedurave 
të parashtruara në planin e zbatimit të projektit. 

Arritjet e projektit 
Vlera totale e punimeve të kontraktuara është US$ 8,6 milionë, nga të cilat 6,1 
milionë për vaditjen dhe 2,5 milionë për kullimin. Janë akorduar 48 kontrata për 
vaditjen, nga të cilat 28 për kanalizimet e mëdha, 19 për ato dytësore, një për 
prodhimin e një porte metalike dhe 4 për punime përforcimi në diga dytësore. Deri 
sot, ecuria e punimeve të kontraktuara në përqindje është rreth 35 % e punimeve 
të ndërtimit. Skemat e zgjedhura të vaditjes mbulojnë një zonë prej rreth 13,000 
hektarësh dhe skemat e kullimit  mbulojnë një zonë prej 25,740 hektarësh. Deri 
sot, janë akorduar 18 kontrata kullimi dhe ecuria e punimeve është tek rreth 48%. 
Punimet e reabilitimit filluan në digat e Zhejës, Treganit, Selcës dhe Rubjekës. 
PMU e projektit ka punuar në rrethe të reja për të ngritur SHPU dhe investuar, 
bazuar mbi metodën që merr parasysh kërkesën dhe kontributin e vetë fermerëve. 
Në rrethet e Mallakastrës, Gramshit, Matit, Pukës, Mirditës dhe Ersekës ka 
një interes për këto lloj projektesh. Del e nevojshme që të përshpjetohet dhe 
plotësohet procesi i ngritjes së SHPU në të gjithë vendin.

Statusi
Në zbatim

Huamarrësi
Shqipëria

Kordinator projekti
Ministria e Bujqësisë, e 

Ushqimit dhe e Mbrojtjes së 
Konsumatorëve 

Kosto projekti
40 milionë US$

Kredia
15 milionë US$

Bashkëfinancimi
13 milionë US$ - Fondi Kuvaitian, 

6,7 milionë US$- OPEC,  
4,3 milionë US$ - 
qeveria shqiptare

Data e firmosjes
28 korrik 2004

Hyrja në fuqi
nëntor 2004

Data e mbylljes 
30 qershor 2009
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Personat e kontaktit
 Toru Konishi, ECSSD, 

Tel: 202-473-2351; Fax: 202-522-1164
 

Drejtues projekti, Zyra Tiranë      
Ibrahim Haçkaj, 

Tel: 355 4 280650/1; 
Fax: 355 4 240590;

 e-mail: ihackaj@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Hajri Ismaili, 

Drejtor, PMU, Ministria e Bujqësisë, 
Ushqimit dhe e Mbrojtjes së 

Konsumatorëve, 
Tel: 355 4 223825;
Fax: 355-42-40590

e-mail:irp@icc.al.eu.org

Partneriteti
 Projekti do të financohet paralelisht nga donatorët e mëposhtëm: BE-ja  do të 
financojë mbështetjen e mëtejshme për menaxhimin e burimeve ujore, duke 
përfshirë: hartimin e një plani veprimi për menaxhimin e burimeve ujore dhe 
mbështetjen për monitorime; Fondi Kuvaitian  (US$ 13 milionë) dhe fonde nga 
OPEC-u prej US$ 5,7 milionë, si financim paralel për reabilitimin e sistemeve të 
ujitjes, të kullimit dhe administrimit të përmbytjeve, në vijim të projektit të parë 
dhe të dytë të reabilitimit të sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Agjencitë zbatuese: 
Njësia e Menaxhimit të Projektit në Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe të 
Mbrojtjes së Konsumatorëve, Sekretariati i Ujit në Ministrinë e Punëve Publike, të 
Transportit dhe të Telekomunikacionit.

Përfituesit  
Ministria e Bujqësisë, e Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve, Departamenti 
i Burimeve Ujore, Bordet e Kullimit, sistemi i Këshillit Kombëtar të Ujit.

Disbursimet 
2 milionë US$ (qershor 2006)
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Projekti për prodhimin dhe ristrukturimin 
e sektorit të energjisë

Objektivat e projektit
Objektivi zhvillimor i projektit është të arrijë përmirësime të dukshme në rezultatet 
e sistemit energjitik (balancën në furnizim dhe kërkesën për energji, efiçencën 
në furnizim dhe përdorim, shëndoshjen financiare të sektorit financiar, dhe 
efektivitetin brënda sektorit) përmes investimeve prioritare dhe masave të tjera 
për të: (i) rritur prodhimin nga termocentralet në mënyrë që të plotësohen nevojat 
bazë të vendit, dhe duke lejuar kështu një përdorim më efiçent të enërgjisë nga 
hidrocentralet për të arritur nevojat maksimale dhe për shkëmbim të energjisë 
në nevojat bazë me sisteme të tjera energjetike në rajon, dhe (ii) forcimin dhe 
fuqizimin e regjimit të politikave të ndjekura.

Përshkrimi i projektit
Projekti konsiston në ndërtimin e një termocentrali me cikël të kombinuar që 
përdor naftë të distiluar, në një shesh prej gjashtë hektarësh rreth 6 kilometra 
në veri të Vlorës, pranë një terminali bregdetar depozitash nafte. Centrali do të 
projektohet që të lejojë konvertimin e tij në impiant me gaz, kur të ai të importohet 
në Shqipëri. Kapaciteti i impiantit do të jetë midis 80-120 MW, në varësi të ofertave 
të marra dhe në varësi të fondeve në dispozicion, dhe që do të specifikohen në 
dokumentet e tenderit. Ka filluar procesi i tenderimit. 

Agjencia e zbatimit KESH 

Përfituesi  KESH

Disbursimi
0,6 milion US$ (qershor 2006)

Statusi 
Në zbatim

Huamarrësi 
Shqipëria

Kosto projekti
112,66 milionë US$

Shuma e kredisë
25 milionë US$

Bashkëfinancimi: 
37,5 milionë US$ -BERZH; 

37,5 milionë US$ -BEI; 
12,66 milionë US$ -KESH

Miratimi i bordit:
6 prill 2005

Hyrja në fuqi
25 janar 2005

Data e mbylljes: 
31 janar 2008

Personat e kontaktit
Drejtues programi

Iftikhar Khalil, ECSIE, 
Tel: 202-458-4171;
 Fax:202-416-8515

Drejtues projekti, Zyra Tiranë
Artan Guxho, 

Tel: 355 4 280650/1; 
Fax: 355 4 240590;

 e-mail:aguxho@worldbank.org

Personi i kontaktit për qeverinë 
Andi Beli, 

Drejtor i Përgjithshëm, KESH ,
  Tel: 355-42-34501; 

e-mail: andi.beli@kesh.gov.al
 Fatmir Hoxha,

Drejtor, PIU, KESH, 
Tel: 355 4 234501

  e-mail:hoxhaf@kesh.gov.al
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Statusi
Në zbatim

Huamarrësi
Shqipëria

Kordinatore e Projektit
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve & e 

Administrimit të Ujërave

Kosto e projektit
19,4 milionë US$

Shuma e kredituar
7 milionë US$ 

Bashkëfinancimi
5 milionë US$-qeveria suedeze 

Data e firmosjes
29 qershor 2005

Hyrja në fuqi
25 nëntor 2005

Data e mbylljes
1 tetor 2010 

Objektivat e projektit
Qëllimi i zhvillimit të projektit është të krijojë ose mbajë një menaxhim të 
qëndrueshëm të burimeve natyrore bazuar në pjesëmarrjen e komunitetit, në 210 
komuna në zonat kodrinore dhe malore me erozion, të drejtojë në mënyrë që të 
përmirësohet prodhimi dhe të ardhurat që vijnë nga menaxhimi i qendrueshëm 
i burimeve, të zvogëlojë degradimin e dherave, të përmirësojë menaxhimin e 
ujërave, të ruajë biodiversitetin dhe të forcojë menaxhimin e sektorit publik për 
këto burime.  

Përshkrimi i projektit 
 Objektivat e Projektit do të arrihen nëpërmjet zbatimit të dy komponentëve të 
poshtëshënuar:  
1. Përmirësimi i Menaxhimit të Pyjeve dhe Kullotave. Ky komponent do 
të forcojë qëndrimin e komunitetit për zhvillimin e menaxhimit të pyjeve dhe 
kullotave për 138 komuna të përfshira në Projektin Shqiptar të Pyjeve, gjithashtu 
edhe shtimin e 80 komunave të tjera.  Ky komponent do të bëjë reabilitimin e 
burimeve dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave në shumicën 
e tokave të komunave më malore të Shqipërisë që janë duke hasur degradim të 
burimeve dhe erozion. Kjo zonë përfshin afërsisht 490,000 ha tokë pyjore, dhe 
186,000 ha kullotë në zona kodrinore në 12 rajone në Shqipëri dhe popullsia që 
do të përfshihet në këtë proces do të jetë më shumë se një milion. Komponenti 
do të vazhdojë përgatitjen e planeve të menaxhimit si një kusht për trasferimin 
e të drejtave të përdorimit të pyjeve dhe kullotave për komunat, përgatitjen e  
mënyrës së transferimit të pronësisë së tokës tek komunat dhe zbatimin e një sërë 
investimesh të vogla dhe masat për ndërtimin e kapaciteteve për të përmirësuar 
qeverisjen për sa i përket pyjeve dhe kullotave. 
(2)  Përmirësimi i menaxhimit të ujëmbledhësve – Bazuar në eksperiencat e 
suksesshme të Bankës në vendet e tjera, komponenti i dytë do të eksperimentojë 
menaxhimin e integruar të burimeve natyrore në tre nga shtatë ujëmbledhësit 
e Shqipërisë, fokusuar në pesë rajonë të vendosura në zonën veriore të vendit. 
Komponenti i 1 do të sjellë një qëndrim në planifimin dhe menaxhimin e burimeve 
natyrore në nivel mikro-bazenësh. Ky do të përfshijë menaxhimin e integruar të 
kullotave dhe pyjeve me prodhimin e bagëtisë dhe gjithashtu ruajtjen e dherave 
dhe ujërave në një mënyrë forcimi dypalëshe. Projekti do të aplikojë pjesëmarrjen 
e komuniteteve që banojnë pranë mikro-bazenëve në mënyrë që ata të menaxhojnë 
burimet e tyre. Ky komponent i Projektit do të ndërtojë gjithashtu kapacitetet e 
komunitetit lokal dhe institucionet e qeverisjes të decentralizuara në mënyrë që 
të krijojë dhe mirëmbajë një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve në zonat 
malore të vendit.  

Fondi BioKarbon ka shprehur interes për blerjen nga Shqipëria të pakësimit të 
emisioneve nëpërmjet një projekt propozimi mbi Regjenerimin Natyror të Asistuar 
të Tokave të Degraduara, që do të zbatohet si pjesë e Projektit të Zhvillimit të 
Burimeve Natyrore.

Projekti i zhvillimit të burimeve natyrore
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Arritjet e projektit
Grupi i zbatimit të projektit, si në nivel qendror ashtu dhe në atë rajonal, është 
plotësisht operacional dhe ka filluar tashmë procesi i prokurimit i disa shërbimeve 
këshillimore. Është finalizuar faza e përgatitjes së projektit të Fondit BioKarbon 
dhe Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e Administrimit të Ujrave do të hyjë në 
negociata me Fondin BioKarbon të Bankës Botërore.

Agjencitë zbatuese   
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave

Përfituesit   
Administrata e Ministrisë së Mjedisit, të Pyjeve dhe e Administrimit të  Ujërave, 
rajonet dhe komunat e zgjedhura.

Disbursimi   
0,9 milion US$  (qershor 2006) 

Pikat e kontaktit
Drejtues ekipi

Rita Cestti, ECSSD, Tel: 202-478-7334 Fax: 
202-477-3291,

 e-mail: rcestti@worldbank.org
 

Drejtues projekti, Zyra Tiranë
Drita Dade, 

Tel: 355 4 280650/1, 
Fax: 355 4 240590

e-mail: ddade@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Taulant Bino,

 Zv. Ministër, Ministria e Mjedisit, 
e Pyjeve dhe e   Administrimit të Ujërave, 

e-mail:tbino@moe.gov.al
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Statusi
Në zbatim

Huamarrësi
Shqipëria

Kordinator projekti
Ministria e Punëve Publike, 

e Transportit dhe e 
Telekomunikacionit

Kosto projekti
38,56 milionë US$

Shuma e kredituar
17,5 milionë US$

Bashkëfinancimi
3,11 milionë US$

-qeveria hollandeze, 
2,23 milionë US$

-  qeveria japoneze,  
5,20 milionë US$ 

- Komisioni Europian,  
2,60 milionë US$

 - qeveria austriake, 
0,95 US$ - GEF 

Data e firmosjes
29 qershor 2005

Hyrja në fuqi
25 nëntor 2005

Data e mbylljes
31 mars 2009

Objektivat e projektit
Objektivat e përgjithshme të Programit të Përshtatur të Huadhënies (Adaptable 
Program Lending -APL) të projektit për mbështetjen e Menaxhimit të Integruar 
të Zonës Bregdetare dhe Programit të Pastrimit është që të mbrojë ekosistemet 
bregdetare shqiptare, burimet dhe vlerat kulturore dhe të nxisë zhvillimin dhe 
menaxhimin e qëndrueshëm. Objektivat e programit do të arrihen nëpërmjet (i) 
krijimit të kuadrit të politikave të menaxhimit të zonës bregdetare të integruar; 
(ii) forcimit në masë të gjerë të kuadrit rregullator dhe kapaciteteve në nivel 
qendror, rajonal dhe lokal; (iii) futjes së instrumentave alternative të planifikimit 
që nxisin pjesëmarrjen publike në menaxhimin e integruar dhe zhvillimin e zonës 
bregdetare dhe burimeve të saj; (iv) zbatimit të nënprojekteve që kanë si qëllim 
zhvillimin e qendrueshëm të zonës bregdetare; dhe (v) përmirësimit të ruajtjes 
së biodiversitetit dhe menaxhimit të qendrueshëm të ekosistemit për ruajtjen e 
trashëgimisë botërore në zonat e mbrojtura.

Përshkrim i projektit
Programi APL do të mbështetet në dy faza.  Faza e parë konsiston në projektin e 
Menaxhimit të Integruar të Zonës Bregdetare dhe Programit të Pastrimit dhe ka 
për qëllim të krijojë një përqasje të menaxhimit të integruar të zonës bregdetare 
në zvogëlimin e degradimit të bregdetit nëpërmjet: (i) asistencës teknike për të 
përmirësuar politikat ekzistuese dhe kuadrin ligjor, planifikimin dhe kapacitetin 
institucional; (ii) investime komunitare për inkurajimin e zhvillimit dhe menaxhimit 
te qëndrueshëm të zonës bregdetare me bazë komunitetin; dhe (iii) investime 
prioritare në rajonet kritike në infrastrukturë për të mbështetur zhvillimin e 
qëndrueshëm dhe turizmin. 

Komponentët kryesorë të fazës së parë të APL janë:
Komponenti 1: Krijimi i Kapacitetit Institucional të Menaxhimit të Integruar të Zonës 
Bregdetare. Objektivi i këtij komponenti është të përmirësojë kapacitetin e autoriteteve 
shqiptare në menaxhimin e burimeve bregdetare të deteve Adriatik dhe Jon nëpërmjet 
zhvillimit të një politike funksionuese dhe një kuadri ligjor të menaxhimit të zonës 
bregdetare, të forcojë kapacitetet planifikuese dhe zbatuese në nivel qendror, rajonal 
dhe lokal, të forcojë monitorimin e rrjetit bregdetar ujor, të rrisë njohuritë bazë si dhe 
të rrisë ndërgjegjësimin për çështjet bregdetare në Shqipëri.

