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Hyrje 
 
 
 
“Die Verwirklichung der EU-Perspektive für die Länder des Balkans ist das 
Friedensprojekt unserer Generation.” 
 
 
 
„Realizimi i perspektivёs evropiane tё vendeve tё Ballkanit ёshtё projekti i paqes i 
brezit tonё.” 
 
 
 
Ursula Plassnik, Ministre e Punёve tё Jashtme tё Austrisё, 
Janar 2006 
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Lista e Shkurtimeve 
BAZH Bashkёpunimi Austriak pёr Zhvillim dhe Vendet e Evropёs 

Lindore 
BE Bashkimi Evropian 
BEI Banka Evropiane e Investimeve 
BERZH Banka Evropiane pёr Rindёrtim dhe Zhvillim 
BMBWK Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur – 

Ministria Austriake e Arsimit, Shkencёs dhe Kulturёs 
CAS Country Assistance Strategy – Strategjia e Asistencёs 

Kombёtare 
ECA Europe and Central Asia States – Vendet Evropiane dhe tё 

Azisё Qendrore 
EJL Evropa Juglindore 
EZA Entwicklungszusammenarbeit – Bashkёpunimi pёr Zhvillimi 
FDI Foreign Direct Investment – Investimet e Huaja Direkte 
FMN Fondi Monetar Ndёrkombёtar 
GDI Gender & Development Index – Indeksi Gjinor dhe i Zhvillimit 
GTZ Shoqata Gjermane pёr Bashkёpunimin Teknik 
HDI Human Development Index – Indeksi i Zhvillimit tё Burimeve 

Njerёzore 
IBRD International Bank for Reconstruction and Development – Banka 

Ndёrkombёtare pёr Rindёrtim dhe Zhvillim 
IDA International Development Association – Shoqata e Zhvillimit 

Ndёrkombёtar 
IPA Instrument for Pre-Accession Assistance – Instrument i 

Asistencёs pёr Para-Anёtarёsim 
KE Komisioni Evropian 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau – Banka Gjermane pёr Rindёrtim 
MDG Millenium Development Goals – Objektivat e Zhvillimit tё 

Mijёvjeçarit 
MSA Marrёveshja e Stabilizim-Asociimit 
NATO North Atlantic Treaty Organisation 
OECD Organizata pёr Bashkёpunimin Ekonomik dhe Zhvillim 
OJF Organizatat Jo-Fitimprurёse 
OSBE Organizata pёr Sigurimin dhe Bashkёpunimin Evropian 
PBA  Programi Buxhetor Afatmesёm 
PBB Prodhimi i Brendshёm Bruto 
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper - Strategjia pёr Reduktimin e 

Varfёrisё 
PSA Procesi i Stabilizim-Asociimit  
SKZHES  Strategjia Kombёtare pёr Zhvillimin Ekonomik dhe Social 
SKZHI Strategjia Kombёtare pёr Zhvillim dhe Integrim 
SME Small and middle enterprises – ndёrmarrjet e vogla dhe tё 

mesme 
SPI Sistemi i Planifikimit tё Integruar 
SWAP Sector Wide Approach – pёrqasja e gjerё sektoriale 
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Pёrmbledhje 
Shqipёria ka arritur nё 15 vitet e fundit suksese tё mёdha nё kuadrin e proceseve tё 
shumta transformuese nё drejtim tё ekonomisё shoqёrore dhe tё qёndrueshme tё 
tregut, demokracisё dhe shtetit ligjor si dhe objektivit tё saj tё deklaruar tё integrimit 
tё plotё nё strukturat e BE-sё, megjithё vёshtirёsitё me tё cilat ёshtё pёrballur. 
Nёnshkrimi i Marrёveshjes sё Stabilizim-Asociimit me BE nё Qershor 2006 pёrbёn 
njё hap tё rёndёsishёm nё kёtё proçes. 
 
Me njё rritje mesatare prej 5,7% Shqipёria ёshtё vendi me rritje mё tё madhe 
ekonomike nё rajon. Pёr shkak tё mangёsive ekzistuese, veçanërisht strukturat 
administrative tё dobëta, korrupsioni, infrastruktura e pamjaftueshme dhe çështjet e 
pazgjidhura tё pronёsisё sё tokës Shqipёria vazhdon tё renditet nё vendin e fundit 
nё karahasimin rajonal nё lidhje me investimet e huaja direkte, investimeve private 
dhe eksporteve. Megjithё rezultatet e rёndёsishme tё arritura nё vitet e fundit gjatё 
përafrimit tё legjislacionit shqiptar me standardet dhe normat evropiane, zbatimi i 
tyre ecёn me ngadalёsi. 
 
Prandaj ёshtё shume e rёndёsishme qё Shqipёria tё mbështetet fuqimisht nё 
shfrytëzimin e potencialeve tё saj tё zhvillimit. Shqipёria disponon burime natyrore tё 
pashfrytëzuara si ato ujore dhe mjaft potenciale nё fushat e bujqёsisё dhe turizmit. 
Pozita gjeografike e Shqipёrisё e favorizon atё si njё nyjё kyçe nё marrёdhёniet 
tregtare midis zonës sё Ballkanit dhe Mesdheut. Toleranca qindra vjeçare fetare e 
bёn Shqipёrinё njё shembull, nga i cili mund tё mesojnё shumё vende te tjera. 
 
Bashkёpunimi Austriak pёr Zhvillim dhe Evropёn Juglindore (BAZH) do tё ndёrmarrё 
nё fokus tё punёs sё saj nxitjen e zhvillimit turistik tё Shqipёrisё. Zhvillimi i turizmit tё 
Shqipёri ёshtё ende nё fillimet e tij. Shansi i madh, por edhe sfida e madhe, qëndron 
nё lidhjen e objektivit tё zhvillimit ekonomik me atё tё mbrojtjes sё mjedisit. Objektivi 
programor austriak do tё zbatohet me masat nё dy sektorёt e “ujesjellёs, kanalizime, 
mjedis” dhe “kualifikimi turistik”. Qeverisja e mirё dhe çështjet gjinore do tё pёrbёjnё 
temat ndёrsektoriale tё programit. BAZH do tё vazhdojё fokusimin e tij gjeografik nё 
prioritetin e deritanishëm nё Veri tё Shqipёrisё. 
 
Drejtime tё tjera strategjike tё Programit tё BAZH nё vitet 2007–2009 janё 
mbёshtetja e Shqipёrisё nё futjen e standardeve evropiane dhe nё integrimin nё 
strategjitë evropiane, fuqizimin e bashkëpunimit rajonal, mbёshtetja e tolerancës 
fetare dhe dialogut, si dhe orientimi i tё gjithё programit drejt principeve tё 
Harmonizimit dhe Pёrqasjes: mbështetja e strategjive tё zhvillimit tё Shqipёrisё, 
forcimi i kapaciteteve institucionale, pjesëmarrja nё dialogun politik dhe 
bashkëpunimi i ngushtё me komunitetin ndёrkombёtar tё donatorёve. 
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1. Tё dhёna tё pёrgjithshme 

Historia 

Nё Antikitet Ballkani perëndimor dhe nё kёtё mёnyrё edhe territori i 
Shqipёrisё sё sotme ka qenё i banuar nga fiset ilire nga tё cilёt 
shqiptarёt e kane edhe prejardhjen e tyre. 
 
Kolonitё greke nё fillim tё Mesjetёs, ndikimi i Perandorisё Bizantine, 
lëvizjet e fiseve sllave nga veriu gjatё emigrimit tё popujve si dhe luftrat 
e shumta tё ushtrive normane tё Italisё jugore karakterizojnë kohёn 
para pushtimit tё Shqipёrisë nga Perandoria Osmane. Prijёsi 
Skёnderbeu, i cili nderohet edhe sot si heroi mё i madh kombëtar i 
Shqipёrisё, arriti nё shekullin e XV tё çonte shqiptarёt drejt njё lufte tё 
suksesshme mbrojtëse kundёr osmanёve. 
 
Vetёm mbas Luftёs sё Parё Botёrore nё vitin 1912 Shqipёria fitoi pёr 
herё tё parё sovranitetin e saj. Austro-Hungaria ka qёnё nё kёtё fazё 
njё nga mbёshtetёsit mё tё fuqishëm pёr pavarёsinё e Shqipёrisё. 
Kufinjtё e shtetit tё ri u caktuan nga Fuqitё e Mёdha evropiane nё 
Konferencёn e Ambasadorёve nё Londёr nё vitin 1913.  
 
Pavarёsia shtetërore e Shqipёrisё mori fund me marshimin e trupave 
austro-hungareze dhe tё pasuara nga ato italiane, franceze dhe greke 
gjatё Luftes sё Parё Botёrore dhe u rivendos pёrsёri vetëm nё vitin 
1920.  
 
Vitet e luftes ishin mjaft kaotike. Prijësi i fiseve tё veriut tё Shqipёrisё 
Ahmet Zogu arriti tё dominonte mё nё fund dhe u kurorëzua si mbret nё 
vitin 1928, por ra gjithnjë e mё tepër nёn varёsinё e Italisё fashiste, 
duke përfunduar sundimin e tij me okupimin e vitit 1939. 
 
Qёndresa kundër pushtimit italian (qё prej vitit 1943 gjerman) tё vendit 
u krye nga grupe interesi rivale me njëra-tjetrёn. Nё vitin 1944 erdhi nё 
pushtet Partia Komuniste me Enver Hoxhёn, i cili krijoi njё sundim 
stalinist njёpartiak. Mbas pezullimit tё ndihmave fillimisht nga Bashkimi 
Sovjetik (1966) dhe mё vonё nga Republika Popullore e Kinёs (deri nё 
vitin 1978) ekonomia shqiptare u shkatërrua. 
 
Megjithё disa reforma mjaft pozitive (sistemi arsimor, shёndetёsia, 
emancipimi i gruas) fundi i diktaturës nё vitin 1990/91 u pёrshёndet me 
entuziazëm nga popullsia. Rёnia pёrfundimatare e ekonomisё dhe 
problemet qё lidhen me tё si reformat e lёna nё mes kёrcёnuan mё tej 
stabilitetin e vendit. Rёnia e “firmave piramidale”, njё sistem 
spekullimesh, qё premtonte fitime te mёdha nё nje kohё tё shkurtër dhe 
qё shkaktoi njё histeri masive nё vend, e çoi vendin pёr pak kohё nё 
kaos dhe anarki. Nё Mars 1997 sundonte njё gjendje e ngjashme me 
luftёn civile. Vetëm njё mision i OSBE-sё mundi tё rivendoste paqen 
dhe te shoqëronte zgjedhjet nё qershor 1997, tё cilat u fituan nga 
koalicioni i majtё. Zgjedhjet e korrikut 2005 sollёn njё ndryshim politik tё 
njё koalicioni tё gjerё tё qendrës sё djathtё. 

Tё dhёna dhe fakte 
 
Popullsia: 3,2 milion 
(gjendja: Shkurt 2005) 
Minoritetet: 
Grekё (160.000), maqedonas, malazezё, 
romë dhe arumunё 
Sipёrfaqja: 28.748 km² 
Kryeqyteti: Tirana 
Gjuha zyrtare: Shqip 
Feja: muslimane, katolike, ortodokse – 
greke, bektashiane 
 
 
Tё dhёna aktuale ekonomike (2005)
(tё dhënat nё EURO; pjesërisht tё dhёna 
tё përkohshme) 
 
PBB: 6.738 Mio. 
PBB pёr frymё: 2.140  
Rritja ekonomike: 5,5 %  
Papunёsia: 14,5 %  
Inflacioni: 2,5 %  
Defiçiti buxhetor: -5,9 % PBB 
Defiçiti i bilancit tё shёrbimeve:  
-350 Mio.  
Tё ardhurat mesatare mujore:  
217 
 
 
Tё dhёna demografike 
 
Popullsia: 
48,9% janë femra; ulje e popullsisё nё 10 
vitetet e fundit me rritje tё numrit te 
femrave nё popullsinё e mbetur 
HDI-Indeksi i Zhvillimit Njerëzor: 
0.780 (2003) 

ni-Index1: 28,2 
GDI-Indeksi i çёshtjeve gjinore & 
zhvillimit: 0.771 (2005) 
Alfabetizmi: 
meshkujt 99,2%, femrat 98,3% 
Rritja e popullsisë: 2,3 
 
 
1 Gini-Index mat pabarazinё e tё ardhurave nё 
njё shoqёri. 
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Kultura dhe popullsia 

Shqiptarёt pёrbёjnё njё popull indogjerman. Gati 95% e popullsisё janë shqiptarё. 
Nё Jug tё vendit jeton njё minoritet i konsiderueshëm grek, grupe me tё vogla 
pёrbёjnё maqedonasit sllavё dhe vllahёt (arumunёt). 
 
Shqiptarёt ndahen nё dy grupe tё mёdha Gegёt dhe Toskёt, tё cilёt dallojnë jo 
vetëm nga ana gjuhësore, por edhe nga ana kulturore. Ndёrkohё qё toskёt nё 
gjysmёn jugore tё vendit ndikohen shumё mё tepër nga kultura qytetare orientale e 
Perandorisё Osmane, gegёt nё veri mundёn tё ruajnë mё gjatё strukturёn familjare 
tipike ballkanike, qё eshtё e ndërtuar deri nё ditet e sotme nё struktura te forta tё 
familjeve te mёdha dhe tё fiseve. Edhe pse nё kohёn e komunizmit u ndërmor njё 
proçes urbanizmi dhe industrializimi, pёrsёri pjesa dërmuese e shqiptarёve deri nё 
vitin 1990 banonte nё fshat. 
 
Koha pas ndryshimeve tё vitit 1990 solli zhvendosje tё mёdha demografike. Nga 
njëra anё emigruan qindra-mijёra shqiptarё (gati 800.000) dhe nga ana tjetër qytetet 
u rritёn sё tepërmi si pasojё e lëvizjeve tё brendshme. 
 
Ndёrkohё qё shqiptarёt kishin nё 1990 pёrqindjen mё tё lartё tё lindjeve nё Evropё 
(ishin tё ndaluar kontraceptivёt), ajo sot ёshtё ulur nё mesataren evropiane nё me 
pak se dy fëmijё pёr nёnё. 
 
Regjimi komunist e kishte shpallur Shqipёrinё nga viti 1968 deri 1990 si shtet ateist. 
Shumica e shqiptarёve ndjehen sot muslimanё (sunitёt, dhe simpatizantё tё urdhrit 
bektashi), ortodoksё ose katolikё. Njё pjesё e vogël deklarohen si ateistё ose u 
përkasin besimeve tё tjera – veçanërisht tё kishave liberale kristiane. 

Forma e qeverisjes 

Shteti shqiptar ёshtё njё republikё parlamentare me njё qeverisje qendrore dhe 
struktura qeverisje lokale. Autoriteti ligjvёnёs ёshtё Kuvendi i Republikёs sё 
Shqipёrisё, deputetёt e tё cilit zgjidhen çdo katёr vjet. Nga tё cilёt 100 mandate 
zgjedhjeje jepen nga sistemi maxhoritar dhe 40 mandatet e tjera jepen nё bazё tё 
procedurës sё zgjedhjeve proporcionale sipas listave tё hartuara nga partitё. 
 
Kryetari i shtetit shqiptar ёshtё presidenti i zgjedhur pёr 5 vjet nga kuvendi. Qeveria, 
qё mban pёrgjegjёsi ndaj parlamentit, drejtohet nga kryeministri, i cili emëron 
ministrat, tё cilёt duhet tё konfirmohen nga presidenti. Pas kësaj qeveria duhet tё 
paraqesё votëbesimin nё parlament. Para disa vjetësh Shqipёria ka ngritur njё 
Gjykatё Kushtetuese sipas modelit gjerman, e cila nё krizat politike tё kohëve tё 
fundit ka dëshmuar se ёshtё njё faktor stabilizues. 
 
Kushtetuta qё ёshtё aktualisht nё fuqi ёshtё miratuar me njё referendum popullor 
mё 28 Nёndor 1998. 
 
Nё zgjedhjet parlamentare nё Korrik 2005 doli fituese Partia Demokratike opozitare 
e ish-presidentit Sali Berisha. Njё koalicion i Partisё Demokratike me Partinё 
Republikane, Partinё Demokrate tё Re, Partinё Agrare dhe Ambjentaliste, Partinё 
pёr Mbrojtjen e tё Drjetave tё Njeriut dhe Partinё Demokristiane formojnë shumicën 
nё parlament. Qeveria e pёrbёrё nga 14 ministra drejtohet nga Kryeministri Sali 
Berisha. Presidenti i Republikёs ёshtё Alfred Moisiu, i pavaruar. 
 
Shqipёria ёshtё e ndarё nё 12 prefektura, qё i përgjigjen edhe 12 rajone ose 
“qarqe”. Kryetarёt e bashkive dhe anёtarёt e 374 njёsive tё qeverisjes vendore (65 
nё qytete dhe 308 nё komuna) zgjidhen nё zgjedhje lokale qё zhvillohen çdo 3 vjet. 
Këshillat rajonal ose te qarqeve emërohen nga pёrfaqёsuesit lokalё, ndёrkohё qё 
qeveria emëron prefektёt. 
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Tё drejtat dhe detyrat e njësive vendore rregullohen me kushtetutё dhe me 
legjislacionin nё fuqi. Ndёrkohё qё njёsitё vendore kanё kompetenca tё plota pёr 
infrastrukturën dhe ofrimin e shërbimeve pёr qytetarёt nё kontekstin e zhvillimit 
ekonomik, shoqëror dhe kulturor nё nivel lokal dhe pёr sigurinë civile, ato ndajnë 
pёrgjegjёsitё me qeverisjen qendrore nё fushat e arsimit parashkollor dhe shkollor, 
sektori primar shёndetёsor, shërbimet sociale, reduktimi i varfёrisё, rendi publik dhe 
mbrojtja civile si dhe mbrojtja e mjedisit. 
 
Qarqet luajnё njё rol drejtues nё zhvillimin dhe implementimin e politikave rajonale si 
dhe pёr koordinimn e strategjive kombëtare dhe rajonale tё zhvillimit. 

2. Bashkёpunimi i deritanishёm 

2.1 Programet austriake tё bashkёpunimit 
Bashkёpunimi Austriak pёr Zhvillim me Shqipёrinё ekziston qё nga vitit 1991. Nё 
vitet 1991-1995 fokusi u vu para sё gjithash nё ndihmёn humanitare. Mbas 
përmbysjes sё regjimit komunist dhe krizës shoqërore qё shoqëroi atё duhet tё 
merreshin brenda njё kohё tё shkurtër masa pёr stabilizimin e vendit. BAZH 
kontribuoi me ndërtimin e infrastrukturës bazё dhe vënien nё dispozicion tё masave 
minimale pёr shërbimet publike pёr  parandalimin e eksodit kёrcёnues tё popullsisё. 
 
Mbas ngritjes sё Zyrёs sё Koordinimit pranё Ambasadёs Austriake nё Tiranë nё 
vitin 1995 u hodh njё hap tjetër pёr njё bashkëpunim teknik mё tё strukturuar dhe 
afatgjatё. Konsolidimi dhe përforcimi i vazhdueshëm i strukturave shtetërore mbas 
krizës 1996/1997 si dhe kushtetuta e re krijuan edhe bazёn pёr zhvillimin dhe 
zbatimin e programeve sё bashku me strukturat qeveritare. 
 
Veriu i Shqipёrisё, rajoni mё pak i zhvilluar i vendit, ka qenё qё nё fillim qendra e 
aktiviteteve tё BAZH dhe e aktorёve tё tjerё austriakё, pёr tё kontribuar nё 
zvogëlimin e diferencave shoqërore dhe ekonomike. Nёse nё vitin 1995 Austria 
ishte i vetmi donator nё Veri te Shqipёrisё, para sё gjithash nё vitet e fundit ajo 
ёshtё ndjekur nga njё sёrё organizatash tё tjera. 
 
Me vënien nё dispozicion tё infrastrukturës bazё BAZH nxiste zhvillimin shoqëror 
dhe ekonomik tё vendit dhe tё shoqёrisё – aksesi tek uji dhe energjia duhet tё 
shikohet si njё kusht i rёndёsishёm jetik pёr çdo aktivitet ekonomik. Mbështetja e 
arsimit profesional pёrmirёson perspektivat e tё rinjve, kualifikimi i 
politikaneve/politikanёve nё çështjet e orientimit gjinor solli njё pozicionim mё tё 
fuqizuar tё gruas nё ndёrgjegjёsimin e publikut. Deri nё fund tё vitit 2006 Ministria 
Federale e Punёve tё Jashtme ka vёnё nё dispozicion pёr projekte nё Shqipёri 
fonde qё kapin shumёn e 24 milion EURO. 
 
Vlerёsimi i pёrgjithshёm i 12 viteve tё BAZH i kryer nё vitin 2005 dha njё dëshmi 
mjaft tё mirё pёr BAZH. Zhvillimi i programit u përshtat edhe mё tej nё sfidat 
ekonomiko-shoqёrore dhe politike tё vendit; arritja e objektivave ishte mesatarisht 
mjaft e lartё. U rekomandua njё përqasje mё e qartё e programit, njё pёrqёndrim i 
mёtejshёm si dhe njё lidhje mё e fuqishme midis nivelit mikro, meso dhe makro. 
Këto rekomandime merren parasyshё edhe nё kёtё program. 
 
Përveç Ministrisё Federale tё Punёve tё Jashtme edhe shumё aktorё tё tjerё 
austriakё kanё sjellё burime tё konsiderueshme pёr projekte nё Shqipёri, si pёr 
shembull Ministria Federale e Arsimit, Shkencёs dhe Kultures dhe Ministria Federale 
e Financave. Ministria Federale e Drejtёsisё mbështet aktualisht Shqipёrinё nё 
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kuadrin e Projektit tё BE-sё EURALIUS (European Assistance Mission to the 
Albanian Justice System) pёr reformёn nё sistemin shqiptar tё drejtёsisё. 
 
Përveç këtyre midis shumё komunave/bashkive dhe universiteteve shqiptare dhe 
austriake ka bashkëpunime mjaft tё frytshme. Projekte tё shumta midis OJF-ve 
austriake dhe shqiptare, tё cilat mbështeten edhe nga BASH, kanё dhёnё njё ndikim 
tё konsiderueshëm nё fuqizimin e shoqёrisё civile nё vend. 
 
Mbështetje tё tjera Shqipёria ka marrё nёpёrmjet kontributit tё Austrisё nё Kombet e 
Bashkuara, misionet e OSBE-sё, vëzhgimet e zgjedhjeve. Kështu p.sh. ish 
Kancelari austriak Franz Vranitzky si i dërguar i posaçëm i OSBE-sё pёr koordinimin 
e ndihmave mbas krizës 1996/97 dhe ambasadori Herbert Grubmayr si i dërguar i 
posaçëm i BE-sё nё 1998 kanё dhёnё njё kontribut tё çmuar nё rivendosjen e 
stabilitetit shtetëror nё Shqipёri. 

2.2 Marrёdhёniet ekonomike me Austrinё 
Marrёdhёniet ekonomike midis Shqipёrisё dhe Austrisё mbёshteten nё 
marrёdhёniet e mira disa dhjetra vjeçare. Nёpёrmjet ngritjes sё vazhdueshme si tё 
eksporteve ashtu edhe tё importeve nё tre vitet e fundit tregtia nё vitin 2005 ka 
arritur kulmin e saj dhe arriti volumin mё tё lartё tё saj tregtar me rreth 40 milion 
EURO. Partnerёt mё tё rёndёsishёm tregtar tё Shqipёrisё vazhdojnë tё mbeten 
Italia dhe Greqia. 
 
Eksportet austriake u rritёn me 64% nga vitit 2004 nё vitin 2005. Austria eksporton 
para sё gjithash pjesё kёmbimi pёr automjetet duke pёrfshirё dhe automjete rrugore, 
pasuar nga pijet dhe duhani, prodhimet kimike (veçanërisht prodhime mjekësore 
dhe farmaceutike), ushqime dhe kafshё tё gjalla si dhe mallra tё përpunuara. 
Megjithё rritjen e eksporteve shqiptare pёr nё Austri gjatё viteve tё fundit, volumi i 
pёrgjithshёm nё vitin 2005 ishte vetëm 3,8 milion EURO. Shqipёria eksporton 
tekstile, veshje, kёpucё, mallra mineralё, çelik dhe produkte bimore, si erёza, bimё 
medicinale dhe vajra etero-bimorё. 
 