Komponenti 2: Zhvillimi i qendrueshëm i bregdetit. Objektivi i këtij komponenti 
është që të ndihmojë bashkitë bregdetare dhe komunitetet lokale të ruajnë, 
konservojnë dhe përmirësojnë burimet kulturore të bregdetit të Shqipërisë. Ai 
do të ofrojë gjithashtu edhe mbështetje për infrastrukturën kritike rajonale të 
aftësojë zhvillimin e qendrueshëm mjedisor të turizmit në zonën bregdetare 
jugore (nga gjiri i Vlorës deri në kufirin grek).

Komponenti 3: Porto Romano Pastrimi i Zonave të ndotura. Objektivi i këtij 
komponenti është grumbullimi i  dherave dhe ujërave nëntokësore të ndotura në 
një ish-zonë kimike në rrethinat e Durrësit, e konsideruar si një nga zonat më të 
ndotura në Ballkan.  

Programi i menaxhimit të integruar të zonës 
bregdetare dhe i pastrimit të tij



39

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi

Rita Cestti, ECSSD, 
Tel: 202- 473-3473

 Fax: 202- 614-3473,
 e-mail:rcestti@worldbank.org

 
Drejtues projekti, Zyra Tiranë

  Drita Dade, 
Tel: 355 4 280650/1,

 Fax: 355 4 240590
e-mail:ddade@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Stavri Ristani, 

Zëvendës Ministër, Ministria e 
Punëve Publike, e Transportit dhe e 

Telekomunikacionit,
 Tel/fax +355 4 227945, 

Fax: 355 4 227819 

Komponenti 4: Biodiversiteti global dhe ruajtja e trashëgimisë botërore në Parkun 
Kombëtar të Butrintit  Projekti do të nxisë dhe forcojë vlerësimin dhe mbrojtjen e 
zonës bregdetare – e pasur në specie të veçanta dhe rënojat arkeologjike të Zonës 
së Trashëgimisë Kulturore të UNESCO. Kombinimi unik i natyrës së hershme dhe 
vlerave historike është një aspekt themelor e ekonomisë lokale dhe kombëtare. 
Projekti do të shërbejë si një mjet për zhvillimin dhe zbatimin në një strategji 
afatgjatë për menaxhimin e habitateve.

Komponenti 5: Menaxhimi i Projektit, Kordinimi, Monitorimi dhe Vlerësimi dhe 
Trajnimi. Ky komponent do të ofrojë mbështetje për menaxhimin e projektit, 
koordinimin, monitorimin dhe vlerësimin. Do të financojë asistencë teknike, 
pajisje për zyrë dhe mobilim, trajnime dhe rritjes së kostos operacionale.  Do të 
mbështesë më tej edhe përgatitjen dhe zbatimin e ndërgjegjësimit publik dhe 
strategjisë së komunikimit, sistemin e monitorimit dhe vlerësimit.

Arritjet e projektit
Grupi i zbatimit të projektit, si në nivel qendror ashtu dhë në atë rrethi, është 
plotësisht operativ dhe kanë nisur disa paketa këshillimi. Është ngritur Komiteti 
Drejtues ndër-ministror i Projektit me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të lartë nga 
Ministria e Punëve Publike, e Transportit dhe e Telekomunikacionit, nga Ministria 
e Mjedisit, e Pyjeve dhe e Administrimit të Ujrave, nga Ministria e Turizmit, e 
Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve, nga Ministria e Financave, nga Ministria e 
Brendshme dhe Instituti i Monumenteve të Kulturës.

Agjencitë zbatuese 
Ministria e Punëve Publike, e Transportit dhe e Telekomunikacionit,  Ministria e 
Mjedisit, e Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave, Ministria e Turizmit, e Kulturës, 
e Rinisë dhe e Sporteve, Ministria e Ekonomisë, e Energjisë dhe e Tregtisë, dhe 
Ministria e Turizmit, e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve.

Përfituesit   
Agjencitë kombëtare, në nivel rrethi dhe vendor; njësitë e pushtetit vendor dhe 
komunat.

Disbursimi  
0,1 milion US$ (qershor 2006)
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Statusi 
Në zbatim

Huamarrësi 
Shqipëria

Koordinator projekti
KESH

Kosto e  projektit
48,6 milionë US$

Shuma e kredisë
US$ 24 milionë

Bashkëfinancimi:
US$ 20 milionë-BERZH, 

US$ 4,6 milionë-KESH

Data e firmosjes
28 qershor 2005

Hyrja në fuqi
21 dhjetor 2005

Data e mbylljes
31 korrik 2009

Objektivat e projektit
Projekti i Energjisë Komunitare në Evropën Juglindore është një program rajonal 
dhe mbështet tetë vende (Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, 
Maqedoninë, Rumaninë, Serbinë dhe Malin e Zi, Turqinë dhe Kosovën). Objektivi i 
përgjithshëm i këtij programi rajonal është ngritja e një tregu rajonal të energjisë 
dhe integrimi i tij në tregun e brendshëm të energjisë të Bashkimit Europian, 
përmes realizimit të investimeve prioritare në mbështetje të tregut të energjisë 
dhe të sistemeve të operimit në prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen e 
energjisë, si dhe asistencë teknike për ngritjen institucionale dhe zhvillimin e 
sistemeve, e përgatijen dhe zbatimin e projektit.

Përshkrimi i projektit
Projekti APL2 do të sigurojë mbështetje në investime dhe asistencë teknike për 
Shqipërinë. Objektivi i këtyre investimeve do të jetë rritja e jetëgjatësisë dhe 
përmirësimi i cilësisë, vazhdueshmërisë, sigurisë dhe eficencës së sistemit të 
transmetimit të energjisë me shumicë duke zëvëndësuar facilitetet e vjetëruara 
me të reja.  Asistenca teknike do të shërbejë për të mundësuar zbatimin e projektit, 
forcimin institucional të operatorit të Sistemit të Transmisionit (OST), dhe të 
përmirësojë  strukturën  e tarifave dhe procedurat e prokurimit të aplikueshme 
për importin e energjisë. Projekti përbëhet nga:

• Zëvendësimi i pajisjeve të tensionit të lartë në  nënstacionet e 
transmetimit në Burrel, Elbasan 1, Elbasan 2, Fier, Fierzë, dhe Tirana 
1, si dhe zëvendësimin e pajisjeve të kontrollit dhe mbrojtjes në 
nënstacionët e transmetimit në Burrel, Elbasan 2, Fier, Fierzë, Koman 
dhe Vau i Dejës.

• Asistencë teknike për:
a. prokurimet dhe supervizionin e zbatimit të projektit
b. forcimin institucional të OST
c. studimin e tarifave të energjisë
d. përmirësimin e procedurave të prokurimit për importimin e energjisë

Shumica e pajisjeve në nënstacionet ekzistuese është më shumë se tridhjetë 
vjeçare dhe e një teknologjie të vjetër, duke rezultuar që shumica e pjesëve 
të nevojshme të ndërrimit nuk mund të gjëndet më në tregjet botërore. 
Transformatorët dhe disa pajisje të tjera janë zëvëndësuar nga KESH, BERZH dhe 
BEI. Projekti në fjalë do të realizojë zëvëndësimin e atyre që kanë mbetur në këto 
nënstacione.

Agjencia zbatuese KESH 

Përfituesi  KESH

Disbursimi 
0,2 milion US$ (qershor 2006)

Projekti i energjisë komunitare në Europën 
Juglindore – APL2 Shqipëri

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi

Iftikhar Khalil, ECSIE, 
Tel: 202-458-4171; 
Fax: 202-416-8515

Drejtues projekti, Zyra Tiranë 
Artan Guxho,

 Tel: 355-4- 280-650/1; 
Fax: 355-4-240 590; 

e-mail:aguxho@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Andi Beli, 

Drejtor i Përgjithshëm i  KESH, 
e-mail: andi.beli@kesh.gov.al

  Fatmir Hoxha, Drejtor, 
PIU, KESH. 

Tel: 355-4-234 501; 
e-mail:hoxhaf@kesh.gov.al
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Statusi
Në zbatim

Huamarrësi
Shqipëria

Koordinatori i projektit
Ministria e Shëndetsisë 

Kosto e projektit
19,1 milionë US$

Shuma e kredisë
15,4 milionë US$

Bashkëfinancimi
1,61 milionë US$ - PHRD

Data e firmosjes
28 qershor 2005

Hyrja në fuqi
21 dhjetor 2005

Data e mbylljes
31 korrik 2009

Objektivat e projektit 
Objektivat zhvillimore të këtij projekti janë (i) të përmirësojë mundësinë fizike dhe 
financiare të shfrytëzimit dhe të përdorimit real të shërbimeve të kujdesit parësor 
shëndetsor të cilësisë së lartë, me një theks mbi ato që ofrohen në zonat e varfra 
dhe me mangësi shërbimesh, si dhe të pakësojë përdorimin e panevojshëm të 
mjediseve të kujdesit dytësor të nivelit të dytë dhe të tretë, (ii) të shtojë efektivitetin 
e Ministrisë së Shëndetsisë dhe të Institutit të Sigurimeve Shëndetësore për 
formulimin dhe vënien në jetë të reformave në sistemin e pagesave, dhe të punës 
në sistemin shëndetsor, dhe (iii) të përmirësojë qeverisjen dhe menaxhimin në 
sektorin spitalor.

Përshkrimi i projektit
Projekti do të përfshijë (1) Forcimin e Përkujdesjes, Financimit dhe të Blerjeve në 
Sektorin e Shëndetit për të ndihmuar Institutin e Sigurimeve Shëndetësore të 
ndërtojë funksionet dhe kapacitetet e tij, si i vetmi blerës i shërbimeve shëndetsore, 
dhe të mbështesë ndërtimin e kapaciteteve në Ministrinë e Shëndetsisë, në 
Institutin e Shëndetit Publik (ISHP) dhe që Institutin e Sigurimeve Shëndetësore 
të përforcojë rolet e përkujdesjes së tyre në favor të sistemit shëndetsor; (2) 
Përmirësimin e Ofrimit të Shërbimit të Kujdesit Parësor Shëndetsor në mbështetje 
të reformave institucionale dhe të investimeve të kufizuara, që do të përmirësonin 
cilësinë e kujdesit midis ofruesve të këtij kujdesi dhe në mjediset e ofrimit të 
këtij kujdesi shëndetsor. Programi do të lehtësonte pjesëmarrjen e popullatës me 
Institutin e Sigurimeve Shëndetësore, regjistrimin pranë mjekut të familjes dhe 
pjesëmarrjen në fushata të informimit publik; dhe (3) Forcimin e Qeverisjes dhe 
Menaxhimit Spitalor, duke shënuar hapat fillestarë për përmirësimin e shërbimit 
në spitale dhe të drejtimit të spitaleve, duke u përqendruar mbi strukturat e 
kontabilitetit dhe të kontrollit të brendshëm për spitalet, mbi një kuadër të 
përmirësuar rregullator dhe reforma pilot për strukturat e menaxhimit dhe të 
qeverisjes së spitaleve në disa spitale të përzgjedhur.

Agjencitë zbatuese  
Ministria e Shëndetësisë

Përfituesit               
Popullsia në përgjithësi – me një theks mbi popullsinë e zonave rurale dhe të 
largëta – nëpërmjet shërbimeve të përmirësuara të kujdesit parësor shëndetësor 
dhe përmirësimit të qeverisjes, menaxhimit dhe qendrueshmërisë fiskale të 
sistemit të kujdesit shëndetësor.

Pikat e kontaktit
Drejtuesi i ekipit

Dominic S. Haazen, ECSHD, 
Tel: 202-478-9385; 
Fax: 202-477-0574

Drejtues projektit, Zyra Tiranë 
Lorena Kostallari, 

Tel: 355 4 280650/1 ;
 Fax: 355-42-40590 

       e-mail:lkostallari@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Saimir Kadiu, 

Drejtor, Departamenti Ekonomik, 
Ministria e Shëndetësisë,
 e-mail:skadiu@icc-al-org

PROJEKTET E MIRATUARA QË NUK KANË 
HYRË ENDE NË FUQI
Projekti i modernizimit të sektorit shëndetësor 
shqiptar
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Objektivat e projektit
Objektivi zhvillimor i këtij projekti është cilësia e përmirësuar e kushteve të 
mësimit të të gjithë studentëve, dhe regjistrimi në rritje i fëmijëve në arsimin 
e mesëm të përgjithshëm, sidomos e të varfërve. Synimet e ndërmjetme janë 
sigurimi që drejtimi, menaxhimi dhe qeverisja e sistemit arsimor të ngrihet në 
nivel më të lartë, që mësuesit të përdorin metodat e reja të mësimdhënies dhe 
një numër e varietet më të madh të mjeteve mësimore në shkollat, që cilësia e 
infrastrukurës shkollore dhe efikasiteti i shfrytëzimit të kësaj infrastructure të 
rritet e të përmirësohet, dhe që të fillojnë të ndërmerren hapat fillestarë për një 
reformë të arsimit të lartë.

Përshkrimi i projektit
Projekti përqendrohet në katër përparësi: 
1. Forcimi i drejtimit, menaxhimit dhe qeverisjes së sistemit arsimor. Kjo 
fushë me përparësi synon të forcojë kapacitetet e drejtimit dhe të menaxhimit, 
dhe të përforcojë qeverisjen dhe llogaridhënien në sistemin arsimor.  Kjo përfshin 
veprimtari të shoqeruara me decentralizimin, forcimin e drejtimit, zhvillimin 
profesional të drejtuesve të shkollave, vendim-marrjen dhe menaxhimin e burimeve 
në nivel shkolle, duke rritur pjesëmarrjen e komuniteteve, vënien në përdorim të 
sistemit të menaxhimit të bazuar mbi rezultatet e punës, dhe shfrytëzimin e plotë 
të Sistemit të Informacionit mbi Menaxhimin Arsimor për vendim-marrje. Ofrimi i 
shërbimeve të decentralizuara do të provohet në 2-3 rrethe, para se të vendoset 
shpalosja përfundimtare e planit. Pritet që kjo të formojë një bazë institucionale 
për të trajtuar më pas të gjitha zonat e përparësive të tjera. 
2. Përmirësimi i kushteve për mësimdhënie dhe mësim. Kjo fushë me 
përparësi fokusohet mbi cilësinë e mësimdhënies dhe të kushteve të mësimit, 
në përgjithësi.  Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet mbështetjes së zhvillimit 
profesional të mësuesve. Komponenti, gjithashtu, do të trajtojë probleme të 
reformës së programeve mësimore, përfshirë zhvillimin e një kuadri kombëtar 
të programit mësimor, të racionalizimit të lëndëve mësimore, të integrimit të tyre 
dhe zhvillimit të teksteve shkollore.  Për vënien në jetë të reformës së programeve 
mësimore, duhet të përafrohen politikat dhe praktikat e arsimit të mësuesve.  
Puna për shqyrtimin dhe vlerësimin e arsimit do të vazhdojë nëpërmjet përforcimit 
të kapacitetit të Qendrës Kombëtare për Vlerësim dhe Shqyrtim, nëpërmjet 
zhvillimit të një plani kombëtar për të realizuar procesin e vlerësimit në arsim, dhe 
përmirësimit të transparencës dhe integritetit të sistemit kombëtar të provimeve 
shkollore.  Kjo fushë me përparësi do t’i mundësojë mësuesit dhe studentët të 
përdorin një gamë më të gjërë të mjeteve e metodave të përshtatshme edukative 
në procesin e mësimdhënies dhe në atë të mësimit. 
3. Përmirësimi dhe racionalizimi i infrastrukturës arsimore, veçanërisht 
në arsimin e mesëm. Kjo fushë me përparësi trajton problemin e investimeve 
dhe (ri)shpërndarjen e burimeve më rezultative në infrastrukturën fizike dhe 
në burimet njerëzore, në mënyrë të veçantë, në nivelin e arsimit të mesëm.  
Komponenti do të mbështesë Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës (MASH) në 
marrjen e vendimeve mbi investimet bazuar mbi një hartëzim të shkollave, i cili 
merr parasysh zhvillimin demografik të Shqipërisë.  Shkollave të përgjithshme 

Statusi
Në vlerësim 

Huamarrësi
Shqipëria

Koordinator projekti
Ministria e Arsimit dhe e Shkencës

Kosto e projektit
75 milionë US$

Shuma e kredisë
15 milionë US$

Bashkëfinancimi
30 milionë US$ -

Banka e Këshillit të Europës, EIB

Programi për cilësi dhe barazi në arsim
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do t’u ofrohen laboratorë shkencorë dhe kushte në përputhje me programin e ri 
mësimor, dhe treinimi i mësuesve do të mbështetet në zonën e përparësisë dy.  
4. Përcaktimi i fazës për reformën në arsimin e lartë. Kjo fushë me 
përparësi përqendrohet mbi reformën në arsimin e lartë.  Mbështet MASH dhe 
universitetet që të kryejnë një rishikim të sistemit për të identifikuar dhe vendosur 
fazat e veprimtarive në kuadrin e reformës, e cila përfshin forcimin e qeverisjes 
universitare, rritjen e autonomisë financiare dhe të llogaridhënies në universitetet, 
forcimin e mekanizmit që siguron cilësi profesionale, dhe promovimin e krijimit 
të partneriteteve midis universiteteve.  Komponenti, gjithashtu, synon të zgjerojë 
mundësitë për studentët, duke mobilizuar financimin privat dhe ofrimin e 
përdorimin më me efektivitet të burimeve publike.  