Me blerjen e Bankёs mё tё madhe tё Shqipёrisё (Banka e Kursimeve) nga 
Raiffeisen Zentralbank Österreich nё prill 2004 Austria u ngjit nё investitorin e tretё 
mё tё madh nё Shqipёri. Investitorё tё tjerё austriakё janё Rogner, OMV dhe 
STRABAG. 

3. Sfidat dhe potencialet 

3.1 Sfidat 

Situata sociale – varfёria 

Shqipёria ёshtё njё nga vendet mё tё varfra nё Evropё. Me njё PBB prej 2.046 Euro 
pёr frymё Shqipёria ishte nё njё nga vendet e fundit nё krahasimin evropian. ¼ e 
popullsisё, rreth 800.000 banorё, jetojnë nё varfёri me mё pak se 2 USD nё ditё, 
rreth 5% me rreth 1 USD nё ditё jetojnë nё varfёri ekstreme. 
 
Varfëria nё Shqipёri ёshtё njё fenomen i zonave rurale. 2/3 e popullsisё sё varfër 
jetojnë nё fshatra. Përqindja e varfёrisё ёshtё nё rёnie mё shumё nё qytet se nё 
fshat (-18,9% kundrjet -5,8%). Veçanёrisht tё rrezikuar nga varfëria janë tё 
pashkolluarit dhe moshat e vjetra si dhe familjet e reja dhe me shumё fёmijё. 1/3 e 
fёmijёve nё Shqipёri jetojnë nёn kufirin e varfёrisё. Pjesa mё e madhe e popullsisё 
sё varfër jetojnë nё Veri dhe nё Verilindje tё vendit, ku gati njё nё çdo dy fёmijё 
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jetojnë nёn kufirin e varfёrisё dhe mё shumё se 1/5 e tyre nё varfёri ekstreme. 
Arsyet kryesore tё varfёrisё janë papunësia dhe nivei i ulёt arsimor. 
 
Megjithё tё ardhurat e pakta dhe shkallёs relativisht tё lartё te papunёsisё  Shqiperia 
ka indikatorё relativisht tё mirё tё arsimit dhe shёndetesisё bazё. Gati 99% e 
popullsisё madhore mund tё lexojnë dhe shkruajnë. Vdekshmëria foshnjore arrin tek 
18 pёr 1000 lindje dhe ёshtё mё e ulёt se nё vendet e tjera tё vendeve tё ECA (31 
pёr 1000). Mosha mesatare e popullsisё ёshtё 73,6. Sipas Raportit tё Zhvillimit 
Njerёzor tё UNDP tё 2005 Shqipёria nё vitin 2003 me njё HDI prej 0,780 ishte nё 
karahasimin ndёrkombёtar nё mes, nё vendin e 72 nga 177 vende, por nё 
krahasimin rajonal Shqipёria ndodhet akoma mjaft qartё larg vendeve tё saj fqinje. 

Demokracia, shteti ligjor, qeverisja e përgjegjshme dhe tё drejtat e njeriut 

Korrupsioni, zbatimi i dobët i ligjeve dhe efektiviteti i pamjaftueshёm i administratës 
janë tё pranishëm. Formulimi i njё MDG tё vetin pёr Shqipёrinё – Good Governance 
– demonstron rёndёsinё e kësaj problematike. Këto defiçite mbulojnë si edhe mё 
parё rezultatet e Shqipёrisё nё vitet e fundit nё fuqizimin e institucioneve 
demokratike dhe tё administratës publike. 
 
Kёshtu p.sh. Shqipёria megjithё rezultatet e arritura nё përafrimin e normave 
evropiane, veçanërisht nё hartimin e ligjeve tё reja dhe krijimin e institucioneve tё 
reja. Pёr tё përmbushur kriteret pёr njё anёtarёsim nё BE, Shqipёria duhet tё 
ndёrmarrё përpjekje tё mёdha. Nё raportin e fundit tё ecurisё sё PSA Komisioni 
Evropian përmend qartё mangёsitё nё reformёn nё sistemin e drejtёsisё, zbatimi i 
ngadalshëm i ligjeve si dhe mungesa e angazhimit nё luftёn kundër korrupsionit dhe 
krimit tё organizuar. 
 
Korrupsioni ndikon veçanёrisht negativisht mbi rritjen ekonomike, investimet e huaja 
direkte dhe mbi aksesin dhe cilёsinё e shërbimeve publike. Sipas studimeve tё 
fundit korrupsioni ёshtё mё i përhapur nё institucione si doganat, gjyqёsori dhe 
spitalet. Sipas Indekstit Ndёrkombёtar tё Transparencёs (Corruption Perceptions 
Index von Transparency International) – Shqipёria ndodhet nё vendin e 126 – 
Shqipёria ne kёtё kёndvёshtrim ndodhet mjaft mbrapa nё krahasim me vendet e saj 
fqinje. Përveç kësaj Shqipёria ёshtё edhe vend origjine dhe tranziti pёr trafikimin e 
qenieve njerëzore dhe vend qarkullimi pёr armët dhe drogёn. 
 
Procesi i nisur i decentralizimit duhet tё sjellё pёrmirёsime dhe transparencё nё 
administrimin, përshpejtimin e procedurave dhe rritjen e efiçiencёs dhe cilёsisё sё 
shërbimeve tё administrates publike. 
 
Megjithёse zgjedhjet parlamentare tё Korrikut 2005 u zhvilluan nё mёnyrё tё 
kënaqshme, kërkohen ende reforma nё procesin zgjedhor. Liria e fjalёs dhe e 
shtypit janë tё garantuara nga Kushtetuta nё Shqipёri, por ka mangësi nё zabtimin e 
tyre. Kёrcёnimet dhe përndjekjet e gazetarёve janë tё zakonshme. Inkurajimi i lirisё 
sё fjalёs sё lirё dhe shtypit nёpёrmjet nxjerrjes sё ligjeve tё reja qё i përgjigjen 
standardeve ndёrkombёtare mbi shpifjet, pronёsinё mbi mediat dhe lirinё e shtypit 
ёshtё i nevojshëm. Shqipёria ka njё numër tё madh tё gazetave ditore dhe 
stacioneve radiofonike dhe televizive, por asnjë prej këtyre mediave me vёshtirёsi 
mund t’ju njihet njё pavarësi e plotё financiare dhe politike. 
 
Shqipёria ka ratifikuar konventat mё tё rёndёsishme mbi tё drejtat e njeriut. Zbatimi i 
tyre si dhe mbrojtja e minoriteteve nё praktikё duhet tё pёrmirёsohet mё tej. Kёshtu 
p.sh. Shqipёria ka ngritur njё komision tё veçantё shtetëror pёr pakicat dhe ka 
miratur njё strategji kombëtare pёr pёrmirёsimin e kushteve tё jetesës sё komunitetit 
rom. Por de facto atyre shpesh u mungon ende aksesi nё infrastrukturën bazё (ujё, 
energji elektrike, strehim) nё tregun e punës si dhe nё sistemin arsimor dhe kujdesin 
shёndetёsor 



SFIDAT DHE POTENCIALET 

Shqipёria – Programi 2007–2009 | 10 

Situata ekonomike, klima e investimeve 
Shqipёria ka shёnuar padyshim njё rimёkёmbje tё admirueshme ekonomike duke 
pёrbёrё vendin me rritjen mё tё madhe ekonomike nё rajon. Duke u nisur nga vlera 
mjaft tё ulta ekonomia shqiptare arriti qё nё fillimet e proceseve transformuese tё njё 
ekonomie tё centralizuar nё njё ekonomi tё orientuar nga tregu nё vitin 1992 njё 
rritje mesatare prej 5,7%. Rёnia e spekulimeve financiare nё vitin 1997 si dhe njё 
rёnie e kushtëzuar nga konjuktura e vitit 2002 i ndёrprenё këto zhvillime pozitive pёr 
pak kohё. Nё vitin 2005 rritja ekonomike arriti 5,5%. Momentalisht sektori privat 
prodhon afërisht rreth ¾ e PBB. 
 
PBB pёr frymё ёshtё dyfishuar qё nga koha e rënies sё regjimit komunist dhe nё 
vitin 2005 arriti 2.140 EUR. Tё ardhurat mesatare pёr frymё nё Shqipёri nё vitin 
1992 vlerёsohen rreth 300 USD. Si atёherё edhe sot nё krahasimin rajonal ato ishin 
dukshёm poshtё të ardhurave tё vendeve fqinje. Nё 2005 shqiptarёt fitonin 
mesatarisht rreth 2.500 EURO pёr frymё nё vit. 
 
Konsumi gjithnjë nё rritje i mallrave tё huaja mbas rënies sё komunizmit solli nё njё 
rritje tё defiçitit tregtar. Momentalisht importet tejkalojnë katërfishin e eksporteve. Kjo 
rezultoi nё njё deficit tё jashtëm tregtar prej – 20,8% nё raport me PBB. BE ёshtё 
partneri mё i rёndёsishёm tregtar i Shqipёrisё; mbi tё bien rreth 85% e eksporteve 
dhe rreth 74% e importeve tё saj. Brenda BE-sё Italia dhe Greqia paraqesin me 
diferencё nga vendet e tjera partnerёt ekonomikё mё tё fuqishëm, ndёr vendet fqinje 
nё rajon janë Kosova dhe Maqedonia. 
 
Shqipёria ndjek njё politikё strikte monetare, inflacioni pёr momentin arrin rreth 2%. 
Deficiti buxhetor si dhe borxhi shtetëror arritën tё reduktoheshin vazhdimisht gjatё 
viteve tё fundit. – nga 6,9% tё PBB nё vitin 2001 nё 4,9% nё vitin 2004 si dhe nga 
41% tё PBB nё vitin 2001 nё 37,8% vitin 2004. 
 
Rritja ekonomike e viteve tё fundit – motorёt e zhvillimit janë para sё gjithash 
ekonomia lokale e ndёrtimit dhe sektori i shërbimeve dhe transportit – i dedikohet 
kryesisht kёrkesёs sё madhe nё vend. Sigurimi i qendrueshёm i rritjes ekonomike 
dhe pёrmirёsimi i standardeve tё jetesës qё lidhet me tё mund tё arrihet vetëm me 
rritjen e mëtejshme tё prodhimit dhe tё eksporteve. Premisa bazё pёr kёtё ёshtё 
pёrmirёsimi i klimës sё investimeve pёr rritjen e investimeve. Problemet kryesore 
janë strukturat administrative tё mbiburokratizuara dhe tё dobëta, korrupsioni, 
infrastruktura e pamjaftueshme, problemet e pazgjidhura tё pronësisё mbi tokёn dhe 
mungesa e aksesit nё mjetet financiare. Nё krahasimin rajonal Shqipёria renditet nё 
vendin e fundit pёrsa i pёrket kuotave tё FDI-ve, investimeve private dhe eksportit. 

Papunёsia e lartё, ekonomia informale 
Papunësia zyrtare nё vitin 2005 ishte rreth 14%. Kjo shifër pasqyron nё mёnyrё tё 
pamjaftueshme situatën e punësimit. Sektori informal nё Shqipёri ёshtё mjaft i 
përhapur. Ky sektor punëson njё pjesё tё madhe tё popullsisё sё aftё pёr punё, 
shpesh nё kushte tё pasigurta pune dhe pa sigurimet shoqërore dhe ato tё kodit tё 
punës. Përveç kësaj nё sektorin e bujqёsisё ekziston edhe njё masё e 
konsiderueshme e papunёsisё sё fshehur si dhe punësim i pamjaftueshëm. Migrimi i 
konsiderueshëm brenda vendit nё vitet e fundit ka rritur presionin mbi tregun e 
punës nё qendrat e banuara. Mungesa e vendeve tё punës ёshtё edhe shkaku i 
problemeve tё shumta sociale. 

Infrastruktura e pamjaftueshme 
Vitet e lёnies pas dore dhe tё shkatërrimeve tё vullnetshme gjatё krizave çuan nё 
njё shkatërrim tё infrastrukturës. Mirёmbajtja e pamjaftueshme dhe mungesa e 
investimeve nё mirëmbajtje dhe nё modernizim janë karakteristike pёr situatën 
aktuale. Nё shumё rajone, vёçanёrisht nё fshatra dhe nё zonat malore, mungon 
tёrёsisht infrastruktura e nevojshme. 
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Sistemi energjetik vitet e fundit ёshtё karakterizuar nga ndërprerjet e vazhdueshme 
dhe nga mungesat e furnizimit. Rritja e vazhdueshme e nevojës pёr energji 
elektrike, gjysma e sё cilёs vjen nga konsumi i energjisё nё familje, kërkon investime 
intensive nё rritjen e prodhimit tё energjisё elektrike. Gati vetëm gjysma e popullsisё 
nё Shqipёri ka akses tek uji i pijshëm. Humbjet e ujit nё rrjet arrijnë gati 60%. Vetëm 
18% e ujit tё prodhuar paguhen nga konsumatorёt. Sistemet e pastrimit tё ujrave tё 
zeza pёr trajtimin e ujrave industrialё dhe tё përdorur praktikisht nuk ekzistojnë. 
Rrjeti i rrugёve tё Shqipёrisё, mё i denduri nё vendet e EJL, ёshtё pothuaj vetëm 
13% i asfaltuar. Sipas vlerësimeve tё ndryshme transporti rrugor deri nё vitin 2015 
mund te rriten nga 170 deri nё 250%. Pёr tё përballuar kёtё rritje kërkohen jo vetëm 
pёrmirёsime tё rrjetit rrugor ekzistues, por edhe investime pёr zgjerimin dhe 
mirëmbajtjen/menaxhimin e rrjetit ekzistues. Pёr fat tё keq pёr shkak tё rrjetit 
hekurudhor tё shkatërruar nuk ekziston ndonjë alternativё realiste mё ambientaliste 
kundrejt transportit rrugor. Zgjerimi i telekomunikacionit dhe lidhja me internetin 
mund tё realizohen nё mёnyrё tё kënaqshme nёpёrmjet teknologjisё celulare. 
 
Investimet pёr modernizimin urgjent tё infrastrukturës do tё kёrkojnё nё tё ardhmen 
shpenzime publike tё mёdha, qё nё njё periudhё afatmesme janë tё mundura vetëm 
me mbështetjen e komunitetit ndёrkombёtar tё donatorёve. 

Zhvendosjet demografike 
Deri nё vitin 1990 shumica e shqiptarёve jetonte nё fshat. Nё shumё zona malore 
mbas përmbysjes u shfaq njё imigrim i madh, i cili çoi nё njё ulje tё dukshme tё 
numrit tё popullsisё nё fshat. Qё nga hapja e vendit nё vitin 1990/91 rreth 800.000 
shqiptarё janë larguar nga vendi i tyre. Ata emigruan nё mёnyrё legale ose ilegale 
pёr nё Itali, Greqi si dhe nё Amerikёn e Veriut. Vlerësohet se 20-25% e popullsisё, 
ose afërsisht 40-45% e popullsisё sё aftё pёr punё, punon momentalisht jashtë 
vendit dhe financon nёpёrmjet transfertave ndёrkombёtare jetёn e pjesës sё familjes 
tё mbetur nё vendlindje. 
 
Mbas kolapsit tё skemave piramidale nё vitin 1996 u shënua njё rritje e madhe, 
veçanërisht nё kryeqytetin Tiranë, në qytetin port tё Durrёsit si dhe në Shkodër. 
Mbas humbjes sё pronёsisё mbi tokёn si dhe tё kursimeve shumё njerëz nuk kishin 
mё asgjë. Nё periferitë e qendrave urbane u krijuan vendbanime tё shumta 
informale dhe slums. Statusi ilegal i këtyre vendbanimeve i bёn tё pamundura 
investimet publike nё infrastrukturё, shёndetёsi dhe arsim. Pasojat e tyre janë 
papunësia e lartё, konfliktet sociale dhe mungesa e perspektivёs. 
 
Pёr shkak tё zhvillimit ekonomik migrimi nё vitet e fundit ka shёnuar rёnie: si pasojё 
e kontrastit tё lartё midis tё varfërve dhe tё pasurve dhe tё ndryshimeve tё mёdha tё 
zhvillimit midis zonave rurale dhe qendrave urbane largimi nga vendet rurale 
vazhdon akoma. 

Marrёdhёnie tё paqarta tё pronёsisё, mungesa e planifikimit urban dhe 
hapsinor 
Nё shqipёri momentalisht ekzistojnë rreth 220.000 ndёrtime ilegale. Ato janë rezultat 
i shpronësimeve tё shumta tё kohës sё regjimit tё Hoxhёs, mungesës sё kadastrave 
dhe pjesërisht procedurave jo tё rregullta tё kthimit tё pronave tё viteve tё fundit, 
mbas përmbysjes. Nё vitin 2004 qeveria shqiptare ka nisur njё iniciativё pёr 
legalizimin e ndërtimeve ilegale, duke hedhur nё kёtё mёnyrё njё hap tё 
rёndёsishёm nё zgjidhjen përfundimtare tё konflikteve qё lidhen me tё. Megjithatë 
ekzistojnë si dhe mё parё vёshtirёsi tё mёdha gjatё regjistrimit dhe ekzekutimit tё 
pronёsisё si dhe gjatё kthimit dhe legalizimit. Zgjidhja e çështjes sё pronёsisё sё 
tokës ka rёndёsi tё veçantё pёr zhvillimin ekonomik, veçanërisht pёr zhvillimin e 
sektorit financiar dhe pёrmirёsimin e klimës sё investimeve, por edhe pёr zhvillimin 
e bujqёsisё. 
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Mungesa e planifikimit urban dhe hapёsinor pёrbёn njё pengesё thelbësore pёr 
zhvillimin e qёndrueshёm tё qyteteve dhe rajoneve tё Shqipёrisё. Pёr tё kontrolluar 
sa mё mirё urbanizimin e shpejtё ekziston nevoja emergjente e njё koncepti tё 
planifikimit hapёsinor nё vend si dhe tё strategjive dhe strukturave nё sektorёt e 
mbrojtjes sё mjedisit, menaxhimit tё mbetjeve dhe tё transportit publik. Pёr një 
shpërndarje sa mё efiçente tё burimeve janë të nevojshme njёkohёsisht edhe 
konsolidimi dhe fuqizimi i kapaciteteve nё nivel qendror, rajonal dhe lokal. 

Decentralizimi 
Parimi i decentralizimit ёshtё i sanksionuar nё Kushtetutёn shqiptare nё Nenin 180. 
Shqipёria ka ratifikuar nё vitin 1999 Kartёn Evropiane tё Autonomisё Lokale dhe ka 
hartuar njё strategji kombëtare tё decentralizimit, mbi bazёn e sё cilës zgjerohen 
kompetencat e nivelit tё qeverisjes vendore nё Shqipёri. Nё kuadrin e procesit tё 
decentralizimit komunave/bashkive u kalohen pronësia e sistemeve tё furnizimit me 
ujё dhe largimit tё ujrave tё zeza si dhe shkollat fillore. Përveç kësaj bashkitë dhe 
komunat kanë marrё tё drejtat fiskale. 
 
Procesi i decentralizimit nё Shqipёri ndodhet para sfidave tё mёdha. Administrata 
mjaft e centralizuar dhe autoritare nё Shqipёrinё e dhjetёvjeçarёve tё fundit e kishte 
përjashtuar publikun nga proceset e vendimmarrjes, duke i marrё atij nё kёtё 
mёnyrё mundёsinё pёr bashkёvendimmarrje dhe influencё. Si pasojё shumё 
qytetare dhe qytetarё sot nuk tregojnë interes pёr pjesëmarrjen nё proceset e 
vendimmarrjes nё nivel lokal. Nga kёndvёshtrimi institucional mungon kuadri ligjor i 
pёrshtatshёm, qё tё rregullojë qartё raportin midis njësive vendore me qeverisjen 
qendrore si dhe financimin e tyre. Njё pengesё tё madhe pёrbёjnё edhe kapacitetet 
e pakta administrative nё njësitё vendore, veçanërisht nё zonat rurale. Nga kjo 
rezultojnë probleme tё tilla si mungesa e efiçiencёs dhe mundësia pёr t’u korruptuar. 

Arsimi 
Sektori i arsimit ёshtё ndeshur me pasoja tё mёdha gjatё kohës sё transformimeve 
dhe ndikimeve tё tyre. Vitet 90 u karakterizan nga mbyllja në mbarё vendin e shumё 
shkollave profesionale si dhe reduktimi i shpenzimeve publike nga 3,7% (në raport 
me PBB) në vitin 1995 në 2,8% në vitin 2004. në kёtё mёnyrё Shqipëria 
pozicionohet dukshёm nёn nivelin e vendeve tё tjera tё EJL (mbi 4%) si dhe tё 
vendeve tё BE-sё (afërsisht 4,9%). 
 
Ndёrkohё qё përpjekjet e Shqipёrisё pёr arritjen e MDG-ve nё çështjet e arsimit fillor 
po tregojnë frytet e para, regjistrimet  vazhdimisht tё ulta nё nivelin sekondar dhe nё 
shkollat e larta janë shkak pёr t’u shqetësuar. Kështu pёr shembull përqindja e 
regjistrimeve nё arsimin sekondar nё kryeqytet ёshtё rreth 79%, nё qytetet e tjera tё 
mёdha 60%, por nё zonat rurale vetëm 25%. Sot nxёnёsit shqiptar kalojnë 
mesatarisht 8,5 vjet nё shkollё, qё, e krahasuar me mesatare e OECD prej 14 
vjetёsh, ilustron problemet tё mёdha strukturore nё sektorin e arsimit. 
 
Njё nga sfidat më kryesore tё sistemit arsimor nё Shqipëri ёshtё cilësia jo e mirё e 
ofertёs arsimore – domosdoshmërisht tё nevojshme janë pёrmirёsimet veçanërisht 
nё lidhje me relevancёn me tregun e punёs. Probleme tё tjera janë njё vlerësim 
pёrgjithësisht i ulёt i arsimit nё shoqëri dhe mungesa e aksesit nё institucionet 
arsimore. Pёrmirёsime tё dukshme nё sistemin e arsimit do tё priten nё kuadrin e 
reformës nё sektorin e arsimit tё nisur kohёt e fundit dhe nё vazhdimin e procesit tё 
decentralizimit, tё nisur mё parё. 

Ndotja e mjedisit, burimet natyrore, lёndёt e para 
Ndotja e ujit, tokës dhe ajrit paraqesin nё shumё vende në Shqipёri njё problem 
serioz dhe njё rrezik pёr shëndetin e popullsisё. Shkaqet për kёtё janë mbetjet e 
shumta nga koha e regjimit tё Hoxhёs, impiantet industriale pa mbrojtjen e 
nevojshme dhe sistemet e filtrimit, trafiku rrugor i rritur sё shumti gjatё viteve tё 
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fundit, sisteme jo funksionale tё grumbullimit tё mbeturinave si dhe njё 
ndёrgjegjёsim i pamjaftueshëm i popullsisё në lidhje me çështjet mjedisore. 
 
Pika tё shumta tё nxehta (hot spots) bёjnё tё pamundur shfrytëzimin e shumё 
zonave. Toka pjellore pёr bujqёsinё mbetet e pashfrytëzuar, zonat potenciale pёr 
ndërtim dhe industri gjithashtu. Zhvillimi i qendrueshёm i turizmit rrezikohet nga 
ndotja gjithnjë e nё rritje e lumenjve, bregdetit dhe tё hapësirave publike. 
 
Shqipёria ka pasuri tё shumta natyrore. Shfrytëzimi pa kriter i tyre dhe përdorimi i nё 
mёnyrё joefiçiente rrezikojnë njёkohёsisht popullsinë dhe mjedisin. Probleme 
aktuale janë prerjet ilegale tё pyjeve pёr përdorimin e tyre si lёndё ngrohëse, 
shfrytëzimi komercial i pyjeve si dhe menaxhimi i dobët i tyre. Shqipёria ka 
momentalisht njё nga përqindjet mё tё larta pёr sa i pёrket çështjes sё shkatërrimit 
tё biodiversitetit nё Evropё. 