Hapat e mëtejshëm 
Bërja efektive

Agjencia zbatuese  
Ministria e Arsimit dhe e Shkencës

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi

Keiko Miwa, 
Tel: (202) 458-8080 

Drejtues projekti, Zyra Tiranë 
Gentjana Sula, 

Tel: 355-4- 280-650/1 ; 
Fax: 355 4 240590 

              e-mail:gsula@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Antoneta Luli, 

Sekretare e Përgjithshme, MASH,
 Tel: 355 4 230747

                 Suzana Papadhopulli, PHRD 
Menaxhere Granti, MASH, 

    Tel: 355 4 249514,
e-mail:spapadhopulli@mash.gov.al
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Statusi
Propozuar

Përfituesi
Shqipëria

Vlera e Kredisë
25 milionë US$ (parashikim)

Objektivat e projektit 
Projekti i propozuar i Transportit do të mbështesë ndërtimin e një 
seksioni të rrugës Durrës-Kukës-Morinë, lotin Milot-Morinë (114.5 km) 
në kufi me Kosovën.  Banka Botërore do të bashkëfinancojë seksionin 
prej 26.5-km midis Milotit dhe Rrëshenit (Komponenti 1), si dhe punimet 
që lidhen me sigurinë rrugore, siç përcaktohet në Planin Kombëtar të 
Veprimit (Komponenti 2), dhe do të ofrojë Asistencën e nevojshme dhe të 
domosdoshme Teknike (Komponenti 3).

Agjencitë zbatuese
Ministria e Punëve Publike, e Transportit dhe e Telekomunikacionit/ 
Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Përfituesit
Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi   

Richard Martin Humphreys, ECSIE, 
Tel: 202 473 8053, 
Fax: 202 416 0900

Drejtues projekti, Zyra Tiranë
Artan Guxho, 

Tel: 355 4 280650/1; Fax: 355 4 240590
 email: aguxho@worldbank.org

Person kontakti në qeveri       
Lejla Saraci, GRD 

Drejtore e Përgjithshme e përkohshme, 
Tel: 355 4 223600, Fax: 00355-4-223 600 

   Adem Duka, 
Drejtor, PIU i Rrugëve, 

Tel: 355 4 259898
 Fax: 355 4 259897 

PROJEKTE NË PËRGATITJE

Projekti i transportit
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Projekti i menaxhimit të tokave dhe të  
zhvillimit urban

Objektivat e projektit
Synimi i përgjithshëm i programit të propozuar është promovimi i një rritjeje 
të qendrueshme ekonomike nëpërmjet zhvillimit të tregjeve efektive të tokave 
dhe të pronave, duke përforcuar kapacitetin dhe bazën e burimeve të bashkive, 
dhe përmirësimi i infrastrukturës urbane dhe i rendimentit.  Objektivat specifike 
të fazës së parë të programit (APL -1) janë, si vijojnë:  (i) të sqarohen të drejtat 
e pronësisë, kryesisht në zonat urbane dhe në zonat e bregdetit jugor, (ii) të 
përmirësohen standardet e shërbimeve të institucioneve të regjistrimit të tokave; 
(iii) të promovohen transparenca dhe llogaridhënia, forcimi i kapaciteteve 
institucionale të bashkive të përzgjedhura të nivelit të dytë (pjesëmarrja në 
program) për një menaxhim më të mirë urban, dhe (iv) të përmirësohen shërbimet 
bashkiake urbane për komunitetet përkatëse.

Përshkrimi i projektit
Këto objektiva do të realizohen nëpërmjet komponentëve të mëposhtëm: (1) 
përfundimi i regjistrimit të së drejtës mbi pronën në zonat rurale dhe urbane, 
përfshirë regjistrimin e së drejtës në vendbanimet informale dhe zgjidhja e 
problemeve të mbetura hapur në lidhje me kthimin dhe kompensimin edhe në 
zonat bregdetare jugore; (2) përmirësimi i shërbimeve të ofruara të Agjensisë 
së Regjistrimit të Pronave të Paluajtshme (IPRS); (3) ndërtimi i kapaciteteve të 
bashkive të përzgjedhura në drejtim të menaxhimit urban, përfshirë zhvillimin e 
planeve të shfrytëzimit të tokës urbane, përdorimin e procedurave transparente 
administrative, futjen e tatimit mbi pronën; dhe (4) mbështetja e zhvillimit të 
infrastrukturës publike  kyç, që do të identifikohet nga bashkitë pjesëmarrëse në 
projekt.

Agjencitë zbatuese 
Ministria e Punëve Publike, e Transportit dhe e Telekomunikacionit, Ministria e 
Drejtësisë dhe Ministria e Brendshme mbi problemet e pushtetit vendor.

Përfituesit   
Bashkitë e zgjedhura dhe IPRS. 

Hapi i mëtejshëm 
Shqyrtimi

Statusi
Në përgatitje

Huamarrësi
Shqipëria

Koordinator projekti 
Ministria e Punëve Publike, 

e Transportit dhe e 
Telekomunikacionit 

Kosto e projektit
65 milionë US$

Shuma e kredisë
20 milionë US$-IDA 

Bashkëfinancimi
20 milionë US$-IBRD; 

25 milionë US$-
(të pa identifikuara) 

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi  

Wael Zakout, ECSSD, 
Tel: 202-478-7334; Fax: 202-477-3291

Toru Konishi, ECSSD, 
Tel: 202-473-2351; Fax: 202-522-1164, 

Ivan Ford, Konsulentë të BB, 
Jolanta Watson ECSSD

Drejtues projekti, Zyra Tiranë
  Ibrahim Haçkaj, 

Tel: 355 4 280650/1;
 Fax: 355 4 240590

 e-mail: ihackaj@worldbank.org 

Person kontakti në qeveri
 Stavri Ristani, 

Zv. Ministër, Ministria e Punëve Publike, 
e Transportit dhe e Telekomunikacionit,  

Edlir Vokopola 
Drejtor i IPRS, 

Gjergj Thomai, 
Menaxher i PCU, MPPTT.

Tel: 355 4 222773; 
e-mail:pcudhamo@albaniaonline.net
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Statusi
Në përgatitje

Huamarrësi
Shqipëria

Koordinator projekti 
Task-Forca në Ministrinë e 

Bujqësisë, të Ushqimit dhe të 
Mbrojtjes së Konsumatorëve

Kosto e projektit
6,1 milionë US$

Shuma e kredisë
5,0 milionë US$

Bashkëfinancimi
0,8 milion US$-

qeveria japoneze,
 grant-PHRD, 

0,3 milion US$-qeveria 
shqiptare

Objektivat e projektit 
Objektivi afat-shkurtër i projektit është të përforcojë kapacitetin e vendit për të 
parandaluar përhapjen e gripit Avian në shpendë, të parandalojë transmetimin e 
gripit Avian nga shpendët tek kafshët e tjera dhe tek njerëzit, dhe të përgatitet për një 
pandemi të mundshme të një gripi Avian të transmetueshëm midis njerëzve. Objektivi 
afat-mesëm është të përforcojë kapacitetin e sistemeve veterinare dhe të shëndetit 
të njerëzve për të qenë i gatshëm për të realizuar kontrollin dhe për t’iu përgjigjur 
infeksionit nga Gripi Avian Pandemik Njerëzor dhe nga zoonoza të tjera, si dhe nga 
emergjenca të shpërthimit të sëmundjeve infektive, tek kafshët dhe njerëzit. 
 
Përshkrimi i projektit
Projekti ka disa komponentë: 
1. Komponenti i Ndërgjegjësimit Publik dhe i Informimit. Nën-komponenti i 
parë, Shërbimet e Informimit dhe Komunikimit, do të përqendrohet mbi zhvillimin 
dhe zbatimin e një plani të përgatitjes për një komunikim efektiv të mesazheve për të 
informuar publikun rreth kërcënimit të gripit Avian dhe mbi si duhet të minimizohet 
rreziku i transmetimit dhe i përhapjes së sëmundjes. Nën-komponenti i dytë, 
Ndërtimi i Kapaciteteve, do të ofrojë treinim për përsonelin dhe do të ndihmojë 
parandalimin dhe mbajtjen nën kontroll të shpërthimit të gripit Avian.
2. Komponenti i Shëndetit të Kafshëve. Ky komponentë përbëhet nga tri 
nën-komponentë: i pari do të ndihmojë parandalimin e epidemise dhe rritjen e 
nivelit të përgatitjes për të mundësuar këtë parandalim, duke forcuar mjedisin 
rregullator të politikave kombëtare, dhe planifikimin e kontrolleve të nevojshme.  
Nën-komponenti i dytë do të përqendrohet mbi përforcimin e kapaciteteve të 
kontrollit të sëmundjes, përmirësimin e praktikave të vëzhgimit, të kapaciteteve 
diagnostikuese, dhe të zbatimit të rezultateve të studimeve kërkimore. Nën-
komponenti i tretë merret me fuqizimin e programeve të kontrollit të epidemise 
dhe të programeve të mbajtjes nën kontroll të shpërthimit të sëmundjeve, duke 
punuar për luftimin e viruseve në burim nëpërmjet depistimit. 
3. Komponenti i Shëndetit të Njeriut. Ky komponent përbëhet nga tri nën-
komponentë: i pari do të ndihmojë planifikimin e koordinimit dhe të programimit, 
duke përforcuar mekanizmat e komandimit dhe të koordinimit ndër-sektorial dhe 
sektorial, duke identifikuar mungesat kritike në infrastrukturën për shëndetin e 
njeriut, në pajisje, në burime njerëzore dhe në burime të tjera. Nën-komponenti 
i dytë do të fuqizojë sistemin e vëzhgimit publik në nivel vendi, duke i ofruar 
Laboratorit Kombëtar kundër Gripit pajisje dhe mjete që do të kontribuojnë në 
ngritjen në një shkallë më të lartë të kapacitetit të Institutit të Shëndetit Publik, të 
studimeve rajonale epidemiologjike dhe të grupeve të punës. Nën-komponenti i 
tretë do të përforcojë kapacitetin e kundërpërgjigjes të kujdesit shëndetsor, duke 
shtrirë më tej vaksinimet sezonale kundër gripit dhe duke mbështetur blerjen e 
medikamenteve anti-virale. 
4. Mbështetja e Task-Forcës kundër Gripit Avian. Ky komponent do të 
mbështesë Task-Forcën kundër Gripit Avian, me qëllim zbatimin e strategjisë 
qeveritare të kundërpërgjigjes ndaj Gripit Avian. 

Agjencitë zbatuese 
Task-Forca në Ministrinë e Bujqësisë, të Ushqimit dhe të Mbrojtjes së 
Konsumatorëve

Hapi i mëtejshëm  Miratimi i Bordit

Pikat e kontaktit
Drejtues ekipi 

Julian Lampietti, ECSSD, 
Tel: 1-202-458-8221;  

  Fax: 1-202-614-0696

Drejtuesi projekti, Zyra Tiranë
Ibrahim Haçkaj, 

Tel: 355 4 280650/1; 
Fax: 355 4 240590 

                        e-mail: ihackaj@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Task-Forca në Ministrinë e 

Bujqësisë, të Ushqimit dhe të 
Mbrojtjes së Konsumatorëve

Projekt i kontrollit të gripit Avian  
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Statusi
Negociata

Huamarrësi
Shqipëria

Koordinatori i projektit
Ministria e Ekonomisë, e 
Tregtisë dhe e Energjisë

Kosto e projektit
11,54 milionë US$

Shuma e kredisë/e huasë
5 milionë US$(IDA)/
6 milionë US$(IBRD)

Objektivat e projektit
Objektivi i përgjithshëm i objektit është të ndihmojë qeverinë për: (i) lehtësimin e 
hyrjes së biznesit dhe të veprimtarive të tij në vend, dhe (ii) forcimin e aftësive të 
sektorëve të ndërmarrjeve për të rritur eksportet drejt rajonit dhe tregjeve të BE.

Përshkrimi i projektit
Projekti përbëhet nga tre komponentë, si më poshtë: 
(i) Lehtësimi i hyrjes dhe i veprimtarive të biznesit në vend. Ky komponent synon 
të merret me kapacitetin e dobët të qeverisë për të ndërtuar dhe zbatuar, në 
ndihmë të biznesit, regjime rregullatore miqësore dhe në ndihmë të konkurrencës.  
Objektivi i përgjithshëm i komponentit është të largojë ato barriera administrative 
dhe rregullatore që pengojnë  hyrjen dhe operimin e biznesit në vend. Ky objektiv 
do të arrihet nëpërmjet nën-komponentëve të mëposhtëm: 
(a) Përmirësimi i rregulloreve që ndikojnë në hyrjen dhe operacionet e biznesit në 
vend. Ky nën-komponent – i cili është projektuar me mbështetjen e FIAS-it – do 
të ndihmojë zhvillimin e kapacitetit të nevojshëm për projektimin dhe vënien në 
jetë të reformave rregullatore të qendrueshme. Kjo do të kryhet me anë të: (a) 
ndërtimit të një sistemi rregullator menaxhimi në nivelet e ministrive të linjës dhe 
në nivelin e qeverisë; (b) zhvillimit të kapacitetit për përmirësimin e cilësisë së 
rregulloreve ekzistuese dhe krijimit të rregulloreve të reja nëpërmjet Shqyrtimit 
të Ndikimit Rregullator dhe të metodave plotësuese, duke filluar me metoda pilot 
për liçencimin e biznesit dhe për inspektimet e tregut; (c) hartimit të një regjistri 
zyrtar të të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Shqipëri dhe të ‘one-stop 
shop’ në agjensitë qeveritare që zbatojnë funksionet rregullatore, mundësisht 
dhe nëpër bashki; dhe (d) krijimit dhe zbatimit të një sistemi monitorimi dhe 
vlerësimi (M&V) për reformat rregullatore. Si pjesë integrale e këtyre veprimtarive 
është edhe projektimi dhe ndërtimi i mekanizmave për këshillime publik-privat, 
qoftë në nivelet më të larta, ashtu dhe në nivel ndërveprimesh të rregullta të 
përditshme midis ministrive/institucioneve kyç dhe komunitetit të biznesit. Së 
fundi, ky mekanizëm do të mbështesë sondazhe të biznesit të vogël dhe dy ARCSs, 
të cilat do të përdoren për shqyrtimin e rezultateve të komponentit, përfshirë dhe 
mekanizmin e qeverisë “Vetë-Shqyrtimi i Procedurave Administrative për Bërjen 
Biznes në Shqipëri” që do të realizohen gjatë zbatimit të projektit. 
(b) Forcimi i kapacitetit institucional për zbatimin e një regjimi politik të 
konkurrencës së ndershme. Ky nën-komponent synon të trajtojë mungesën e një 
fushe loje të qartë për investimet dhe për një konkurrencë tregu të shëndetshme. 
Objektivi i përgjithshëm i këtij nën-komponenti është që t’i largojë barrierat për 
të hyrë në treg, duke forcuar kapacitetin e Shqipërisë për të vënë në jetë një 
regjim politik të konkurrencës që të jetë në përputhje me standardet e BE.  Kjo 
do të arrihet nëpërmjet: (a) forcimit të kapacitetit të CA, të Njësisë Ndihma-nga-
Shteti dhe të një rregullatori ex-ante për sektorin e telekomit (TR), në mënyrë 
që të zbatohet një regjim i politikës së konkurrimit më afër korpusit ligjor të BE; 
(b) rritjes së ndërgjegjësimit publik mbi problemet e politikës së konkurrencës, 
përfshirë funksionimin e Njësisë Ndihma nga Shteti midis grupeve të rëndësishme 
të interesit; dhe (c) sigurimin e treinimeve për grupet përkatëse të interesit (p.sh. 
zyrtarë të ministrive të zgjedhura të linjës, gjykatës, juristë, etj.) në fushën e 
politikave të konkurrencës, të legjislacionit mbi konkurrencën dhe për regjimin 
e ndihmës nga shteti. 