Çështjet gjinore 
Nё vitet e fundit janë marrё nje sёrё masash tё rёndёsishme nё fushёn e çështjeve 
gjinore, si pёr shembull ngritja e njё Komiteti pёr barazinë gjinore (2002), miratimi i 
njё ligji kundёr diskriminimit (2004), qё lidhet me fushat e punësimit, arsimimit, 
proceset e vendimmarrjes, diskriminimit dhe te ngacmimeve seksuale, integrimit tё 
proceseve tё çështjeve tё orientimit gjinor gjatё zhvillimit tё politikave. Ekzistojnë 
rregullimet ligjore dhe njё plan kombëtar i masave kundër trafikimit tё qenieve 
njerёzore. 
 
Por megjithatë zbatimi i masave ligjore ka mangësi, kështu qё pabarazitë gjinore nё 
Shqipёri nё 15 vitetet e fundit janë mё tё theksuara. Këto pabarazi manifestohen nё 
marrjen e posteve drejtuese, punësimin dhe tё ardhurat, arsimin dhe shëndetin si 
dhe nё dhunёn nё familje dhe trafikimin e grave. Mentalitetet shoqërore, tё cilat u 
ngarkojnë grave njё vend dytёsor dhe i mbajnë ato larg jetёs publike dhe 
funksioneve vendimmarrëse, janë akoma dominuese dhe të forta. Stereotipet gjinore 
nxisin pabarazinë strukturore dhe diferencёn nё pushtetin midis burrave dhe grave. 
 
Me njё GDI (Gender & Development Index – Indeksi pёr çështjet gjinore dhe tё 
zhvillimit) – i cili mat pabarazinë midis grave dhe burrave nё arsim, shёndetёsi dhe 
tё ardhura – prej 0,771 Shqipёria ndodhet nё vendin e 56, dhe nё kёtё mёnyrё nё 
njё nga vendet e fundit nё Evropё. GEM (Gender Empowerment Measure – treguesi 
i fuqizimit gjinor) mat pjesëmarrjen e grave nё jetёn ekonomike dhe politike: kёtu 
Shqipёria gjendet nё vendin e fundit nё Evropёn Juglindore. Pёrfaqёsimi i grave nё 
strukturat lokale tё pёrfaqësimit dhe nё paralamentin kombëtar ёshtё ende i ulёt 
(rreth 6%) megjithё fushatat e ndryshme sensibilizuese. Gratё fitojnë mesatarisht 
vetëm 56% tё tё ardhurave mesatare tё burrave. 

3.2 Potencialet 

Burimet natyrore 

Shqipёria ёshtё e pasur me burime natyrore, si pёr shembull naftё, hekur, nikel, 
bakër dhe krom. Shumё nga këto pasuri nёntokёsore si dhe burimet e shumta ujore 
gjenden mё sё shumti tё pashfrytëzuara ose janë shfrytёtzuar nё mёnyrё joefiçente 
nё tё shkuarёn. Investime tё synuara nё impiantet e ndryshme dhe nё transferimin e 
njohurive mund tё përshpejtonin aktivizimin dhe shfrytëzimin e këtyre burimeve duke 
siguruar burime tё rёndёsishme fitimi pёr Shqipёrinё. Modernizimi dhe ndërtimi i 
hidrocentraleve do tё ishin njё hap i rёndёsishёm, pёr tё reduktuar varёsinё e 
tanishme tё Shqipёrisё nga importimi i energjisё elektrike dhe pёr ta kthyer 
Shqipёrinё nё njё periudhё afatgjatё, si nё tё shkuarёn, pёrsёri nё njё eksportues 
neto. 
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Pёr tё kënaqur nё mёnyrё tё qëndrueshme kёrkesёn kombёtare gjithnjë nё rritje pёr 
energji elektrike do tё ishte i dobishёm, qё bashkё me ndёrtimin e hidrocentraleve, 
tё nxiteshin edhe burimet alternative tё energjisё, si dhe investimet nё fushёn e 
eficiencёs sё energjisё. 
 
Gati 1/3 e sipërfaqes sё Shqipёrisё janë tё mbuluara me pyje (rreth 10.000 km²). Ky 
potencial ёshtё ende i pa shfrytëzuar nga ana komerciale. Reformat nё administratё 
tё shoqëruara me njё ndalim tё prerjes ilegale tё drurëve, transferimi i teknologjisё 
dhe njohurive pёr njё shfrytëzim sa mё efiçient, mbështetja e vazhdueshme e 
industrisё sё përpunimit tё drurit dhe mbështetja e turizmit tё butё mund tё jepnin 
njё kontribut pozitiv nё punësim dhe nё gjenerimin e tё ardhurave. Edhe shfrytëzimi i 
mёtejshёm i prodhime tё ashtuquajtura jo-dru-pylli, si psh. erëzat, manat etj. mund 
tё jepnin njё kontribut pozitiv zhvillimi, nga i cili mund tё pёrfitonin para sё gjithash 
grupet e popullsisё mё tё varfra dhe mё tё margjinalizuara. 

Bujqёsia 
Si njё vend tradicionalisht agrar bujqësia pёrbёn njё nga sektorёt mё tё 
rёndёsishёm tё Shqipёrisё. Gati ¼ e tё gjithё sipërfaqes – 7.000 km² – janё tё 
shfrytёzueshme pёr bujqёsinё. Klima ёshtё pёrgjithёsisht e përshtatshme pёr tё 
gjitha llojet e bujqёsisё dhe mbarёshtimit tё kafshёve, cilësia e tokës varion mjaft 
nga rajoni dhe pozita gjeografike. 
 
Me 22% tё tyre aktivitetet bujqësore japin njё kontribut thelbësor nё PBB. Nё vitin 
2004 rreth 60 % e popullsisё tё aftё pёr punё ishin tё punësuar nё sektorin bujqësor. 
Gjithsesi shumica e tyre merret me bujqësi subsistenciale. Prodhimi nё sektorin 
bujqësor vazhdon tё mbetet mjaft i ulёt. Problemet kryesore janë mungesa e 
kapitalit pёr investimet nё makineri dhe nё pajisje si dhe nё mirëmbajtjen dhe 
riaftësimin e pjellorueshmёrisë sё tokës, sistemet e pamjaftueshme tё vaditjes, 
metoda tё vjetëruara prodhimi (njohuritё) dhe mungesa e aksesit nё tregje. Ndarja 
mjaft e madhe e sipërfaqeve bujqësore dhe ngarkesa psikologjike e konceptit 
kooperativё paraqesin probleme tё tjera strukturore, tё cilat do tё vazhdojnë tё 
pengojnё edhe pёr njё kohё tё gjatё zhvillimin e mёtejshёm tё sektorit bujqësor 
shqiptar. 
 
Futja e standardeve tё cilësisё, përmirёsimi i kualifikimit, diversifikimi i prodhimeve 
dhe ngritja e rrugёve tё reja tё shpёrndarjes mund tё pёrmirёsonin nё njё periudhё 
afatshkurtër dhe afatmesme cilёsinё dhe sasinë e prodhimeve bujqësore dhe tё 
kontribuonin nё mbulimin e nevojave kombëtare pёr ushqimet bazё (fruta, perime, 
qumësht, drithëra) si dhe prodhimet gjysёm tё gatshme dhe tё gatshme (produktet e 
mishit dhe tё qumështit, konservimet e frutave, koncentratёt e perimeve, mjaltё, 
erёzat dhe bimët kurative) si dhe nё zbutjen e deficitit tё bilancit tregtar. 

Turizmi 
Natyra e paprekur dhe relievi i shumllojshёm (shumllojshmёria e ekosistemeve) janë 
karakteristike pёr Shqipёrinё. Ajo ka specie tё rralla tё faunës dhe florës, qё e bёjnё 
Shqipёrinё nё raport me sipërfaqen e saj njё nga vendet me shumllojshmёri mё tё 
pasur nё Evropё. Me mikpritjen saj, kulturёn interesante si dhe me klimën 
mesdhetare Shqipёria disponon kushte tё favorshme pёr zhvillimin e llojeve tё 
ndryshme tё turizmit. 
 
Numri i turistёve nga viti 2000 u rrit me 80%. Nё vitin 2004 u regjistruan rreth 
580.000 fjetje. Gati ¾ e turistёve janë vendas, klientёt nga jashtë vendit vinin 
kryesisht nga vendet fqinje. Kontributi i turizmit nё PBB nё vitin 2005 arriti nё 4;7% 
dhe u rrit nё krahasim me vitin e kaluar me rreth 3%. Gati 11% e popullsisё sё aftё 
pёr punё punonin nё vitin 2005 nё sektorin e turizmit, tё cilёt pёrbёnin rreth 165.000 
persona. Tё ardhurat nga turizmi nga viti 2002 nё vitin 2004 u rritёn nga 480 milion 
USD nё 740 milion USD. Njё rritje e numrit tё fjetjeve si dhe vazhdimi i këtij zhvillimi 
priten edhe pёr tё ardhmen. Kёshilli Botёror i Udhёtimeve dhe Turizmit (World 
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Travel & Tourism Council) parashikon njё rritje reale vjetore tё turizmit nё 5,4% nё 
periudhën 2006 deri nё 2015. 
 
Turizmi zё njё vend tё veçantё nё strategjinë e Qeverisё Shqiptare pёr zhvillimin 
ekonomik tё vendit. Baza pёr zhvillimin e mёtejshёm tё këtij sektori ёshtё strategjia 
kombëtare e zhvillimit tё turizmit dhe plani i saj i masave, tё miratuara nga Qeveria 
Shqiptare nё vitin 2004. 
 
Ndёrkohё qё nё tё shkuarёn ёshte investuar kryesisht nё rritjen e kapaciteteve pёr 
fjetje dhe nё gastronomi – sot nё Shqiperi ka rreth 200 hotele me njё kapacitet total 
prej rreth 9.000 shtretёr – ka mungesa nё investime tё rёndёsishme veçanërisht nё 
fushёn e infrastrukturёs. Pёr tё tërhequr nё tё ardhmen gjithnjë e mё shumё turistё 
potencialё nga jashtë me aftёsi paguese kusht i domosdoshëm janë investime tё 
fuqishme nё infrastrukturën lokale, nё rrjetin rrugor dhe nё mbrojtjen e mjedisit si 
dhe masat pёr pёrmirёsimin e cilёsisё sё shërbimeve si dhe tё pёrmirёsimit tё 
kualifikimit tё punonjёsve. 

Pozita gjeografike 
Pozita gjeografike e bёn Shqipёrinё njё nyjё lidhjeje natyrore pёr marrёdhёniet 
tregtare midis zonёs sё Ballkanit dhe Mesdheut. Modernizimi i rrugёve tё 
komunikimit, zgjerimi i porteve dhe ngritja e linjave transportuese pёr burimet 
energjetike mund t’i sigurojnë Shqipёrisё nё tё ardhmen tё ardhura lukrative nga 
shërbimet tranzit. Ndërmarrjet shqiptare tё sektorit furnizues nё njё periudhё 
afatmesme mund tё aktivizohen gjithnjë e mё tepër nё zinxhirin ndёrkombёtar tё 
krijimit tё vlerave duke përfituar nё kёtё mёnyrё nga mundёsitё qё ofrohen nga 
tregjet globale. 

Toleranca fetare 
Toleranca midis grupeve dhe komuniteteve fetare ёshtё e zhvilluar qё prej shekujsh 
nё Shqipёri. Kёtё fakt nuk mundi ta ndryshojё as regjimi totalitar komunist, nё 
sundimin e tё cilit ishte i ndaluar ushtrimi i besimit fetar pёr 22 vjet. Shkalla mjaft 
impresionuese e tolerancës i ka bёrё ballё edhe konflikteve sociale tё 
dhjetёvjeçarёve tё fundit. Nё njё botё ku besimi gjithnjë e mё tepër po 
instrumentalizohet dhe keqpërdoret pёr argumentimin dhe justifikimin e arsyeve tё 
konflikteve politike, ekonomike dhe sociale, toleranca fetare nё Shqipёri paraqet njё 
shembull domethёnёs, nga i cili mund tё mёsojnё jo vetëm vendet e Ballkanit, por 
edhe pjesa tjetër e Evropёs dhe pjesё tё tjera tё Botёs. 

Integrimi Evropian 
Qёllimi i anёtarёsimit nё Bashkimin Evropian ka pёrbёrё gjatё viteve tё fundit edhe 
motorrin pёr reformat tёrёsore nё administratën publike dhe nё përafrimin e 
legjislacionit me legjislacionin komunitar (acquis communautaire). Me deklaratat e 
Kёshillit Evropian tё Selanikut nё Qershor 2003 mbi mundёsinё e anёtarёsimit tё 
plotё u krijua edhe pёr Shqipёrinё njё perspektivё afatgjatё pёr nё BE. Me 
nënshkrimin e Marrёveshjes sё Stabilizim-Asociimit nё Qershor 2006 u hodh njё hap 
tjetër i rёndёsishёm nё rrugёn drejt anёtarёsimit nё BE. Ky hap paraqet edhe pёr tё 
ardhmen vizionin dhe motivacionin mё tё rёndёsishёm tё Qeverisё Shqiptare dhe tё 
popullit shqiptar pёr reforma tё mёtejshme. 
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4. Strategjitё e zhvillimit dhe programet e donatorёve 
tё tjerё 

4.1 Strategjitё shqiptare tё zhvilimit 

Procesi i integrimit nё BE 

Anёtarёsimi nё BE – krahas anёtarёsimit nё NATO – pёrbёn njё pikësynim afatgjatё 
tё deklaruar qartё tё qeverisё dhe popullit shqiptar. 
 
Nё vitin 2000 u iniciua nga BE Procesi i Stabilizimit dhe Asociimit (PSA), duke ju 
njohur vendeve tё Ballkanit perëndimor statusin e “kandidatёve potencialё” me njё 
“perspektivё tё qartё anёtarёsimi” nё Bashkimin Evropian. PSA ka si synim njё 
zbatim hap pas hapi tё legjislacionit juridik komunitar tё BE-sё („Acquis 
communautaire“), heqjen e barrierave tregtare si dhe njё bashkëpunim mё tё 
ngushtё midis vendeve tё Ballkanit perëndimor. Instrumentet e PSA-sё janë 
nënshkrimi i Marrёveshjes sё Stabilizimit dhe Asociimit (MSA), njё program ndihme, 
regjimi doganor asimetrik dhe dialogu politik. Programi ekzistues i ndihmës CARDS 
do tё kalojё prej vitit 2007 nё njё instrument tё ri, nё tё ashtuquajturin Instrument for 
Pre-accession Assistance (IPA) pёr periudhën e financimit 2007–2013. 
 
Mbas rreth 8 vjetёsh negociata, konsultimesh tё pёrbashkёta dhe studime 
bёshmёrie mё 31 janar 2003 e hapёn negociatat zyrtare pёr nënshkrimin e MSA me 
Bashkimin Evropian. Mё 15 maj 2005 Qeveria Shqiptare miratoi planin e masave 
pёr përafrimin e legjislacionit, i cili pёrmbledh nё njё dokument tё vetëm tё 
konsoliduar tё gjitha masat e nevojshme pёr përmbushjen e detyrimeve nga PSA. 
Mbyllja e negociatave nё shkurt 2006 u shoqёrua nga Nёnshkrimi mё 12 Qershor 
2006 i Marrёveshjes sё Stabilizimit dhe Asociimit (MSA) midis Bashkimit Evropian 
dhe Shqipёrisё. 
 
MSA ёshtё dokumenti kryesor referues pёr procesin e zhvillimit tё Shqipёrisё. Ai 
paraqet bazёn mё tё rёndёsishme pёr tё gjitha strategjitë kombëtare dhe i shërben 
komunitetit ndёrkombёtar tё donatorёve si direktiva mё e rёndёsishme pёr 
programet dhe strategjitë e donatorёve. 

Strategjia e reduktimit tё varfёrisё 

Strategjia Kombёtare pёr Zhvillimin Ekonomik dhe Social (SKZHES) pёrbёnte nga 
viti 2001 deri nё vitin 2006 njё program disavjeçar kuadër pёr luftёn kundër varfёrisё 
dhe nё forcimin e strukturave tё qeverisjes. SKZHES u miratua nga Qeveria 
Shqiptare nё vitin 2001, u ripërpunua nё vitin 2003 dhe qё prej asaj kohe ёshtё 
paraqitur si dokumenti bazё pёr tё gjitha axhendat sociale dhe ekonomike tё 
Qeverisё Shqiptare. 
 
Rritja ekonomike e qëndrueshme dhe e balancuar nga ana sociale ishin përcaktuar 
nё kёtё strategji si çelësi pёr luftёn kundër varfёrisё dhe rritjes sё mirëqenies nё 
Shqipëri. Qëllimet afatmesme tё Qeverisё Shqiptare nё SKZHES ishin rritja 
ekonomike dhe stabiliteti makroekonomik si dhe pёrmirёsimet nё fushat e 
shёndetёsisё, arsimit, infrastrukturës, qeverisjes dhe pёr çёshtjet sociale. Midis 
këtyre qëllimeve dallohen qartё edhe ndikimit e Objektivave tё Zhvillimit tё 
Mijёvjeçarit (MDG). 
 
Nё kuadrin e njё procesi konsultimi pёr zhvillimin e mёtejshёm tё SKZHES-it pёr 
periudhën mbas vitit 2007, nё gjashtёmujorin e parё tё vitit 2006, u hartuan strategji 
tё shumta sektoriale, tё cilat formojnë edhe bazёn pёr strategjinë e re kombëtare tё 
zhvillimit, Strategjia Kombёtare pёr Zhvillim dhe Integrim (SKZHI). Nё SKZHI 
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tregohen qartё mangёsitё e SKZHES-sё: SKZHI ёshtё mё pёrmbledhёse, merr 
parasysh tёrёsisht perspektivat e integrimit nё Bashkimin Evropian dhe nё NATO 
dhe mbeshtetet nё mё shumё se 30 strategji sektoriale dhe ndёrsektoriale. 
Ndёrkohё qё nё SKZHES nuk kishte asnjë lidhje me planifikimin buxhetor 
afatmesëm, SKZHI ёshtё e lidhur direkt me Programin Buxhetor Afatmesёm (PBA). 
Pёr strategjinë SKZHI ёshtё parashikuar njё horizont planifikimi 7-vjeçar. 

Sistemi i Planifikimit tё Integruar – SPI 

Me ndihmёn e Komunitetit Ndёrkombёtar filloi nё vitin 2004 njё proces i zhvillimit tё 
Sistemit tё Planifikimit tё Integruar. Ky sistem ka si qёllim harmonizimin e strategjive 
tё shumta tё zhvillimit (PSA, SKZHI, MDGs, ...) dhe lidhjen e tyre mё tё mirё me 
buxhetin. Deri nё vitin 2007 me ndihmёn e SPI do tё hartohet njё dokument i vetëm 
kuadër, i cili nё Kuadrin e Programit Buxhetor Afatmesёm do tё lidhё tё gjitha 
prioritetet e strategjive me buxhetet pёrkatёse vjetore. Nga viti 2007 do tё ekzistojё 
njё plan i vetëm masash i prioriteteve afatmesme pёr zhvillimin social dhe ekonomik 
tё Shqipёrisё dhe pёr ambicjet e saj nё rrugёn drejt integrimit tё plotё nё BE. 

Strategji tё tjera relevante: 

 Programi i Qeverisё 2005–2009 (2005) 
 Plani Kombёtar pёr Pёrafrimin e Legjislacionit (2005) 
 Strategjia Kombёtare e Arsimit 2004–2015 (2004) 
 Strategjia Kombёtare e Energjisё (2003) 
 Strategjia Kombёtare e Furnizimit me ujё (2004)  
 Strategjia pёr Furnizimin me ujё dhe Kanalizimet nё zonat urbane (2003) 
 Strategjia pёr Furnizimin me ujё dhe Kanalizimet nё zonat rurale (2003) 
 Strategjia Kombёtare e Zhvillimit tё Turizmit dhe Plani i masave (2004) 
 Stretegjia Kombёtare pёr Turizmin e Qёndrueshёm (2002) 
 Plani Kombёtar i Masave pёr Mjedisin (2002) 
 Strategjia Kombёtare pёr Decentralizimin dhe per Autonominё Lokale, 1999 
 Strategjia Kombёtare pёr Pёrmirёsimin e Kushteve tё Jetesёs sё Komunitetit 

Rom (2003) 
 Strategjia Kombёtare dhe Plani i Masave pёr Biodiversitetin (1999) 

 

4.2 Koordinimi i donatorёve dhe programet e donatorёve tё tjerё2 

Koordinimi i donatorёve 

Nё fund tё vitit 2005 Qeveria Shqiptare demonstroi me ngritjen e njё Departamenti 
qendror pёr Koordinimin e Strategjive dhe tё Donatorёve vullnetin e saj pёr tё marrё 
njё rol aktiv nё koordinimin e donatorёve. Ky departament ndodhet direkt nё 
varёsinё e Kёshillit tё Ministrave dhe ёshtё pёrgjegjës jo vetëm pёr koordinimin e 
donatorёve, por edhe pёr zbatimin e SPI-sё dhe pёr zhvillimin e mёtejshёm tё 
strategjive tё zhvillimit, nё kёtё mёnyrё pёr drejtimin e pёrgjithshёm tё proceseve të 
zhvillimit. 
 
Qeveria ka krjuar nё kёtё mёnyrё bazёn pёr njё komunikim efektiv dhe pёr 
koordinimin me donatorёt, qё deri nё atё kohё ishte drejtuar pothuajse vetëm nga 
komuniteti ndёrkombёtar i donatorёve. Nё bashkëpunim me Sekretariatin Teknik tё 
Donatorёve tё Komisionit Evropian organizohen takime çdo tre muaj, pёr tё nxitur 
shkëmbimin e ideve midis donatorёve bilateralё dhe multilateralё. Nё njё sёrё 
grupesh pune sektorialё pёrfaqёsuesit e qeverisё dhe tё donatorёve takohen edhe 
çdo muaj pёr tё diskutuar pёr tema specifike. 
 

                                                      
2 Pёr informacione tё hollёsishme shiko Shtojcёn 2. 
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Si Qeveria, ashtu edhe komuniteti ndёrkombёtar me këto struktura tё reja dhe me 
pёrgjegjёsistё e qarta qё lidhen me to shfaqin shpresat pёr tё pёrdorur fondet nё 
dispozicion nё mёnyrё sa mё efiçiente dhe tё orientuar pёr tё përmbushur nё kёtё 
mёnyrё edhe synimet e Deklaratёs sё Parisit. 

Komisioni Evropian 

Bashkimi Evropian ёshtё që prej vitit 1991 donatori kryesor nё Shqipёri. Ndihma e 
komunitetit evropian nё Shqipёri nё periudhën 1991-2004 ka arritur shumёn prej 1,2 
miliardё EURO. Nga viti 2000 deri nё vitin 2004 Shqipёria ka përfituar rreth 240 
Milion EURO nga ndihma komunitare, dmth. njё akordim vjetor fondesh prej rreth 50 
milion EURO. Qё prej vitit 2001 CARDS ёshtё instrumenti mё i rёndёsishёm 
financues i BE-sё pёr Shqipёrinё, me ndihmёn e tё cilit mbështetet lidhja e 
Shqipёrisё me PSA dhe veçanёrisht reformat nё katёr sektorёt prioritarë tё 
mёposhtёm: Drejtёsia dhe çështjet e brendshme, krijimi i kapaciteteve 
administrative, zhvillimi ekonomik dhe social si dhe stabiliteti dhe demokracia. 
Administrimi i projekteve iu kalua nё kompetencё Delegacionit tё Komisionit 
Evropian nё Tiranë, i cili bashkëpunon ngushtё me Ministrinё e Integrimit. Nё vitin e 
fundit tё ekzistencës sё tij programi CARDS pёr Shqipёrinё ёshtё kuotuar me njё 
fond prej 45,5 milion EURO. 
 