Projekti i reformës së mjedisit të biznesit 
dhe i forcimit institucional 
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Pikat e kontaktit
Drejtues ekipi

 Silvia Minotti, 
Tel: 202-478-5608; 
Fax: 202-522-3687

Drejtues projekti, Zyra Tiranë
Greta Minxhozi, 

Tel: 355-4-280650;
Fax: 355-4-240590

 e-mail: gminxhozi@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
Pranvera Kastrati, 

Koordinatore Projekti,
Departamenti i Politikave të Tregut, 

Tel. 355 4 364 673
   e-mail: verakastrati@yahoo.co.uk

(ii) Forcimi i aftësive të sektorit të ndërmarrjeve për të eksportuar në tregjet 
rajonale dhe të BE: Forcimi i sistemit MSTQ.  Ky komponent synon trajtimin e 
vështirësive të sektorit të ndërmarrjeve për të konkurruar në tregjet e vendit 
dhe të huaja për shkak të infrastrukturës dhe shërbimeve të dobta MSTQ të 
vendit.  Objektivi kryesor i këtij komponenti është të forcohet aftësia e sektorit të 
ndërmarrjeve për të eksportuar drejt tregjeve të BE, duke përforcuar kapacitetin e 
sistemit MSTQ për të ofruar shërbimet e përputhshme me kërkesat e BE.  Kjo do të 
arrihet nëpërmjet:  (a) ndihmës në hartimin e një strategjie gjithëpërfshirëse afat-
mesme, përfshirë shqyrtimin e kuadrit institucional dhe legjislativ, për t’i sjellë të 
dy këto institucione MSTQ më pranën kërkesave të BE; (b) rritjen e ndërgjegjësimit 
të sektorit mbi sfidat dhe mundësitë e konkurrimit në tregun e BE; (c) mbështetjen 
e privatizimit dhe të konsolidimit të shërbimeve të ushqimit publik, të analizave 
laboratorike dhe veterinare, e të tjera; (d) forcimin e kapacitetit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Metrologjisë dhe Kalibrimit (DPMK), përfshirë modernizimin e 
infrastrukturës kombëtare të metrologjisë dhe, në mënyrë specifike, ndërtimin e 
një laboratori modern të metrologjisë dhe përforcimin e kapicitetit në metrologji 
dhe zonat e testimit për të kryer matjet dhe kalibrimet bazë, si edhe testimin në 
ndihmë të ndërmarrjeve; (e) forcimin e kapacitetit të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Standardizimeve (DPS), përfshirë përmirësimin e sistemit e përmirësimit të 
standardeve nëpërmjet përkthimit dhe përdorimit të standardeve të përdorura 
më shpesh, dhe përforcimit të kapacitetit për inovacione; dhe (f) përforcimin e 
kapacitetit të Drejtorisë së Akreditimit (DA).  
(iii) Mbështetja për Koordinimin e Projektit.  Ky komponent synon sigurimin e 
zbatimit dhe koordinimit të përshtatshëm të veprimtarive të projektit, përfshirë 
mbështetjen për menaxhimin financiar, prokurimin, kërkesat e M&V. Komponenti, 
gjithashtu, do të mbështesë organizimin e sondazheve periodike për biznesin, të 
fushatave të informimit publik për sistemin MSTQ dhe politikën e konkurrencës, 
dhe ndërtimin e një dialogu më efektiv publik-privat mbi reformat. Ky komponent 
do të ndihmojë, gjithashtu, në përhapjen e përparimit të arritur nga qeveria 
në drejtim të përmirësimit të mjedisit të biznesit në komunitetin e biznesit, të 
politikë-bërësit dhe tek grupet e tjera të interesit. 
Përfituesit kryesorë të projektit do të jenë institucionet e sektorit publik, të 
angazhuar në hartimin e politikave sektoriale dhe në ofrimin e shërbimeve 
publike (institucionet MSTQ, CA, TR, etj.) në lidhje me bizneset dhe rregulloret, si 
edhe me bizneset e vendit dhe të huaja. Shoqatat e mbrojtjes së konsumatorëve 
dhe ato të biznesit – megjithëse nuk janë përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit 
– do të vazhdojnë të jenë të angazhuar gjatë zbatimit të projektit.

Agjencitë zbatuese  
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe e Energjisë.

Përfituesit   
Sekretariati për reformat Rregullatore dhe Njësia e Politikës së Konkurrencës 
pranë Departamentit të Politikave të Tregjeve të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjisë, Autoriteti i Konkurrencës, Njësia Ndihma nga Shteti, Drejtoria 
e Përgjithshme e metrologjisë dhe e Kalibirmit, Drejtoria e Përgjithshme e 
Standardizimit  dhe Drejtoria e Akreditimit.    
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Statusi
Në zbatim

Marrësi
Shqipëria

Koordinator projekti
Ministria e Punëve Publike, 

e Transportit dhe e 
Telekomunkiacionit

Kosto e projektit
20,0 milionë US$

Grant i GEF
4,87 milionë US$ 

Bashkëfinancimi
15,13 milionë US$ -qeveria 
shqiptare dhe kredia e BEI

Hyrja në fuqi
27 korrik 2004

Objektivat e projektit
Objektivi kryesor i projektit është të asistojë Qeverinë shqiptare në përmirësimin 
e menaxhimit të derdhjes së pakontrolluar të ujërave të zeza, të cilat kërcënojnë 
ekosistemet globale përgjatë bregdetit shqiptar. Projekti do të kontribuojë në 
rritjen e përfitimeve mjedisore në përgjithësi duke: (i) pakësuar ndotjen që vjen 
nga tri qendra urbane bregdetare, Durrës. Lezhë/Shëngjin dhe Sarandë, dhe (ii) 
promovuar e përmirësuar administrimin e zonave të mbrojtura.

Përshkrimi i projektit
Projekti përfshin komponentët e mëposhtëm: (a) ndërtimin e ligatinave të 
depozitimit (Durrës, Lezhë/Shëngjin) apo përpunimit (Sarandë) të ujërave të 
zeza; (b) reabilitimin e sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe lidhjen 
e tyre me ligatinat e ndërtuara; (c) përmirësimin e administrimit të rezervatit 
natyror të Kunë-Vainit dhe të zonës së Durresit; (d) replikimin, monitorimin dhe 
menaxhimin e projektit.

Arritjet e projektit
Konsulenti i kontraktuar ka përfunduar Studimin e Fizibilitetit dhe projektet 
inxhinierike. Pritet që tenderi për ndërtimin e Ligatinave të Depozitimit të Ujrave 
të Zeza të fillojë në gjysmën e parë të vitit 2005. Procesi i konsultimeve publike ka 
përfunduar dhe Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis është bërë publik

Bashkëfinancimi 
Banka Europiane e Investimeve (BEI) bashkëfinancon projektin GEF për pjesën 
e paratrajtimit të ujrave të zeza dhe lidhjen me rrjetin e kanalizimeve. Fondi i 
Luksemburgut ka siguruar një fond grant në mbështetje të investimeve të BEI, 
i cili do të përdoret për projektim dhe supervizion. Të dyja marrëveshjet me BEI 
dhe Fondin e Luksemburgut janë nënshkruar dhe ratifikuar. 

Agjencitë zbatuese 
Ministria e Punëve Publike, e Transportit dhe e Telekomunikacionit në bashkëpunim 
me Ministrinë e Mjedisit, të Pyjeve dhe të Administrimit të Ujërave.

Përfituesit   
Bashkia e Lezhës, e Durresit dhe e Sarandës

Disbursimi
200,000 US$ (qershor 2006)

GEF – Projekti i menaxhimit të integruar të 
ujërave dhe ekosistemit 

GRANTE TË ADMINISTRUARA NGA BANKA

 Pikat e kontaktit
Drejtues i ekipit

Andreas Rohde, ECSIN, 
Tel: 202-473-8770

 Fax: 202-477-1386

Drejtues i projektit, Zyra Tiranë
Artan Guxho, 

Tel: 355 4 280650/1, 
Fax: 355 4 240590

e-mail: aguxho@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
 Fahri Maho, 

Drejtor i Përgjithshëm i Ujrave dhe 
Kanalizimeve,  

Ministria e Punëve Publike,
 e Transportit dhe e Telekomunikacionit, 

Tel: 355  4 235894   
Genc Gjeçi, 

Drejtor i Përgjithshëm i Ujrave
PIU/CMU, 

Tel: 355 52 22639,
e-mail:gjecigenc@albmail.com
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Plani rregullues i qytetit të Tiranës

Statusi
Në zbatim

Koordinator projekti
Bashkia e Tiranës, Ministria e 

Punëve Publike, e Transportit dhe 
e  Telekomunikacionit

Kosto e projektit
1,7 milionë US$

Bashkëfinancimi
1, 466 milionë US$ 

- grant i qeverisë holandeze, 
Lekë 23,400,000- 
Bashkia e Tiranës

Hyrja në fuqi
dhjetor 2004

Data e mbylljes
31 dhjetor 2006

Pikat e Kontaktit
Drejtues i ekipit

  Toru Konishi, ECSSD, 
Tel: 202-473-2351 

Fax: 202-522-1164
 

Drejtues projekti, Zyra Tiranë  
 Ibrahim Haçkaj, 

Tel: 355 4 280650/1; 
Fax: 355 4 240590

 e-mail: Ihackaj@worldbank.org

Person kontakti në qeveri   
Valdete Bizhga, 

Nën Kryetare, Bashkia e Tiranës, 
Tel: 355 4 227714

         Gjergji Thomai, Drejtor, PCU, 
Ministria e Punëve Publike, e Transportit

dhe e Telekomunikacionit, 
Tel: 355 4 222773 

e-mail:pcudhamo@albaniaonline.net

Objektivat e projektit 
Llogaritet që popullsia e përgjithshme e Tiranës së Madhe (përfshi këtu edhe 
Bashkitë e rrethinave të saj) ka arritur tashmë në 600,000 vetë, dhe parashikohet 
të arrijë në rreth 700,000 në vitin 2010. Pjesa më e madhe e trojeve në rrethinat e 
qytetit është e zënë, kërkesa për troje në qendër ka ardhur gjithnjë në rritje dhe 
ka shumë ndërtesa banimi me mbi 15 kate. Të gjithë këto ndërtime rezultojnë në 
një presion të madh ndaj infrastrukturës fizike dhe sociale (si furnizim me ujë, 
kanalizime, furnizim me energji elektrike, rrugë, shkolla, parkim). Nëpërmjet 
grantit holandez, Bashkia e Tiranës do të hartojë një plan rregullues, që do të 
analizojë përdorimin aktual të truallit, situatën demografike, dhe kapacitetet 
e infrastrukturës ekzistuese dhe asaj të planifikuar. Do të hartohen rregullore, 
rregulla dhe procedura proakive, të cilat do të drejtojnë, dhe aty ku është e 
nevojshme, do të kontrollojnë, veprimtaritë e enteve private në zhvillimin e 
zonave urbane.  

Përshkrimi i projektit
Faza I – Përgatitja e Hartave dhe e Bazës së të Dhënave. Objektivi kryesor i Fazës 
së I është të përditësojë hartat dhe çdo të dhënë gjeografike ekzistuese, si dhe të 
realizojë një sistem GIS për t’u përdorur për zbatimin e Fazës së II. 

Faza e II – Objektivat kryesore të Fazës së II janë të: (a) përgatisë Kodin e Zonimit 
dhe Planin Rregullues, që do të përcaktojë rregulla të qarta për zhvillimin e zonave 
urbanë dhe do të sigurojë  transparencën dhe përgjegjshmërinë e duhur, dhe (b) 
japë rekomandime mbi mënyrat dhe kushtet e zbatimit, si dhe të sigurojë trainim 
për administrimin e Kodit të ri të Zonimit dhe Planit Rregullues. 

Paneli Ndërkombëtar i Vlerësimit. Me fonde të siguruara nga projekti, do të ngrihet 
një panel me ekspertë ndërkombëtarë për të bërë vlerësimin e propozimeve dhe 
të rishikojë periodikisht rezultatet dhe punën e bërë nga konsulentët.

Produkti përfundimtar do të dorëzohet për rishikim dhe aprovim në Këshillin e 
Rregullimit të Territorit të Shqipërisë, që është dhe institucioni ligjor aprovues i 
Qeverisë. 

Arritjet e projektit
Këshilltari teknik për Planin Rregullues të Tiranës është kontraktuar dhe është në 
proces përzgjedhja e këshilltarit për përgatitjen e hartave dhe të sistemit GIS të 
menaxhimit urban. Ka përfunduar përzgjedhja e shoqërisë për “Kodin e zonimit dhe 
zhvillimin e Planit rregullator, faza II” dhe së shpejti ajo do të fillojë nga puna.

Disbursimi
370,000 US$
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Statusi
Në zbatim

Marrësi
Shqipëria

Koordinatori i projektit
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e 

Administrimit të Ujërave

Kosto e projektit
324,000 dollarë

Objektivat e projektit 
Projekti i propozuar ka si qëllim të ndihmojë Shqipërinë për rishikimin e ecurisë 
së zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit dhe Planit të Veprimeve 
(BSAP), për vlerësimin e nevojave për rritjen e mëtejshme të kapaciteteve dhe 
për përcaktmin e mekanizmave të nevojshëm për mbrojtjen e biodiversitetit 
kombëtar, në përputhje me rekomandimet e BSAP. 
 
Përshkrimi i projektit
Projekti i propozuar ka si qëllim t’u përgjigjet nevojave për rritjen e kapaciteteve 
të qeverisë shqiptare nëpërmjet: (i) vlerësimit të gjendjes dhe nevojave për 
zbatimin e konservimit in-situ dhe ex-situ dhe përdorimit të qëndrueshem të 
burimeve; (ii) vlerësimit të kapaciteteve dhe efikasitetit të mënyrave të vlerësimit 
për t’iu përgjigjur dhe monitoruar rreziqet e biodiversitetit në pyje, kullota, në 
ekosistemet bujqësore dhe të marinës; (iii) përcaktimit të një mekanizmi cleaning 
house; (iv)  vlerësimit të nevojave për krijimin dhe vënien në punë të një sistemi 
informacioni dhe monitorimi për biodiversitetin; (v) përgatitjes së Raportit të Dytë 
Kombëtar të qeverisë shqiptare për Konventën mbi Biodiversitetin.  