Nga viti 2007 CARDS do tё zёvendësohet nga instrumenti i para-antarёsimit IPA. Ky 
instrument do tё paraqesё tё gjithё kuadrin e ri pёr tё gjitha masat e financuara nga 
BE pёr mbështetjen e përgatitjeve pёr antarёsim tё vendeve kandidate dhe vendeve 
kandidate potenciale, ku bёn pjesё edhe Shqipёria. 

Banka Botёrore dhe FMN 

Gjatё 15 viteve tё fundit BANKA Botёrore ka vёnё nё dispozicion tё Shqipёrisё 820 
milion USD pёr projekte pёr pёrmirёsimin e infrastrukturёs dhe nxitjen e zhvillimit tё 
qyteteve, modernizimin e bujqёsisё, pёrmirёsimin e kushteve ekonomike dhe 
qeverisjes sё mirё si dhe mbështetje tё tjera financiare. 
 
Programi i Asistencёs pёr Shqipёrinё (Country Assistance Strategy 2006-2009) 
formon bazёn pёr punёn e Bankёs Botёrore nё Shqipёri. Prioritetet e Bankёs 
Botёrore janë sektorёt e infrastrukturës, shёndetёsisё dhe arsimit. Qeverisja e mirё 
pёrbёn njё temё qendrore – tё gjitha ndërhyrjet e Bankёs Botёrore hartohen mbi 
bazёn e kёndvёshtrimit tё mbështetjes sё decentralizimit, tё pjesëmarrjes mё tё 
gjerё tё qytetarёve dhe tё menaxhimit transparent tё administratёs. 
 
Ka mjaft tё ngjarё qё si rezultat i zhvillimeve pozitive nё vitin 2008 Shqipëria tё 
humbasё statusin e IDA dhe tё bёhet njё kandidat pёr IBRD. 
 
Qё prej vitit 1997 Shqiperia ka përfituar nga FMN mbështetje nё shumёn prej 64 
milion USD pёr reformimin e sektorit bankar dhe tё administratёs publike, 
veçanërisht pёr administrimin financiar, si dhe pёr fuqizimin e stabilitetit 
makroekonomik. 

Donatorё tё tjerё 

Përveç KE dhe Bankёs Botёrore mbështesin edhe Italia, BERZH-i, Greqia dhe 
Zvicra modernizimin e infrastrukturës. Sektori energjitik ёshtё mbështetur gjatё 
viteve tё fundit me grante dhe kredite nga Banka Botërore, USAID, Italia, Norvegjia, 
BERZH, KfW, BEI dhe Japonia. Projektet mjedisore dhe investimet nё 
infrastrukturën ujore janё kryer, pёrveçse nga Austria, para sё gjithash nga KfW dhe 
Zvicra. Nё krahasim me sektorёt e sipёrpёrmendur mbështetja e sektorit tё 
shёndetёsisё dhe arsimit ёshtё mё e ulёt. Projektet nё arsim kanё përfituar 
mbështetje financiare nga KE, USAID, Zvicra, Gjermania dhe fondacionet private. 
Suedia, Hollanda dhe Gjermania mbështesin projekte pёr pёrmirёsimin e 
administratës publike dhe pёr procesin e decentralizimit. 



 PROGRAMI I  BAZH 

Shqipёria – Programi 2007–2009 | 19 

5. Programi i BAZH: objektivat, prioritetet dhe 
strategjitё 

5.1 Kuadri programor 
Programi pёr Shqipёrinё orientohet nё tre objektivat kryesore tё përcaktuara nё ligjin 
e Bashkёpunimit Austriak pёr Zhvillim dhe Evropёn Lindore (BAZH) – reduktimi i 
varfёrisё, sigurimi i paqes dhe mbrojtja e mjedisit. 
 
Si tё gjitha vendet e rajonit edhe Shqipёria gёzon njё perspektivё evropiane. BAZH 
e shikon programin e saj nё vend si njё mbështetje pёr përafrimin e Shipёrisё me 
Bashkimin Evropian. Ky program synon tё japё njё kontribut nё reformat politike, 
ekonomike dhe sociale, qё do tё ndiqen nga ky vend në rrugёn drejt Evropёs. 
 
Kuadrin ndёrkombёtar pёr kёtё program e formojnë përveç Procesit të Stabilizimit 
dhe të Asociimit nё BE, edhe Objektivat e Zhvillmit tё Mijёvjeçarit dhe Deklarata e 
Parisit. Prioritetet e tjera pёr politikёn austriake pёr zhvillim gjenden edhe nё 
programin aktual trevjeçar si dhe direktivat e BAZH pёr temat dhe sektorёt e 
pёrzgjedhur. 

5.2 Objektivi kryesor 
Objektivi kryesor i programit tё BAZH ёshtё mbështetja e zhvillimit tё qёndrueshёm 
social dhe ekonomik dhe fuqizimi i sektorit publik nё Shqipёri. 

5.3 Qёllimi i programit 
Programi i BAZH mbështet zhvillimin turistik tё Shqipёrisё. Qeverisja e mirё dhe 
çështjet gjinore do tё zenё njё vend tё rёndёsishёm nё kёtё program. 
 
Duke u nisur nga objektivi i deritanishёm i gjerё i programit tё reduktimit tё varfërisё 
dhe nxitjes sё njё zhvillimi tё balancuar ekonomik dhe shoqëror tё Shqipёrisё dhe 
duke u mbështetur nё rezultatet e vlerësimit tё pёrgjithshёm tё bashkëpunimit tё 
deritanishëm, i cili rekomandoi njё pёrqёndrim dhe fokusim mё tё fuqishëm, si dhe 
pas njё analize tё kushteve ekonomike dhe shoqërore, BAZH do tё pёrqёndrohet nё 
vitet e ardhshme nё mbështetjen e zhvillimit turistik tё Shqipёrisё – njё sektor, nё 
cilin BAZH nga kёndvёshtrimi aktual shikon njё nga potencialet, nё mos potencialin 
mё i rёndёsishёm tё zhvillimit tё vendit, nё tё cilin Austria mund tё jetё njё partner 
bilateral i dobishёm. 
 
Nё shumë vende, midis tё cilave edhe shumё vende në zhvillim, turizmi paraqet njё 
motor tё rёndёsishёm pёr ecurinё ekonomike, qё nё tё njёjtёn kohё krijon vende 
pune dhe gjeneron tё ardhura nga devizat dhe nga taksat. Nё BE pothuajse çdo 8 
vende pune varen direkt ose indirekt nga turizmi. Turizmi pёrbёn njё nga sektorёt qё 
zhvillohen mё shpejt nё mbare botёn, avantazhi i tyre krahasues kundrejt sektorëve 
tё tjerё qëndron nё faktin se ai vepron nё njё masё te konsiderueshme si katalizator 
pёr zhvillimin e SME-ve, prodhimin dhe punësimin nё sektorёt e tjerё, si pёr 
shembull nё bujqësi, peshkim, nё industrinë ushqimore dhe nё artizanatin artistik. 
Turizmi ёshtё njё sektor me pune intensive me njё përqindje relativisht tё lartё tё 
pjesëmarrjes sё grave dhe – në krahasim me sektorёt e tjerё – me kushte pune 
relativisht tё mira nga ana psikologjike. Pёrmirёsimi i infrastrukturës; si sistemet e 
furnizimit me ujё dhe kanalizimet, shërbimet e telekomunikacionit dhe tё financave, 
sistemet e transportit dhe tё shëndetit publik, qё janë kusht i domosdoshëm pёr 
zhvillimin e turizmit, i shёrbejnё nё tё njёjtёn mёnyrё edhe nё dobi tё popullsisё. 
 
Shqipёria disponon relieve natyrore tё paprekura, njё shumllojshmёri veçanёrisht tё 
pasur tё llojeve dhe njё trashëgimi tё pasur kulturore; zhvillimi i turizmit ndodhet nё 
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hapat e tij tё parё. Shansi i madh, por edhe sfida e madhe, qëndron nё ndjekjen me 
rigorozitet tё qëllimeve tё zhvillimit ekonomik dhe tё mbrojtjes sё mjedisit nё sektorin 
e turizmit pёr ta shfaqur Shqipёrinё si njё destinacion turistik me vlera tё larta. 
Përveç kësaj ёshtё e rёndёsishme qё gjatё zbatimit tё ecet nё përputhje me 
strategjitë e rritjes ekonomike pro tё varfërve (pro-poor-Growth). 
 
Austria ka njohuri tё shumta nё sektorin e turizmit dhe tё mjedisit dhe e ka formuluar 
mbrojtjen e mjedisit si njё qёllim tё rёndёsishёm nё kuadrin e politikёs sё saj pёr 
zhvillim. Edhe deri tani Austria e ka mbështetur zhvillimin e turizmit nё Shqipёri me 
projekte tё shumta dhe mund tё mbështetet mjaft mirё nё pёrvojёn e vlefshme tё 
grumbulluar deri tani. 
 
BAZH përqendrohet – nё vazhdimin e orientimit programatik tё deritanishëm – nё 
fuqizimin e partnerёve publikё dhe nё pёrmirёsimin e shërbimeve publike. Qeverisja 
e mirё zё nga kёndvështrimi i BAZH njё vend tё veçantё nё zhvillimin e Shqipёrisё, 
prandaj dhe kjo fushё ёshte inkuadruar nё program edhe si njё materie 
ndёrsektoriale, por edhe do tё zbatohet nё formёn e projekteve tё veçanta 
komplementare. Mungesa e përkrahjes sё grave nё shoqёrinё shqiptare pengon 
shfrytëzimin e potencialeve ekzistuese nё tё gjitha nivelet. Me njё fokus nё çështjet 
gjinore nё program BAZH synon fuqizimin e pozicionit të grave nё shoqёrinё 
shqiptare dhe nё shfrytëzimin mё tё mirё tё potencialeve qё do të rezultojnë pёr 
zhvillimin e Shqipёrisё. 

5.4 Prioriteti gjeografik 
BAZH do tё vazhdojё vendosjen e prioriteteve tё saj nё Veriun e Shqipёrisё nё 
periudhën e programit. Përcaktuese pёr kёtё vazhdimësi janë prapambetja 
ekonomike dhe varfëria e madhe qё rezulton nga ajo nё kёtё rajon. Nё sfond tё saj 
vazhdon tё qёndrojnё lidhjet historike tё Austrisё, partneritetet e provuara dhe 
eksperiencat e vlefshme tё projekteve tё BAZH si dhe mundësia pёr tё nxitur 
bashkëpunimin ndërkufitar, sidomos me Malin e Zi. 
 
Njё fokusim i qartё nё Qarkun e Shkodrёs nё Veriperёndim tё Shqipёrisё do tё 
krijojё sinergji tё rёndёsishme dhe do tё rrisë efektivitetin e programit. 
 
Nё ato pjesё, ku nuk duket se ka kuptim njё kufizim rajonal, BAZH do tё veprojё si 
edhe deri tani nё mbarё vendin. 

5.5 Prioritetet tematike 

5.5.1 Ujёsjellёs, kanalizime, mjedisi 
Veriperёndimi i Shqipёrisё ka njё pjesё tё bregdetit, e cila edhe sot luan njё rol tё 
rёndёsishёm pёr zhvillimin e turizmit rajonal nё rajon; destinacionet kryesore tё 
ardhjes sё turistёve sot janë Kosova, Maqedonia si dhe Shqipёria e Veriut. Liqeni i 
Shkodrёs pёrbёn njё sistem tjetër tё rёndёsishёm ekologjik me njё potencial 
interesant turistik; përveç kësaj pjesa malazeze e liqenit gёzon tashmё statusin e njё 
parku kombëtar. Veriu i Shqipёrisё jeton nga njё reliev natyror pjesërisht ende tё 
paprekur, qё ёshtё e vёshtirё tё gjendet sot nё Evropё. Shqipёria disponon 
gjithashtu edhe njё fauna dhe florё veçanërisht tё pasur, po rreziku aktual si dhe 
rёnia e biodiversitetit ёshtё mё e larta nё Evropё. 
 