Agjencitë zbatuese  
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave

Pikat e kontaktit
Drejtues ekipi   

Drita Dade,
 Tel: 355 4 280650/1, 

Fax: 355 4 240590
                           e-mail:ddade@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
 Zamir Dedej, 

Drejtor i Konservimit të Natyrës, 
Ministria e  Mjedisit, e Pyjeve dhe e 

Administrimit të Ujërave, 
Tel: 355 4 270624, 

E-mail: zamir@cep.tirana.al

GEF – vlerësimi i nevojave për rritjen e 
kapaciteteve ndërtuese për hartimin e 
strategjisë kombëtare të biodiversitetit
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Forcimi i kapaciteteve institucionale 
për reformën e marrëdhënieve fiskale 
ndërqeveritare 

Objektivat e projektit 
Qëllimi i Grantit është rritja e kapaciteteve institucionale të Grupit të Ekspertëve 
të Decentralizimit) në Ministrinë e Brendshme, duke përfshirë hartimin e reformës 
të sistemit financiar të qeverisjes vendore.   

Përshkrimi i projektit
Në projekt do të zbatohen aktivitetet e mëposhtme: (a) zhvillimi i kapaciteteve 
të GED për: (i) vlerësimin e kostove të përgjegjësive nacionale dhe të ardhurave 
nacionale të vetë-qeverisjes vendore (ii) krijimin e kushteve në të cilat njësitë e 
vetëqeverisjes vendore të mund të kontrollojnë përgjegjësitë huamarrëse (iii) 
hartimin e një mekanizmi transferimi që merr parasysh ndarjen e taksave dhe 
(iv) hartimin e një projekt ligji për një sistem transparent dhe të parashikueshëm 
financimi të qeverisjes vendore (b) të ndërmarrë një udhëtim studimor dhe 
shpërndarje të informacionit publik (duke përfshirë seminare, workshope, 
monitorim) dhe (c) ofrimin e treinimit për personelin e GED. 

Arritjet e projektit
Ka përfunduar asistenca teknike për GED dhe Ministrinë e Brendshme në drejtim 
të vlerësimit të kostove fiktive të përgjegjësisë dhe të të ardhurave fiktive të vetë-
qeverisjes vendore, ndërsa është në zbatim e sipër asistenca teknike për një 
sistem të qendrueshëm transfertash që faktorizohet me mbledhjen e tatimeve. 
Po ashtu, po përparon procesi i tenderimit për hartimin e rregullave për vetë-
qeverisjen vendore në drejtim të mundësisë së huamarrjes së përgjegjshme. 

Disbursimi   
137,000 US$ (qershor 2006)

Statusi
Në zbatim

Kordinator projekti
 Ministria e Brendshme  

Kosto e projektit
  270,000 US$  

Hyrja në fuqi
 dhjetor 2004

Data e mbylljes
 dhjetor 2006

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi 

  Joao C. Oliveira, ECSPE,
Tel: 202-458-5925 Fax: 202-522-2753

Drejtues projekti, Zyra Tiranë    
Jolanda Trebicka, 

Tel: 355 4 280650/1, Fax: 355 4 240590 
                              e-mail: jtrebicka@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
 Ferdinand Poni, 

Zv. Ministër, Ministria e Brendshme, 
                         Tel: 355 4 228893 

e-mail:fbrahimi@yahoo.com
                                                      Mirza Titka, Drejtor i PIU, 

Këshilli i Ministrave, 
Tel: 355 4 22820,

                    e-mail: comtitka@icc-al.org
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Statusi
Në zbatim

Koordinator projekti
Ministria e Ekonomisë, e 
Tregtisë dhe e Energjisë

Shuma e grantit italian
1,742,486 milionë US$

Hyrja në fuqi
tetor 2004

Objektivat e projektit 
Qëllimi i këtij granti italian është mbështetje për qeverinë shqiptare në kontekstin 
e Programit të Privatizimit Strategjik.  

Përshkrimi i projektit
Veprimtaritë për të cilat është dhënë granti janë:
- Asistencë teknike për Ministrinë e Ekonomisë në privatizimin e kompanive të 
mëposhtme:

(a) ARMO dhe Albpetrol: 
Faza 1 e procesit të privatizimit përfshin: përgatitjen e strategjive specifike 
të çmimeve, zhvillimin e shërbimeve/rrjeteve, vlerësimin organizativ, 
zhvillimin e sistemit të kontabilitetit. 
Faza 2 e procesit të privatizimit përfshin: marketimin dhe promovimin me 
investitorë potencialë
Faza 3 e procesit të privatizimit përfshin përgatitjen e dokumentave të 
tenderit dhe përfundimin e shitjes së kompanisë. 

(b) Albtelekom: 
Veprimtaritë e fazës 3 janë:

(i) hartimi i një kontrate menaxhimi me synim përfundimin e shitjes së 
kompanisë
(ii) përditësimi i “due diligence” dhe i Memorandumit të Informacionit dhe
përmirësimi i situatës financiare dhe ekonomike të  Albtelekom-it, si edhe 
rritja e aftësive administrative.

Granti financon shërbimet e një konsorciumi konsulentësh të cilët janë: IMI, 
Bain Cuneo dhe Studio Legale Tonucci  për shërbimet që i ofrojnë Ministrisë së 
Ekonomisë. Detyra është realizuar dhe fondet janë disbursuar plotësisht.

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi
Greta Minxhozi, 

Tel: 355 4 280650/1, 
Fax: 355 4 240590

e-mail: gminxhozi@worldbank.org

Programi i asistencës teknike për strategjinë 
e privatizimit
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Statusi
Në përgatitje

Marrësi
Shqipëria (dhe Mali i Zi)

Koordinator projekti
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e 

Administrimit të Ujërave

Kosto e pritshme totale
5,0 milionë US$ (Shqipëria dhe Mali i Zi)

Kosto e pritshme e projektit
2,0 milionë US$ 

Objektivat e projektit
Objektivi i përgjithshëm i projektit do të jetë të ndihmojë qeveritë e Shqipërisë 
dhe të Malit të Zi në drejtim të sigurimit të përdorimit të qendrueshëm të burimeve 
natyrore, duke rritur potencialin e turizmit në liqen, dhe në drejtim të mbështetjes 
së menaxhimit të përbashkët dhe efektiv të ndarjes ujore të tij.

Përshkrimi i projektit
Projekti do të ndihmojë qeveritë e Shqipërisë dhe të Malit të Zi në drejtim të:  
(a) promovimit të menaxhmit të integruar të burimeve natyrore dhe të ruajtjes 
së biodiversitetit; (b) forcimit të kapacitetit institucional për menaxhimin e 
përbashkët të liqenit; (c) parandalimit të ndotjes; dhe (d) rritjes së ndërgjegjësimit 
publik në lidhje me shpërndarjen e përfitimeve të marra nga veprimtaritë e 
propozuara në projekt dhe zbatimi i një strategjie nxitëse për promovimin e 
veprimtarive të projektit në zona të tjera të ngjashme. Projekti do të promovojë, 
gjithashtu, zgjidhje efektive të kostos për menaxhimin transkufitar të burimeve 
natyrore dhe të problemeve të ndotjes, dhe do të mundësojë vendosjen e një 
baze të qendrueshme për zhvillimin e ndarjes ujore të basenit të liqenit.

Ka filluar tashmë përgatitja e projektit. Nga Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe 
e Administrimit të Ujërave po përdoret granti i dhënë për fazën e përgatitjes, 
nëpërmjet një njësie projekti të ngritur në prefekturën e Shkodrës. Veprimtaritë 
kryesorë që do të përfundojnë deri në 31 dhjetor 2006, përfshijnë finalizimin e 
një studimi mjedisor dhe ekonomiko-social, analiza diagnostikuese transkufitare 
dhe një plan strategjik veprimi.

Agjencitë zbatuese 
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave

Përfituesit  
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave; njësitë  e qeverisjes 
vendore dhe komunat

Pikat e kontaktit
Drejtues grupi 

Agi Kiss,
 Tel: 202 458 7180, 
Fax: 202 477 3291, 

e-mail: akiss@worldbank.org

Drejtues projekti, Zyra Tiranë
Drita Dade, 

Tel: 355 4 280650/1, 
Fax: 355 4 240590 

e-mail: ddade@worldbank.org

Person kontakti në qeveri
 Zamir Dedej, 

Drejtor i Ruajtjes së Natyrës, 
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e 

Administrimit të Ujrave,
 Tel: +355 4 270624 

e-mail: zdedej@moe.gov.al

GEF – menaxhimi i ekosistemit të integruar 
të liqenit të Shkodrës
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GEF – menaxhimi i integruar i ndarjes ujore në 
basenin ndërkufitar të lumit Drin 

Objektivat e projektit 
Objektivat e propozuara të projektit GEF janë të përmirësojnë menaxhimin e 
basenit të lumit Drin dhe të zbutin ndotjen ujore të lumit, duke ndërtuar një kuadër 
institucional dhe ligjor dhe një seri investimesh dhe veprimtarish demonstrimi. 
Objektivi mjedisor global i projektit është që të përmirësojë cilësinë e ujit dhe 
të ruajë biodiversitetin unik të liqeneve, lumenjve dhe të tokave të laguara 
të basenit të lumit Drin. Meqenëse lumi Drin derdhet në Detin Adriatik, këto 
veprime do të çojnë, gjithashtu, në drejtim të pakësimit të ngarkesave të ndotjes 
të Detit Adriatik, i cili konsiderohet si pika e nxehtë e Detit Mesdhe. Projekti do të 
kontribuojë për arritjen e objektivit të Fondit të Investimit BB-GEF për Partneritetin 
e Ekosistemit të Gjërë Detar të Detit Mesdhe për uljen e Ndotjes nga Veprimtaritë 
me Bazë Burimore nga Toka. 

Përshkrimi i projektit
Rezultatet e projektit të propozuar në fazën përgatitore lidhen me, si më poshtë: i) 
kryerja e një analize diagnostikuese transkufitare dhe e një plani veprimi strategjik 
shumë-sektorial, që do të ngrihet në këshillim me grupet e interesit; ii) arritja e 
konsensusit mbi krijimin e Komitetit të Basenit të Lumit Drin; iii) organizimi i një 
konference donatorësh. 
Plani paraprak i fazës së zbatimit mbulon veprimtaritë e mëposhtme: a) përcaktimi 
dhe përforcimi i basenit të Lumit Drin, përfshirë rritja e kapaciteteve të grupeve të 
interesit dhe të rretheve të tjera kryesore të interesuara, b) një sërë programesh 
demonstrimi në sektorë të ndryshëm, c) rritja e ndërgjegjësimit të publikut dhe 
sigurimi i pjesëmarrjeve më të gjërë të tij.

Agjencitë zbatuese  
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave  

Hapi i mëtejshëm
Shqyrtimi i grantit brenda qershorit 2006

Statusi
Në përgatitje

Vendet marrëse
Rajonale (Shqipëria, Maqedonia, 

Mali i Zi)  

Koordinator projekti
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe 

e Administrimit të Ujërave dhe 
ministritë përkatëse të Maqedonisë, 

dhe Malit të Zi

Kosto e pritshme e projektit
15,2 milionë US$   

Pikat e kontaktit
Drejtues programi

   Andrea Merla/
Toru Konishi

Drejtues projekti, Zyra Tiranë
  Ibrahim Haçkaj, 

Tel: 355 4 280650/1; 
Fax: 355 4 240590 

e-mail: ihackaj@worldbank.org 

Person kontakti në qeveri
 Taulant Bino, 

Zv. Ministër, 
Zamir Dedej, 

Drejtor i Ruajtjes së Natyrës, 
Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e 

Administrimit të Ujrave, 
Tel: 355 4 270624, 

e-mail: zamir@cep.tirana.al
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Shërbimet  johuadhënëse

Përveç sigurimit të financimit për uljen e varfërisë dhe nxitjen ekonomike në Shqipëri, 
Banka Botërore  luan një rol të rëndësishëm në ofrimin e konsulencës dhe asistencës 
teknike qeverisë shqiptare. Kjo konsulencë mbështetet në eksperiencën afatgjatë të 
Bankës, në punën e saj me ekonomitë e vendeve në tranzicion dhe në ekonomitë që 
kanë realizuar me sukses reforma strukturore brenda dhe jashtë rajonit.

Studimet e mëposhtme analitike janë disa nga punimet që ka përgatitur ekipi i Bankës 
Botërore gjatë viteve të fundit:

• Beyond the Crisis (Përtej krizës)- Një Strategji për Rimëkëmbjen dhe Rritjen 
Ekonomike- Kriza e vitit 1997 nxori në pah problemet themelore në kapacitetin 
e qeverisjes ekonomike në Shqipëri dhe pamundësinë e zbatimit të ligjeve dhe 
rregullave të veta. Ky raport trajton çështjet kryesore që nevojiten për të nxitur 
një qeverisje efektive dhe të përgjegjshme. (korrik 1997)

• Country Assistance Evaluation (Vlerësim i asistencës për Shqipërinë) – Raporti i 
Vlerësimit të Veprimtarive. Ky raport mbulon periudhën nga 1992-1997, periudhë 
e bashkëpunimit të Bankës me Qeverinë dhe përpjekjet zhvillimore. Vlerësimi 
përmbledh 22 projekte, një program ekonomik dhe studime sektoriale si edhe 
një dialog aktiv politikash dhe një sintezë të konstatimeve të programit të 
asistencës për Shqipërinë. Raporti i ri i vlerësimit pritet të jetë gati në mes të vitit 
2005 (nëntor 2000)

• The Country Procurement Assesment Report (Raporti i Vlerësimit të Kapaciteteve 
Prokuruese në Shqipëri - CPAR) – Raporti u përgatit në bazë të konstatimeve 
të misionit të Bankës Botërore në Shqipëri në janar 2000, të përgjigjeve të të 
anketuarve nga qeveria dhe sektori privat  mbi praktikat e prokurimit publik 
në Shqipëri, si edhe mbi bazën e analizës së ligjeve dhe bazës nënligjore për 
prokurimet në atë periudhë. Ky ishte një vlerësim i përbashkët i Bankës dhe një 
ekipi nga Agjencia e Prokurimit Publik. (janar 2001)

• Public Expenditure and Institutional Review (Shqyrtimi i Shpenzimeve Publike 
dhe Kuadrit Institucional) - Në vitin 2000, Shqipëria prezantoi Programin 
Buxhetor Afatmesëm  (PBA) për të siguruar një fokus më strategjik në aspektin 
e planifikimit të shpenzimeve. Banka Botërore ndihmoi qeverinë shqiptare në 
këto përpjekje dhe si pjesë e këtij procesi kreu një studim të titulluar Shqyrtimi 
i Shpenzimeve Publike dhe Kuadrit Institucional - PEIR. Studimi u  përgatit në 
dy vëllime dhe vuri theksin në katër fusha kryesore të masave të shpenzimeve 
publike dhe të kërkesave institucionale që i nevojiteshin Shqipërisë në trajtimin 
e një procesi të tillë. Ky raport përfaqëson një vlerësim të thelluar të procesit të 
hartimit buxhetor në Shqipëri dhe kërkesat institucionale të nevojshme për një 
menaxhim më të mirë të shpenzimeve publike. (prill 2001)

• Qualitative Assesment of Poverty (Vlerësim Cilësor i Varfërisë në 10 zona të 
Shqipërisë)- Objektivat kryesore të vlerësimit ishin: a) thellimi i kuptimit të 
varfërisë në vend, b) mbështetja e përgatitjes së SKZHES, c) mbështetja në 
përgatitjen e procesit LSMS dhe CAS dhe d) identifikimi i fushave që përbëjnë 
shqetësim, që do kërkojnë vëmendje në të ardhmen. Ndër konstatimet kryesore 
janë: shkaqet kryesore të varfërisë dhe karakteristikat e të varfërve dhe grupeve 
të tjera. Konkluzioni i përgjithshëm është që për shumë familje ende mungesa 
e ushqimit, veshmbathjeve dhe nevojave të tjera jetike përbëjnë preokupimin 
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kryesor. Varfëria absolute mbetet e lartë në zonat e studimit, dhe megjithë rritjen 
pozitive ekonomike shumëvjeçare ende ka prova që kushtet janë përkeqësuar 
për ata që ndodhen në fundin e shkallës socio-ekonomike. Studimi përfundoi në 
qershor 2001.

• Albania’s Rural Strategy (Strategjia Rurale e Shqipërisë) thekson rendësinë 
e ekonomisë rurale në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit si edhe në 
uljen e varfërisë.  Ky studim evidenton shtatë shtylla të strategjisë rurale: (i) 
përmirësimin i mjedisit për investime private, (ii) zhvillimin i tregut të tokës, 
(iii) përmirësimin i shërbimeve rurale, (iv) nxitjen e shërbimeve financiare në 
zonat rurale, (v) reabilitimin dhe përmirësimi i menaxhimit të infrastrukturës 
rurale, duke përfshirë rrugët rurale, ujitjen dhe kullimin, furnizimin me ujë në 
zonat rurale dhe me energji elektrike (vi) zhvillimin i ekonomisë jofermere,  (vii) 
sigurimin i menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve. (mars 2002)

• Country Financial Accountability Assessment (CFAA). Raporti  Vlerësimit të 
Përgjegjshmerise Financiare te Shqipërisë. Ky raport ka si qëllim vlerësimin 
e faktit nëse kuadri ekzistues i përgjegjshmërisë financiare në formën dhe 
zbatimin e tij aktual është i përshtatshem për të siguruar përdorimin e duhur 
të burimeve shqiptare dhe të fondeve të siguruara nga Banka dhe isntituticonet 
e tjera. Ky është një ushtrim diagnostikimi që mbulon sistemet e menaxhimit 
financiar në sektorët publike dhe private.  Raporti jep disa rekomandime, të 
cilat përqendrohen në ngritjen e kapaciteteve në disa institucione kryesore në 
vend. (maj 2002)

• Albania Poverty Assessment (Raporti për Vleresimin e Varfërisë në Shqipëri). Ky 
raport hedh dritë mbi një sërë çështjesh që lidhen me kushtet dhe standardet 
e jetesës  së shqiptarëve, duke përfshirë edhe detaje mbi të ardhurat dhe 
dimensione të tjera të varfërisë në vend. Ky raport është një dokument me 
shumë vlerë përsa i përket pasurimit të mëtejshëm të SKZHES. (2003)

• Studimi Albania Decentralization in Transition (Shqipëria në Procesin 
e Decentralizimit në Tranzicion) bën një përmbledhje të  procesit të 
decentralizimit në Shqipëri diskuton kushtet për sigurimin e marrëdhënieve 
fiskale ndërqeveritare të qëndrueshme sipas një shkalle të caktuar autonomie 
lokale fiskale dhe përvijon në një farë mase mënyrën sesi do te ecet me 
çështjet ndërsektoriale të financave ndërqeveritare. Studimi mbështet 
hartimin e strategjisë së decentralizimit për Shqipërinë dhe ndihmon Bankën 
në veprimtaritë e saj përkatëse (duke përfshirë CAS, PRSC dhe veprimtaritë 
sektoriale). (2003)

• Roma and Egyptians in Albania: From Social Exclusion to Social Inclusion 
(Studimi për Romët dhe Evgjitët në Shqipëri “Nga përjashtimi social tek 
përfshirja sociale”). Studimi hulumton situatën socialo-ekonomike, kulturore, 
institucionale dhe historike të komuniteteve të romëve dhe evgjitëve në 
Shqipëri. Objektivat e tij ishin: 1) sigurimi i të dhënave sasiore dhe cilësore 
për romët dhe evgjitet në Shqipëri, të cilët do të ndihmojnë qeverinë shqiptare 
në formulimin e programeve speciale për këto komunitete; 2) sigurimi i të 
dhënave për proceset potenciale të përjashtimit që ndikojnë në jetën e 
komuniteteve romë dhe evgjitë, që do të ndihmojnë qeverinë shqiptare në 
arritjen e disa prej rekomandimeve të BE-së për minoritetet etnike; dhe 3) 
këshillim për ndërmarrjen e veprimet konkrete që lehtësojnë përfshirjen e 
këtyre komuniteteve në pjesën tjetër të shoqërisë shqiptare. (2003)



58

• Albania: Sustaining Growth beyond the Transition, Country Economic 
Memorandum (CEM) (CEM-i për Shqipërinë: Raporti  për Rritjen e Qëndrueshme-
risë edhe përtej Tranzicionit). Ky raport përfshin përiudhën midis viteve 
90-të deri në vitin 2003 dhe është një nga raportet më të rëndësishëm 
diagnostikues të Bankës dhe të analizës së zhvillimeve ekonomike të vendit 
dhe të perspektivave të tij si edhe të programit të politikave. Në raport 
theksohet se performanca e shëndoshë e vendit është rezultat i stabilitetit të 
suksesshëm makroekonomik, reformave strukturore, rritjes së produktivitetit 
dhe nivelit të lartë të të ardhurave nga emigrantët. Pavarësisht nga ecuria e 
deritanishme, rritja ekonomike dhe konkurrueshmëria në Shqipëri mbeten 
peng i arritjes së disa sfidave kryesore, si p.sh: varfëria e përhapur, qeverisja 
e dobët dhe disa pengesa strukturore në sektorët e infrastrukturës. Në raport 
theksohet që ruajtja e stabilitetit makroekonomik dhe përshpejtimi i ritmeve 
të reformave strukturore janë elemente shumë të rëndësishëm për ruajtjen 
e niveleve të lartë të rritjes së GDP-së dhe përmirësimit të standarteve të 
jetesës. Shqipëria duhet gjithashtu të nxisë investimet e huaja direkte, të 
rrisë shkallën e integrimit tregtar, të forcojëqeverisjen dhe të përmirësojë 
sistemet e arsimit dhe trainimit. (dhjetor 2004).

• Who is benefiting from public expenditures in education (Kush po përfiton 
nga shpenzimet publike në arsim). Ky studim, një analizë mbi varfërinë dhe 
ndikimin social, shqyrton masën e përfitimit të të varfërve nga shpenzimet 
publike që bëhen në Shqipëri për arsimin. Studimi kërkon të: (i) ofrojë një 
vështrim të përgjithshëm mbi prirjet kombëtare te rezultatet e arsimimit; 
(ii) analizojë prirjet dhe nivelet e shpenzimeve publike; (iii) të shqyrtojë si 
realizohet shpërndarja e shpenzimeve publike; dhe (iv) ofrojë rekomandime 
për qeverinë. Gjetjet kryesore janë: përqindja e të regjistruarve në të gjitha 
nivelet e shkollave shënon ulje, me përjashtim të arsimit të lartë; përqindjet 
e regjistrimit ndryshojnë nga një rreth tek tjetri dhe sipas nivelit të të 
ardhurave; një shpenzim i papërshtatshëm publik në arsim ka kontribuar 
në uljen e cilësisë së arsimit, veçanërisht në zonat e varfra rurale dhe 
peri-urbane; me uljen e shpenzimeve publike në arsim, disa nga kostot e 
shkollimit janë marrë përsipër nga vetë familjet, duke ndikuar negativisht 
mbi frekuentimin e fëmijëve të varfër; shpenzimet publike për arsimin bazë 
ka prirje që të jetë pro-të varfërve, ndërsa shpenzimet për arsimin e mesëm 
dhe më të lartë sjell më pak përfitime për shtresën e varfër; mos fleksibiliteti 
dhe mungesa e transparencës në mekanizmat financues kontribuon për 
rritjen e paefektshmërisë dhe pabarazisë së përdorimit të fondeve në nivel 
rrethesh dhe komunash. Politikat publike, që ndërmerren me qëllim ofrimin 
dhe përmirësimin e mundësive për arsimim, veçanërisht për arsimin bazë, 
janë politika kritike për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe për përpjekjet 
që bëhen për lehtësimin e varfërisë, nga të cilat një sërë syresh rrjeshtohen 
në raport (mars 2005). 

• Country Assistance Evaluation – Operations Evaluations Report (Vlerësimi i 
asistencës për vendin– Raporti i Vlerësimeve të Operacioneve). Ky vlerësim i 
programit të asistencës së Bankës për Shqipërinë mbulon periudhën nga VF98 
deri VF04. Ndikimi i përgjithshëm mbi zhvillimin e vendit të asistencës së IDA 
klasifikohet si mjaft i kënaqshëm. Klasifikimet e Departamentit të Vlerësimit 
të Operacioneve (DVO) të projekteve të përfunduara gjatë periudhës në fjalë, 
tregojnë së Shqipëria renditet më lart se rajoni dhe vendet e tjera anetare te 
Bankes në drejtim të arritjes së rezultateve të kënaqshme, por më ulët në drejtim 
të qendrueshmërisë dhe ndikimit të zhvillimit institucional. Klasifikimet e DVO, 
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gjithashtu, tregojnë që projektet në Shqipëri kanë rezultate më pak të kënaqshme 
sesa në vendet fqinje si Bosnja-Hercegovina, Maqedonia dhe Bullgaria, por më 
të larta se në Rumani. Shqipëria ka fituar pikë në drejtim të rritjes ekonomike dhe 
qendrueshmërisë së çmimeve, lehtësimit të varfërisë, qendrueshmërisë fiskale 
të sistemit të pensioneve, dhe në sektorët e energjisë dhe të rrugëve. Shqipëria, 
gjithashtu, ka fituar pikë në reformën e shërbimit civil dhe do të fitojë shumë në 
sektorin e ujrave. Gjithsesi, reforma ka prekur fare pak shëndetsinë dhe arsimin, 
të cilat janë të rëndësishme për sigurimin e një rritjeje ekonomike me bazë të 
gjërë dhe uljen e varfërisë. Nuk ka patur përmirësime as në mënyrën e qeverisjes 
dhe as në klimën e investimeve. Në ata sektorë, ku asistenca e Bankës pat 
përcaktuar objektiva për rezultate specifike, si për shembull energjia, rezultatet 
e asistencës kanë qenë më të mira sesa në sektorin e qeverisjes, ku objektivat e 
Bankës u artikuluan jo në mënyrë të qartë. Nga mësimet nxirren rekomandimet 
e mëposhtme: 1) strategjitë kombëtare dhe formulimet e projekteve duhet të 
drejtohen nga një metodë e orientuar drejt rezultateve; 2) asistenca e Bankës 
duhet të udhëhiqet nga selektiviteti, duke parë me përparësi infrastrukturën, 
përfshirë shëndetin urban dhe arsimin; 3) Banka duhet të plotësojë mangësitë 
ekzistuese në Punën Ekonomike dhe Sektoriale (PES) në shëndetësi, infrastukturë 
dhe zhvillim urban; dhe, 4) Shoqata Ndërkombëtare e Zhvillimit (SHNZH) duhet 
të fillojë të punojë me strukturat e sotme administrative të qeverisë dhe të 
organizatave të saj (2005).

• Country Assistance Strategy (CAS) (Strategjia e Asistencës për Vendin).  
Strategjia për Shqipërinë, që mbulon periudhën VF06-VF09, përvijon një 
program mbështetjeje, përfshirë financimin sipas kushteve të modifikuara 
nga IDA prej deri në 86 milionë US$, si dhe financimin nga IBRD prej deri në 
110 milionë US$. Programi CAS kërkon të mbështesë përpjekjet e Shqipërisë 
për përmirësimin e qeverisjes, me anë të selektivitetit dhe fokusimit mbi dy 
shtylla qendrore: (i) rritja e vazhdueshme ekonomike nëpërmjet mbështetjes 
së zhvillimit të sektorit privat; dhe (ii) përmirësimi i shërbimeve publike. 
Përmirësimi i qeverisjes dhe forcimi i mekanizmave të llogaridhënies do 
të jenë objektivat kryesorë dhe fokus tematik në të gjitha fushat e veprimit 
dhe për të gjithë programin e mbështetjes, i cili përfshin projekte investimi, 
një sëri Huash programore për Zhvillimin e Politikave, dhe një program të 
fokusuar të mbështetjes analitike (janar 2006).

• Albania Health Sector Note (Raport mbi Sektorin e Shëndetësisë në 
Shqipëri). Ky raport eksploron situatën e Sistemit të Kujdesit Shëndetsor 
në Shqipëri. Ai sjell një vështrim historik mbi trashëgiminë e tipareve të 
kujdesit shëndetsor në periudhën para tranzicionit dhe mbi ndikimin negativ 
mbi këtë sektor që erdhën si rezultat i trazirave civile dhe krizës së Kosovës 
gjatë viteve ‘90. Raporti shqyrton rezultatet dhe sfidat në shëndetësi, në 
kontekstin e ndryshimeve të reja demografike dhe social-ekonomike dhe 
bën një analizë të përdorimit të burimeve, duke bërë lidhjen me ofrimin dhe 
shpërndarjen e shërbimeve të kujdesit shëndetsor nëpër rrethe. Raporti 
shqyrton, gjithashtu, cilësinë e kujdesit shëndetsor dhe aspektin financiar 
të këtij sistemi. Raporti vjen në përfundimin se sfida më e madhe e sektorit 
të shëndetësisë në Shqipëri është konsolidimi i rezultateve të arritura në 
shëndetësi deri sot, ndërkohë që duhen ndërtuar kapacitete për të trajtuar 
me efektivitet incidencën në rritje të sëmundjeve jo të komunikueshme dhe 
ofrimin e një mbrojtjeje më të mirë grupeve me të ardhura të pakta nga ulja e 
shpenzimeve në shëndetësi (mars 2006).



60

Informacion mbi prokurimet

Shumica e projekteve që Banka financon në Shqipëri janë huadhënie për investime. 
Rrjedhimisht prokurimet janë një element kritik  për zbatimin e projekteve dhe 
kontribuojnë  në një shkalle të madhe në suksesin apo dështimin e projekteve 
dhe programeve. Përgjegjësia për zbatimin e projekteve dhe rrjedhimisht dhënien 
dhe administrimin e kontratave i takon Huamarrësit. 

Për këtë qëllim, çdo projekt i Bankës ka një Njësi për Zbatimin e Projekteve (PIU/
PMU/PCU). Nga ana e saj Bankës i kërkohet nga Nenet e Marrëveshjes të sigurohet 
që huaja të përdoret për qëllimet që është dhënë, duke i kushtuar vëmendje 
efikasitetit dhe ekonomizimit të saj. Banka ka Udhëzimet e saj për Prokurimet, të 
cilat janë të detyrueshme për zbatim nga Huamarrësi. Për më shumë informacion 
për Udhëzimet dhe Dokumentet Standarte të Tenderimit (të përdorura nga 
Huamarrësi), shihni:http://www.worldbank.org/html/opr/procure/

Në rast se pas dhënies së një kontrate, një kontraktues dëshiron të vërtetojë apo 
konsultohet në lidhje me bazën sipas të cilës është zgjedhur oferta, këtë duhet ta 
zgjidhë me Huamarrësin.  Në rast se ofertuesi nuk është i kënaqur me shpjegimin 
dhe dëshiron një takim me Bankën, këtë mund ta bëjë duke iu drejtuar Këshilltarit 
Rajonal për Prokurimet për Vendin Huamarrës, i cili do të sigurojë një takim në 
nivelin  e duhur me stafin përkatës. 

Për më shumë informacion mbi procedurat e prokurimit të Bankës Botërore dhe 
për ankesa mund t’i drejtoheni:

Belita Korreshi
Analiste për Prokurimet
Zyra e Bankës Botërore në Tiranë
Tel: +355 4 280650/1
Fax: +355 4 240590
e-mail:bkorreshi@worldbank.org
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Programi i granteve te vogla

Zyra e Bankës Botërore në Tiranë u ka dhënë grante organizatave të shoqërise 
civile në kuadrin e Programit të Granteve të Vogla në shumën prej 216,000 US$ 
këto gjashtë vitet e fundit. Programi i Granteve të Vogla i Bankës Botërore është 
krijuar për të nxitur dialogun dhe shpërndarjen e informacionit mbi zhvillimin, si 
edhe për të thelluar partneritetin me shoqërinë civile. Objektivi i Granteve të Vogla 
është fuqizimi i angazhimit qytetar të grupeve të mënjanuara dhe të rrezikuara të 
popullsisë për të patur edhe ato autorësi mbi proceset e zhvillimit.

Një bord i jashtëm këshillimor, i përbërë nga përfaqësues të donatorëve dhe 
organizatave ndërkombëtare të angazhuara me shoqërinë civile, pushteti lokal 
dhe komiteti i brendshëm për përzgjedhjen e granteve, i përbërë nga punonjës 
të zyrës së Bankës Botërore, shqyrtojnë dhe përzgjedhin propozimet më të 
mira. Shpërndarja gjeografike e propozimeve përfshin gjithë vendin që nga 
Shkodra, Puka, Kukësi, Peshkopia, Durrësi, Tirana, Elbasani, Librazhdi, Lushnja, 
Gjirokastra, Përmeti, dhe Saranda. Projektet dhe organizatat-jo fitimprurëse janë 
fituese të gjashtë viteve fiskale të fundit, si më poshtë:

VF2006 (34.000 US$)
1. Rritja e përfshirjes civile në menaxhimin e zonës historike të Gjirokastrës 

në kontekstin e aderimit në UNESCO. Shoqata për Mbrojtjen Mjedisore dhe 
Promovimin e Turizmit, Gjirokastër.

2. Debati mbi edukimin fiskal të komunitetit si një përpjekje për të ulur korrupsionin 
e evazionit fiskal. Forumi Social Ekonomik Shqiptar (FSESH), Tiranë.

3. Monitorimi i politikave dhe i vendimeve që prekin interesat e grupeve 
studentore.  Lëvizja Mjaft.

4. Përmirësimi i cilësisë dhe i shpejtësisë së ofrimit të shërbimeve për biznesin 
e vogël me qëllim lehtësimin e unifikimit të procedurave dhe unifikimit 
të pagesave. Instituti i Studimeve për Qeverisje të Mirë dhe Zhvillim të 
Qendrueshëm, Tiranë.

5. Treinimi i koordinatorëve të qeverisjes studentore për një parlament rinor 
efektiv dhe mbështetës në procesin e vendim-marrjes dhe në luftën kundër 
korrupsionit në shkolla. Shoqata Vizion i Ri, Kurbin, Laç dhe Lezhë.

6. Organizimi i një karavani anti-korrupsion në 12 prefekturat e vendit për 
një përhapje të përvojave të suksesshme të luftës kundër korrupsionit. 
Organizata rinore FORIS.

7. Monitorimi i pastrimit të plehrave në Tiranë nga 3 firmat e kontraktuara nga 
Bashkia e Tiranës. Qendra EDEN (Qendra Mjedisore për Zhvillim), Tiranë.

8. Forcimi i mekanizmave të llogaridhënies, dhe përfshirja e komunitetit 
në përmirësimin e shërbimeve publike nëpërmjet përdorimit më të mirë 
të fondeve publike dhe rritjes së transparencës në 5 komuna: Dajt, Farkë, 
dhe Kashar në Tiranë, si dhe në Maminas e Rrashbull në Durrës. Shoqata 
Shqiptaro Amerikane e Tregtisë dhe e Zhvillimit, Tiranë.

9. Promovimi i pjesëmarrjes së grave të zonave të Spitallës dhe Porto Romanos 
në vendim-marrjet që prekin komunitetin e zonës. Shoqata e Grave me 
Probleme Sociale,  Durres. 

VF05 (34.000 US$)
  • Organizimi i debateve dhe seancave publike dëgjimore mbi temën: Liqeni i 

Shkodrës- një peizazh i mbrojtur apo park kombëtar, Shoqata shqiptare për 
Edukim Mjedisor, Shkodër
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• Krijimi i një plani lokal veprimesh për të moshuarit në përputhje me Platformën  
ndërkombëtare të të moshuarve, Shoqata shqiptare për të gjitha moshat, 
Tiranë

• Përfshirja e grupeve qytetare në procesin e përgatitjes dhe monitorimit të 
buxhetit në nivelin lokal në Pogradec, Ersekë, Leskovik dhe Devoll, Qendra 
për Zhvillim dhe Kërkim 

• Mbështetje për integrim social të njërëzve me aftësi të kufizuara, Shoqata 
Shpresë dhe dashuri, Tiranë

• Promovimi i Strategjisë Kombëtare të Arsimit dhe Iniciativës Arsimim për të 
gjithë në Gjirokastër, Tepelenë dhe Përmet,  Edukimi për shoqërinë e hapur, 
Gjirokastër

• Përmirësimi i komunikimit mes pushtetit lokal dhe qytetarëve përmes krijimit 
të komisionëve qytetare pranë bashkisë së Durrësit, Shërbimi Ndërkombëtar 
Social për Shqipërinë

• Rritja e ndërgjegjësimit publik mbi nevojat e të rinjve në Bathore, Shoqata 
për Integrim dhe Zhvillim, Tiranë

• Nxitja e angazhimit qytetar të qëndrueshëm përmes zhvillimit të programeve 
lokale në komunën e Baldushkut, Qendra për nxitjen e reformave publike dhe 
bizinesit, Tiranë

VF04 (48.000US$)

• Arsimim për fëmijët romë, “Gruaja Rome e së ardhmes”, Tirana

• Mbështetje për botimin e botimit dy-javor mbi mbrojtjen e mjedisit, 
“Masmedia & Mjedisi”, Tirana.

• Më shumë vëmendje për të rinjtë veriorë, “Gruaja në Integrim”, Shkodër

• Përmirësimi i proceseve dhe mekanizmave të ankimeve në burgjet shqiptare, 
“Përthyerje”, Tirana.

• Integrimi i fëmijëve jetimë në komuntitet, “Shoqata e jetimëve”, Korçë.

• Fuqizimi i grupeve të margjinalizuara në Bathore, “Woman for global action”, 
Tiranë.

• Nxitja e punës legale në zonat e post-trafikimit në Sarandë dhe Vlorë, “LEGA” 
Tirana.

• Ndërgjegjësim për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara,  MEDPAK, 
Librazhd

• Nxitja e metodave të reja të të mësuarit për të rinjtë e komunitetit, “Qendra 
Murialdo”, Fier

• Të përmirësojmë sjelljen e strukturave policore përmes informacionit mbi 
të drejtat e të ndaluarve në rajonet e policisë, “Qendra për zhvillimin dhe 
demokratizimin e institucioneve”, Tiranë

• Mobilizimi i komuniteteve për të pakësuar margjinalizimin, veçanërisht të 
minoriteteve etnike, “Fëmijët e Botës & të Shqipërisë-të Drejtat e Njeriut”, 
Tiranë

• Të rrisim pjesëmarrjen e grave në vendimmarrje në fshat, “PISHA, Kastriot”, 
Peshkopi

• Të nxisim të mësuarit e vazhdueshëm, “PARSH”, Tiranë
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VF 03 (45.000US$)

• Fuqizimi i grave në zonat rurale të Pukës për t’i bërë ato më aktive në 
shoqëri, “Gratë intelektuale”, Pukë 

• Organizimi i një seri debatesh mbi problemet sociale të moshës së tretë 
me pjesëmarrje të pushtetit lokal, shoqërise civile dhe vetë të moshuarve, 
AMIV, Gjirokastra

• Prodhimi i 24 episodeve të telenovelës “Rruga me pisha” mbi 
ndërgjegjësimin e publikut për trafikimin e grave dhe transmetimi i tyre 
në Radio Tiranë,  Fondacioni “Rruga me pisha”, Tirana 

• Mbështetje për fëmijët e rrezikuar nga trafikimi dhe prindërit e tyre, 
“Unioni rinor i të drejtave të njeriut”,  Tirana

• Trajnim për lidership për gratë rome, Shoqata e Grave të reja kristiane, 
Tirana

• Publikimi në shqip i librit “E drejta për të thënë”, botim i Institutit të 
Bankës Botërore me qëllim përdorjen e tij gjatë trajnimeve me gazetarë 
shqiptarë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, “Instituti shqiptar i 
medias”, 

• Rritja e përfshirjes së grupeve të përjashtuara në vendimmarrje në zonën 
e Kodër-Kamzës, “Integrim në komunitet”, Tirana

• Promovimi i të drejtave të fëmijëve dhe nxitja e bashkekzistencës në 
harmoni të fëmijëve rome dhe atyre jorome, "Dyert e së ardhmes” Fier

• Sensibilizimi i institucioneve vendimmarrëse rreth vështirësive të 
aktivitetit prodhues të familjeve të varfëra në zonat rurale të Shkodrës, 
Lezhës dhe Elbasanit, me qëllim krijimin e kushteve nxitëse për aktivitetin 
e tyre, QKZH, Tirana, 

• Prodhimi i dy dokumentarëve televizive, pjesë e serialit “Tunel” me 
qëllim rritjen e kapaciteteve të grupeve të rrezikuara për të influencuar 
opinioni publik dhe negociuar me pushtetin qendror dhe atë lokal që t’u 
përgjigjen shqetësimeve të tyre, ASET, Tirana, 5,000$. 

• Eliminimi i punës së fëmijëve dhe përfshirja e shoqërisë në parandalimin 
e këtij fenomeni, “European Children’s Trust”, Shkodra 

• Ndërgjegjësimi i opinionit dhe veçanërisht parlamentarëve për traktatet 
dhe konventat dy dhe shumëpalëshe në lidhje me të drejtat e fëmijëve, 
International Social Services, Zyra për Shqipërinë

VF02(25.00US$)

• Shoqata “Në dobi të gruas pukiane” për projektin “Fushatë sensibilizimi 
publik dhe asistencë për familjet e ngujuara nga gjakmarrja”, Pukë

• Shoqata “Të gjithë fëmijët kanë të njëjtën vlerë njërëzore” për projektin 
“Të ndryshëm, por të barabartë”, Shkodër

• Shoqata “Qendra rajonale e këshillimit bujqësor” për projektin “Hapja e 
shkollës së gruas fermere si mjet emancipimi për gratë e shpërngulura 
nga zonat e prapambetura të vendit”, Durrës.

•  Shoqata Christian Children’s Fund në bashkëpunim me rrjetin e grupeve 
komunitare të prindërve me projektin “Debat i hapur për fëmijërinë” që 
do të shtrihet në rrethet Tiranë, Peshkopi e Kukës.

• Shoqata “Rinia dhe fëmijët” për projektin “Angazhimi i grupeve te 
papërkrahura në vendimmarrjet e bashkisë”, Përmet.

• Qendra për studime sociale dhe ekonomike për projektin “Vendosja e 
lidhjeve dhe shkëmbimi i eksperiencës së popullsisë rome në Shqipëri 
dhe Rumani”, Tiranë
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VF01 (30.000US$)

• Shoqata Kombëtare Shqiptare e Debatit për projektin “Qeveria duhet të 
kujdeset për të varfërit e saj”  

• Shoqatat FILD & SEDA, për  projektin “Pjesëmarrja e komunitetit në zgjidhjen 
e mosmarrëveshjeve në komunën e Përrenjasit dhe Librazhdit”  

• Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Komunitetit, për projektin “Unifikimi dhe 
zhvillimi i një lagjeje në Lushnjë”

• Qendra e Gruas, me projektin “Fillo të përmirësosh biznesin tënd“
• Shoqata e gazetarëve profesioniste “Jonianë”, për projektin “Mbrojtja 

e lidhjeve të minoriteteve etnike duke rritur rolin e medias së pavarur 
elektronike në nënprefekturën e Sarandës”

• Shoqara e Kursim-Kreditit në Kuqan, Elbasan, për projektin “Përmirësimi i 
furnizimit me ujë në fshat”

• Shoqata e Përdoruesve Gjenetike te prodhimit te farërave, për projektin 
“Rritja e të ardhurave të fermerëve përmes prodhimit farave të hibridit të 
certifikuar të misrit në Baldushk”

• Unioni LEGA, për projektin “Media në zbatimin e GPRS-së”

Personi i kontaktit: 
Ana Gjokutaj, 

Përgjegjëse e Marrëdhënieve me Publikun
Zyra e Bankës Botërore Tiranë

Tel: +355 42 80 650/1
Fax: +355 4 240590

e-mail: agjokutaj@worldbank.org
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2. AKTIVITETI I IFC-së
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TABELA E PROJEKTEVE NË VAZHDIM
(Qershor 2006) 

Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC) në Shqipëri

PROJEKTE DATA E APROVIMIT
KOSTO TOTALE E 

PROJEKTIT
(milion US$)

SHUMA E 
KREDITUAR
(milion US$)

1. Eurotech dhjetor 1998 3.5 1.2

2. Banka Pro Credit qershor 1999 5.0 1.1

3 Privatizimi i Bankës Kombëtare Tregtare (BKT)  qershor 2000 10.0 2.3

4 INSIG korrik 2002 12.0 6.0

5. Vodafon Albania maj 2003 225.0 41.4

6. Fabrika e çimentos Fushë Krujë qershor 2004 130 30

TOTAL 385.5 82.0
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PROJEKTE NË ZBATIM

PRIVATIZIMI I BKT
IFC-ja  mori pjesë në privatizimin e (BKT) të Shqipërisë për të mbështetur 
rimëkëmbjen e sektorit financiar në Shqipëri, i cili është i nevojshëm për 
të mundësuar prodhimin, rritjen ekonomike dhe për të rritur kursimet 
në vend. Partneri teknik bleu 60% plus 2 aksione të BKT, ndërsa IFC-ja  
dhe BERZH-i blenë 20% minus 1 aksion secili. Përgjatë pesë vjetve që 
kur u privatizua BKT, ajo konsiderohet si një bankë në pozita drejtuese, 
që operon në vend me një kapital fillestar prej 25 milionë US$, me një 
personel të kualifikuar prej 355 vetësh, me 25 degë në të gjithë vendin, 
dhe me një portofol të shëndtshëm huash prej më shumë se 100 milionë 
US$.

BANKA PROCREDIT
Kosto totale e projektit është 5 milionë US$ nga të cilat 1,1 milionë US$ 
janë financuar nga IFC-ja. Projekti është një investim me aksione të IFC-së 
dhe BERZH-it me 1 milion US$ (deri në 20%) secili. Pjesa tjetër e aksioneve 
ndahet midis KFW-së dhe IPC-së, partnerit teknik. Commerz Bank bleu 20% të 
aksioneve nga KFW.
Projekti ka rritur në mënyrë të ndjeshme mikrokredinë në Shqipëri dhe banka 
mban një pozitë udhëheqëse në fushën e mikrokredisë në vend. Klasifikimet 
për vitin 2005 të Finance Central Europe Bank i akorduan Bankës ProCredit 
çmimin si Banka më e Mirë në Shqipëri sipas ROA (kthimit mbi aktivet) dhe 
sipas ROE (fitimit mbi kapitalin fillestar).  

PRIVATIZIMI I INSIG-ut
Projekti ka të bëjë me privatizimin e kompanisë INSIG, një  nga 
kompanitë siguruese kryesore të Shqipërisë. Ky projekt do të realizohet 
në dy faza, privatizimi i pjesshëm dhe privatizim i plotë. Faza e parë 
konsiderohet si një periudhë tranzicioni në të cilën Qeveria shqiptare 
shiti 40% të aksioneve IFC-së dhe BERZH-it. Në fazën e dytë me 
ndihmën e institucioneve financiare ndërkombëtare, Qeveria shqiptare 
do të përfundojë privatizimin e INSIG-ut duke shitur aksionet e saj dhe 
duke u çliruar nga kontrolli shtetëror ndaj kompanisë për t’ia kaluar 
atë partnerit teknik të ardhshëm. Pjesëmarrja e IFC në privatizimin e 
pjesshëm të INSIG-ut, jo vetëm që do të ndihmojë për të përmirësuar 
treguesit e ecurisë të kompanisë, por gjithashtu për të tërhequr partnerë 
strategjikë të njohur në botë.

EUROTECH
Kostoja totale e projektit është 3,5 milionë US$, dhe investimi i IFC është 
1,2 milionë US$. Kompania ka ndërtuar një terminal çimentoje pranë 
Portit të Durrësit për të furnizuar me çimento rajonin Tiranë-Durrës. 
Kompania ka rritur volumin e shitjeve në mënyrë të ndjeshme dhe 
megjithëse është një kompani e vogël ka mundur të kapë 14% të tregut 
të përgjithshëm të çimentos në Shqipëri prej 1,3 milionë ton të konsumit 
të përgjithshem vjetor të çimentos në Shqipëri. 

Persona kontakti për IFC-në:
Elira Sakiqi

Përfaqësuese e Zyrës
 së IFC në Shqipëri

Tel: 355-42-80-650/651; 
Fax: 355-42-40590

e-mail: esakiqi@ifc.org
Denisa Bilali 

Asistente Programi
Tel: 355-42-80 650/651; 

Fax: 355-42-40590
e-mail: dbilali@ifc.org
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VODAFONE ALBANIA
Ky projekt është një kredi prej 85 milionë euro për Vodafone Albania, me 35 milionë 
euro nga IFC dhe BERZH secila,  dhe 15 milionë euro të siguruara prej tyre nga një 
bankë tjetër, për një kosto totale të projektit prej 85 milionësh. Projekti do ndihmojë 
rritjen e mëtejshme të rrjetit kombëtar dixhital GSM në Shqipëri që menaxhohet 
nga Vodafone Albania. Projekti synon të rrisë konkurencën, të ulë kostot në këtë 
sektor dhe të ofrojë shërbime për afërsisht 35% të popullsisë, të cilët do të kenë 
mundësi të përdorin rrjetin e telekomunikacionit celular të Vodafone Albania në 
fund të 2005. Vodafone Albania parashikon  që të ketë afërsisht 780,000 abonentë 
në 2012. 

FABRIKA E ÇIMENTOS FUSHË KRUJË
Ky është një projekt prej 130 milionë dollarë për reabilitimin dhe zgjerimin e 
fabrikës së çimentos në Fushë Krujë, duke ndërtuar një linjë të re prodhimi modern 
me një kapacitet vjetor të prodhimit të çimentos prej 1,3 milionë ton. IFC-ja do të 
investojë 30 milionë dollarë nga fondet e saj. Ky investim do të kontribuojë në 
zhvillimin e industrive të ndërtimit dhe të manifakturës. Projekti do të ulë varësinë 
e Shqipërisë nga çimento e importuar, do të rrisë tregun e materialeve të ndërtimit 
dhe do të ndihmojë në rindërtimin e shpejtë dhe në zhvillimin e infrastrukturës në 
Shqipëri. IFC-ja punoi ngushtësisht në partneritet me BERZH-in, Fondin e OPEK-ut 
për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Bankën Alpha.

Shërbime Këshillimore 

INFRASTRUKTURA
IFC-ja ndihmoi entet rregullatore të sektorit të telekomunikacioneve 
për përditësimin e kuadrit ligjor rregullator, për rritjen e kapaciteteve 
ekzistuese dhe për ofrimin e asistencës autoriteteve rregullatore 
në punën e tyre të përditshme, me synimin e krijimit të një tregu të 
shëndetshëm që të jetë tërheqës për investimet nga sektori privat 
strategjik.

IFC është duke diskutuar me qeverinë shqiptare mbi një Marrëveshje të 
Shërbimeve Këshillimore për përshpejtimin e pjesëmarrjes së sektorit 
privat në sektorët kyç të infrastrukturës së vendit. Në këtë drejtim, 
synohet rishikimi i legjislacionit ekzistues mbi koncensionet, në mënyrë 
që ky legjislacion të çojë në një PSP, të projektojë një Njësi Koncensioni 
funksionale dhe efektive që do të vëzhgonte transaksionet konkurruese 
dhe transparente, dhe do të identifikojë e zbatojë një transaksion pilot 
Partneriteti Publik-Privat (PPP) në një fushë jetësore të infrastrukturës. 
Për më tepër, kjo do të ndihmojë vënien në jetë të PPP-ve në sektorë të 
tillë si portet, rrugët, ujit dhe higjena, etj.  
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2.1. AKTIVITETI I PEPSE-t
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PEPSE – Partneriteti i ndërmarrjeve private  
Europa Juglindore

E krijuar në 1 korrik 2005 për një periudhë fillestare për pesë vjet, Partneriteti 
i Ndërmarrjeve Private Europa Juglindore (PNP-Europa Juglindore) është mjeti 
parësor i IFC-së për ofrimin e asistencës teknike për rajonin. Ky mjet operon 
në Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, në Ish Republikën Federative Jugosllave të 
Maqedonisë, në Serbi e Mal të Zi, me një shtrirje të mundshme edhe në vendet e 
tjera të rajonit, në varësi të përparësive të atyre vendeve, të kërkesës së tregut, 
të mbështetjes së donatorëve dhe aftësisë për të zbatuar programe me sukses 
dhe efektivitet. Misioni i PEP-Europa Juglindore është të përmirësojë nivelin e 
jetesës në rajonin tonë nëpërmjet Zhvillimit të Sektorit Privat, duke mobilizuar një 
shërbim të integruar këshillimi dhe treinimi, që kërkon të operojë mbi të gjitha 
aspektet e aftësive konkurruese të sektorit privat.

Kontributet e IFC-së për PNP-Europa Juglindore arrijnë totalin e 7,25 milionë US$ 
dhe vlerësohen se do të sjellin rreth 26 milionë US$ në financime dhe komisione 
donatorësh për pesë vitet e ardhshme. PNP-Europa Juglindore do të zhvillojë 
projekte novatore të vëna si objektiv për mbështetjen e zhvillimit të sektorit 
privat, duke synuar specifikisht projektet në fushat e Zhvillimit të Sektorit Financar 
dhe Mundësisë për Financim, të krijimit të një Mjedisi që Ndihmon Biznesin, të 
Lidhjeve Zinxhir të Furnizimeve për Riciklim, të Infrastrukturës dhe Partneriteteve 
Publik-Privat. Projektet fillestare të PNP-Europa Juglindore përfshijnë, si vijon:
a) Përmirësimi i respektimit të kontratës nëpërmjet metodës së ndërmjetësimit 

për Zgjidhje Alternative të Debatit, për të ndihmuar në çbllokimin e sistemit 
gjyqësor tregtar; 

b) Forcimi i qeverisjes si korporatë në kompanitë private, ndërtimi i kapaciteteve 
të grupeve kyç të interesit dhe rritjes së ndërgjegjësimit publik; 

c) Mbështetja e mjedisit në ndihmë të biznesit për të ndihmuar zhvillimin e një 
sektori të fuqishëm privat në industritë me përparësi, përfshirë punën me 
organizatat me anëtarësi biznesesh (OAB) në sektorë specifikë;  

d) Promovimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME) nëpërmjet një 
zhvillimi të fokusuar të lidhjeve zinxhir të riciklimit, një zinxhir shërbimesh 
furnizimesh, që punëson një numër të madh të varfërish dhe pjesëtarë 
minoritetesh nëpër rrethe; dhe

e) Asistenca për sektorin privat që të hyjë në tregjet e BE dhe ato ndërkombëtare 
me anë të sigurimit të respektimit të standardeve të BE dhe ato ndërkombëtare 
si kritere referenciale, që sot përfaqësojnë pengesa kritike për futjen në treg 
të mallrave dhe shërbimeve që vijnë nga vendet e rajonit.

PNP-Europa Juglindore lindi nga një konsensus i gjërë i vendeve pritëse, i agjensive 
donatore dhe i IFC-së rreth nevojës për të vazhduar mbështetjen e zhvillimit të një 
sektori privat më të gjërë dhe më dinamik në Europën Juglindore pas 30 qershorit 
2005, kur mbaroi mandati i Zhvillimit të Ndërmarrjeve në Europën Juglindore - 
SEED, i mjetit të asistencës teknike fillestare të IFC-së për rajonin. PNP-Europa 
Juglindore, si pasardhës i SEED, do të shfrytëzojë përvojën dhe njohuritë e pasura 
të fituara nga puna në rajon, bashkë me talentet më të mira të saj. Do të përdoret 
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modeli strukturor dhe financial PNP, të cilin IFC-ja po e lançon me sukses në 
të gjithë botën. Kështu, do të sigurohet një tranzicion i shpejtë dhe i qetë në 
mënyrën se si IFC-ja po ve në jetë programet e asistencës teknike

PROJEKTI I QEVERISJES SI KORPORATË
Objektivi i këtij projekti është të përmirësojë gjendjen e tanishme të qeverisjes 
si korporatë (QK) në shoqeritë që operojnë në Shqipëri, të ngre kapacitetet e 
grupeve kyç të interesit (të antarëve të bordit, të menaxhimit, të aksionerëve, të 
institucioneve financiare) dhe të rritë ndërgjegjësimin publik rreth përfitimeve nga 
qeverisja e mirë në korporatë dhe rreth të drejtave të aksionerëve. Rezultatet që 
synohen të arrihen përfshijnë aftësinë e rritur të shoqerive për të marrë financime, 
për të siguruar disiplinë më të lartë të sjelljes së shoqerive dhe transparencë, 
dhe formimin e një besimi publik në mjedisin e biznesit, duke sjellë një rritje 
investimesh nëpër sektorë.

Burimet e projektit do të përqendrohen mbi asistencën e drejtpërdrejtë dhe 
brenda vendit për shoqeritë që do të përfitojnë nga një qeverisje e përmirësuar si 
korporatë, dhe që nuk vuajnë nga vëmendja e tëpëruar politike. Do të synohen një 
numër i zgjedhur shoqerish, ku do të bëhen ndërhyrje me qëllim që të përmirësohet 
qeverisja e tyre dhe, për rrjedhojë, mundësia e tyre për financim. Këto firma do të 
luajnë rolin e modeleve për shoqeritë e tjera që janë serioze në lidhje me ofrimin 
e vlerave për aksionerët dhe grupet e tyre të interesit. Nisma nuk do të kufizohet 
vetëm me këto ndërhyrje brenda kompanive, por do të përfshijë segmente të tjera 
të sektorit privat nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve dhe programeve të rritjes 
së ndërgjegjësimit. IFC-ja njeh faktin që lindja e praktikave të qeverisjes së mirë 
te shoqeritë shqiptare është një domosdoshmëri për rritjen ekonomike të vendit 
dhe më gjërë, për zhvillimin e tregjeve funksionuese të kapitaleve, dhe e krijimit 
të një klime të shëndetshme për investime. Për nxitjen e një angazhimi më aktiv 
të aksionerëve të vegjël dhe në minoritet për procesin e qeverisjes, del nevoja 
e një mesazhi të fuqishëm publik rreth potencialit ekonomik të shoqerive me 
kapital të përbashkët. Në të njëjtën kohë, korporatat duhet të kuptojnë përfitimet 
dhe funksionimin e qartë që rrjedh nga një qeverisje e mirë si korporatë, që është 
pjesë thelbësore e zhvillimit të sektorit privat.
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Standardet dhe rregullat ndërkombëtare 
teknike 

Programi i Standardeve dhe i Rregullave Ndërkombëtare Teknike është një 
program trevjeçar, i financuar nga Ministria e Jashtme e Mbretërisë Norvegjeze. 
Fokusi i programi është të rritë ndërgjegjësimin midis shoqerive mbi standardet 
dhe rregullat ndërkombëtare teknike (SRRNT) dhe t’u ofrojë, si shoqerive ashtu 
dhe ofruesve të shërbimeve për biznesin e vendit, një sërë treinimesh tematike 
dhe shërbimesh këshillimore sipas industrive specifike. 
Në një përpjekje për të maksimizuar efektin e ndërhyrjeve të asistencës teknike, 
SRRNT po përqendrohet mbi disa sektorë kyç, të cilët kanë mundësinë më të 
madhe për rritje ekonomike, eksport, punësim dhe investim. Në vijim, renditen 
sektorët që synohen në nivel rrethi: i) përpunimi ushqimor dhe shitja me pakicë, 
ii) materialet e ndërtimit, iii) prodhimi në përgjithësi (i.e. druri dhe mobilje, 
pajisjet shtëpiake, elektronike, etj.).
Programi i Standardeve dh e i Rregullave Ndërkombëtare Teknike është ndërtuar 
në tri nivele për trajtimin e mangësive më problematike në drejtim të njohurive 
dhe burimeve midis firmave që operojnë në Shqipëri:
1. Fushata e ndërgjegjësimit publik, e cila do të trajtojë legjislacionin dhe rregullat 
më të rëndësishme të BE për fushën, të standardeve sipas sektorëve specifikë dhe 
kushteve për promovimin e eksporteve. Fushata do të kryhet nëpërmjet takimeve 
të punës, të seminareve dhe botimeve me synimin e rritjes së ndërgjegjësimit 
dhe do të mundësojë pjesëmarrjen e 270 shoqerive të përcaktuara si objektiv të 
këtij programi, që operojnë në Shqipëri.
2. Treinime tematike për shoqeritë që janë të orientuara drejt eksportit, gjatë të 
cilave 90 shoqeri shqiptare do të përfitojnë treinime mbi procedurat kritike që 
nevojiten të krijohen me qëllim përmbushjen e kërkesave specifike teknike të 
nën-sektorëve ku operojnë.
3. Ndërhyrjet brenda shoqerisë kanë për synim të trajtojnë nevojat individuale të 
shoqerive të orientuara drejt eksportit, duke ofruar asistencë teknike në drejtim 
të zbatimit të standardeve/çertifikatave.
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Lidhjet zinxhir të riciklimit

Partneriteti i Ndërmarrjeve Private për Europën Juglindore (PNP-EJ) ka projektuar 
programin e tij  të lidhjeve zinxhir të riciklimit rreth një projekti që më parë është 
zbatuar në një fabrikë riciklimi të çelikut në Maqedoni. Synimi është të promovojë 
zhvillimin e SME dhe të përmirësojë nivelin e jetësës të grupeve të popullisë të 
menjanuara nga shoqeria, në mënyrë të veçantë të popullsisë rome, nëpërmjet 
shtysës që i jepet zinxhirit furnizues të industrisë ricikluese nëpërmjet krijimit 
të një biznesi riciklimi me përfitim ekonomik, mjedisor dhe social në rajonin e 
Europës Juglindore, duke u fokusuar mbi skrapin metalik dhe atë të letrës.
 
Ky program asistence teknike do të përqendrohet në tri nivele: mbledhësit 
individualë, SME-të (oborre skrapi) dhe punishte të mëdha. Parashikohet të 
punohet me katër deri shtatë lojtarët e tanishëm në sektorin e riciklimit, që 
u përshtaten kritereve të IFC-së për investime dhe do të synojë, gjithashtu, 
më shumë se 30,000 romë që do të mbledhin dhe furnizojnë skrapin metalik. 
Programi do të ndihmojë në organizimin dhe arritjen e efektivitetit të industrisë 
ricikluese dhe mund të ketë, po ashtu, një ndikim të rëndësishëm mbi lëhtësimin 
e përgjithshëm të varfërisë midis romëve.

Veprimtaritë themelore të projektit përfshijnë, si më poshtë:

1. Vlerësimi i zinxhirit të riciklimit të metalit dhe të letrës për të identifikuar dhe 
projektuar asistencën teknike në përputhje me këtë vlerësim;
2. Asistenca teknike (treinime, këshillime, mundësi financimi) për SME-të më 
qëllim përmirësimin e operacioneve, të përfitueshmërisë dhe rendimentit të 
tyre;
3. Asistenca teknike (treinimi, këshillimi, mundësi financimi) për mbledhësit 
individualë të skrapit për një zhvillim ekonomik të qendrueshëm të tyre dhe për 
uljen e varfërisë;
4. Ndihma në drejtim të zbatimit të ligjeve mbi mjedisin, rregullatore të industrisë, 
nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve të qeverisë, këshilltarëve dhe SME-ve, për 
përmirësimin e praktikave mjedisore në rajon;
5. Fushata Ndërgjegjësimi për të shtuar interesin në rajon për një mjedis më të 
pastër, për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e burimeve, si rezultat i një rekuperimi 
më të madh dhe përdorimit më të mirë të lëndëve për përpunim të dytë. 
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