Sistemet funksionale tё furnizimit me ujё dhe tё kanalizimeve pёrbёjnё parakushtin 
bazё pёr njё zhvillim ekonomik tё qёndrueshёm. Kjo gjё vlen nё mёnyrё tё veçantё 
pёr zhvillimin e sektorit tё turizmit. Investimet e nevojshëm pёr kёtё varen nё 
mёnyrё tё drejtpёrdrejtё nga ekzistenca si dhe cilësia e infrastrukturës pёrkatёse. 
Edhe mbrojtja aktive e burimeve natyrore ka rёndёsi mjaft tё madhe pёr shfrytëzimin 
e potencialeve tё zhvillimit tё turizmit tё Shqipёrisё; ky shfrytëzim mund tё sigurohet 
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nё mёnyrё tё qёndrueshme vetëm nёpёrmjet marrjes sё masave si sigurimi i 
cilёsisё sё mjaftueshme tё burimeve ujore, menaxhimi i mirё i mjedisit etj. 
 
Prandaj edhe BAZH gjatё kohës sё zhvillimit të programit nё rajonin prioritar tё 
Veriut tё Shqipёrisё do tё mbёshtesё masat pёr pёrmirёsimin e furnizimit me ujё 
dhe për largimin e ujrave tё zeza si dhe mbrojtjen e mjedisit. Nё kёtё mёnyrё 
aktivitetet e deritanishme nё sektorin e furnizimit me ujё do tё zgjerohen me masat 
pёrkatёse nё fushёn e mbrojtjes sё mjedisit. Kriteret pёrzgjedhёse pёr investimet do 
tё jetё dhënia e kontributit pёr bёrjen tё shfrytëzueshme tё potencialeve tё zhvillimit 
tё turizmit mbi bazёn e principeve tё zhvillimit tё qendrueshёm. 
 
Aty ku do tё jetё e nevojshme, veçanërisht nё fushёn e forcimit institucional, masat e 
programit do tё plotësohen nё mёnyrё komplementare dhe me ndërhyrje nё nivelin 
kombёtar. 
 
Strategjia ekzistuese e gjjashtёmujorit tё dytё tё vitit 2006 pёr zhvillimin e Qarkut tё 
Shkodrёs do tё pёrbёjё njё bazё tё rёndёsishme pёr zhvillime tё mëtejshme 
strategjike tё programit austriak. Strategjia e zhvillimit tё Shkodrёs duhet tё pёrbёjё 
vendburimin edhe pёr prioritetet e investimeve dhe zhvillimet e tjera institucionale nё 
rajon, tё cilave do t’u kushtohet mё shumё vëmendje nё tё ardhmen nga ana e 
BAZH. Nga kёndvёshtrimi i BAZH njё funksion i rёndёsishёm i institucioneve 
rajonale ёshtё edhe mbështetja e balancimit rajonal tё zhvillimit. 
 
Nё periudhё afatgjatё ёshtё planifikuar edhe njё zgjerim i prioritetit programor 
“ujёsjellёs, kanalizime, mjedis” nё drejtim tё zhvillimit tё integruar rajonal nё Veri tё 
Shqipёrisё/Qarku i Shkodrёs, por qё gjatё periudhës sё programit pёr shkak tё 
fondeve tё kufizuara do tё zbatohet nё mёnyrё mjaft tё kufizuar (p.sh. Projekti i 
Kelmendit; marrja nё konsideratё e komponentëve tё projekteve tё vogla nё 
aktivitetet ekzistuese). Masat pёr gjenerimin e tё ardhurave, zhvillimi i komunitetit 
dhe masat pёr planifikimin hapësinor do tё shikohen nga BAZH si pika tё 
rёndёsishme përqasjeje. Ky skenar bazohet nё supozimin e rritjes sё fondeve nё 
dispozicion. 

5.5.2 Kualifikimi turistik 
Sektori i turizmit gjeneron momentalisht njё numër gjithnjë nё rritje tё vendeve tё 
punës. Sipas njё studimi, tё zhvilluar me maturantёt e Shkollave bujqësore, hoteleri-
turizёm dhe ekonomike tё financuara nga BAZH nё vitet e kaluara, rezulton se tё 
diplomuarit e shkollave turistike kanё qenё mё tё suksesshmit pёr tё gjetur njё vend 
pune tё pёrshtatshёm mbas shkollimit tё tyre. Veçanërisht cilësia e kualifikimit nё 
shumё sektorё ka nevojё pёr pёrmirёsime. E njëjta gjё vlen edhe pёr trajnimin dhe 
kualifikimin e mёtejshёm tё stafit pedagogjik. Pёr të kontribuuar nё zbatimin e 
reformave strukturore ka rёndёsi fuqizimi i kapaciteteve institucionale dhe replikimi i 
përvojave dhe pёrmirёsimeve nё shkollat pilot edhe nё shkolla tё tjera nё tё gjithё 
vendin. 
 
BAZH do tё mbёshtesё gjatё kohёs sё programit tё saj masat pёr pёrmirёsimin e 
kualifikimit turistik nё Shqipёri. Pёr kёtё nga njëra anё do tё fokusohet nё prioritetin 
e deritanishëm tё arsimit profesional nё sektorёt qё kanё lidhje me turizmin. Nga 
ana tjetër do tё përfshihen nё programin e ardhshёm edhe sektortё tё veçantё tё 
kualifikimit turistik, si arsimimi pёr tё rritur dhe sektori terciar i edukimit, si p.sh. nё 
fushёn e kualifikimit universitar tё mësuesve. 
 
Njё qёllim i vecantё i BAZH ёshtё mbështetja e strategjisё sё paraqitur nё janar 
2006 nga Qeveria Shqiptare pёr Reformёn nё Arsimin Profesional, njё strategji e 
cila paraqet njё hap tё rёndёsishёm nё drejtim tё përmbushjes sё qëllimeve tё 
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Bolonjёs, Lisbonёs dhe Kopenhagenit3. Si njё aktor me pёrvojё Austria mund tё 
vejё nё dispozicion njohuritё e saj tё vlefshme dhe tё japё kontributin e saj nё 
zhvillimin e mёtejshёm dhe zbatimin e strategjisё. Pёr kёtё duhet tё merren 
parasyshё edhe rekomandimet e vlerësimit, pёr tё ndërhyrë në tё ardhmen edhe nё 
nivel sistemi. Njё mjet i rёndёsishem pёr forcimin e këtij dimensioni dhe të sinergjive 
midis niveleve tё projektit dhe sistemit ështё edhe bashkëpunimi rajonal nё fushёn e 
arsimit, i cili nё Evropёn Juglindore zhvillohet nё kuadrin e iniciativës tё iniciuar nga 
Austria (BMBWK) “Education Reform Initiative of South Eastern Europe (ERI SEE)”. 
 
Pikёs sё interferencës midis kualifikimit dhe tregut tё punës do t’i kushtohet nё tё 
ardhmen njё vëmendje edhe mE e madhe. Duke supozuar skenarin e rritjes sё 
fondeve kjo pjesё e programit mund tё zhvillohej në njё fazё tё mëvonshme nё 
drejtim tё nxitjes sё zhvillimit tё SME-ve turistike duke pёrfshirё edhe Business 
Start-Ups. Masa tё mundshme nё kёtё drejtim do tё ishin skemat e veçanta pёr 
Business-Start-Up (Business-Start-Up-Incentive Schemes) ose linja tё veçanta pёr 
kreditimin e SME-ve nё sektorin e turizmit. 

5.5.3 Tema ndёrsektoriale Qeverisja e mirё (Good Governance) 
Demokracia dhe shteti i sё drejtёs janë tё zhvilluar nё Shqipёri, por megjithatë 
ekzistojnë ende mangësi tё mёdha strukturore. Njё vend i vёçante do tu kushtohet 
ndërhyrjeve te suksesshme programore nё fushёn e qeverisjes sё mirё. 
 
BAZH e ka përkufizuar qeverisjen e mirё si njё temё ndёrsektoriale, qё do tё 
zbatohet nё tё gjitha nivelet e punës nё program dhe nё projekte. Gjatё tё gjitha 
ndërhyrjeve tё BAZH do tё analizohen dhe do tё merren nё konsideratё ndikimet 
midis ndërhyrjeve programore dhe qeverisjes sё mirё dhe do tё ndiqen brenda 
mundësive dhe qëllimet e mёposhtme: 
 
 Sigurimi i njё transparencë më tё madhe nё administratë dhe nё administrimin e 

burimeve publike, 
 Ndarja midis politikёs dhe administratës publike duke siguruar autonominё dhe 

depolitizimin e administratёs publike, 
 Fuqizimi i njësive tё qeverisjes vendore dhe 
 Forcimi i shoqёrisё civile. 

 
Rёndёsi tё veçantё ka nё sektorin e arsimit edhe mbështetja e procesit tё 
decentralizimit qё po zhvillohet, i cili synon kalimin e kompetencave tё planifikimit, 
drejtimit dhe tё sigurimit tё cilёsisё nё nivelin rajonal. 
 
Nё raste tё veçanta BAZH mbështet projekte qё i shёrbejnё drejtpёrsёdrejti 
pёrmirёsimit tё situatёs sё mirëqeverisjes nё Shqipёri, nё mёnyrё tё vёçantё kur ato 
shёnojnё njё kontribut mjaft domethёnёs pёr zgjidhjen e problemeve kyçe pёr 
zhvillimin e Shqipёrisё. 

                                                      
3 Kёto nocione i referohen nёnproceseve tё procesit tё integrimit nё BE nё arsimin e lartё (Procesi i 
Bolonjёs: krijimi i njё hapёsire unike tё Shkollave tё Larta Evropiane, ku procesi i Bolonjes i referohet tё 
gjitha vendeve nёnshkruese tё Konventёs Evropiane tё Kulturёs sё Kёshillit tё Evropёs dhe pёrmbledh 
momentalisht 45 shtete) dhe Rritja ekonomike & Tregu i punёs (Procesi i Lisabonit: BE si njё hapёsirё 
ekonomike dinamike e udhёrrёfyese e dijes dhe inovacioneve) si dhe pёrcaktojnё kriteret pёr integrimin 
nё BE tё vendeve tё Ballkanit perёndimor (Kriteret e Kopenhagenit: demokracia, shteti ligjor, mbrojtja e tё 
drejtave tё njeriut dhe tё minoriteteve, ekonomia funksionale e tregut, aftёsia pёr tё marrё legjislacionin e 
BE-sё /Acquis communautaire). 
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5.5.4 Tema ndёrsektoriale pёr çështjet gjinore (Gender) 
Nё kuadrin e ligjeve kundër diskriminimit, qё jane bёrё pjesё pёrbёrёse e 
legjislacionit komunitar (Acquis communautaire) BAZH ka vendosur si prioritet 
çёshtjet gjinore duke u fokusuar nё tё drejtat e grave. Kjo i përgjigjet direktivave 
bazё tё BAZH pёr barazinё gjinore dhe pёr forcimin e grave. BAZH synon me kёtё 
fokusim nё ndёrgjegjesimin e tё gjithё popullsisё – burrave dhe grave – dhe nё 
pёrmirёsimin e kushteve konkrete tё jetesës pёr gratё nё Shqipёri. 
 
Njё orientim i pёrgjithshёm ndaj çështjeve gjinore dhe, nё raste tё veçanta, edhe 
mbështetja e projekteve direkte pёr mbështetjen e grave ёshtё pjesё e programit tё 
BAZH nё bashkëpunimin me Shqipёrinё. BAZH do tё pёrqёndrohet kryesisht nё 
pёrmirёsimin e nё fusha tё caktuara edhe aftësimin (kualifikime dhe trajnime) e tyre, 
si dhe nё mundёsitё ekonomike dhe politike. 

5.6 Mendime tё tjera strategjike 

Integrimi nё BE 

Duke ndjekur objektivin kryesor tё mbështetjes sё Shqipёrisё nё rrugёn drejt 
Integrimit nё Bashkimin Evropian BAZH mbështet nё kuadrin e ndërhyrjeve tё saj 
edhe futjen e standardeve evropiane dhe orientimin e pёrpjekjeve pёr reforma nga 
strategjitë evropiane, si p.sh strategjia e Bolonjёs dhe Lisabonёs si dhe konventat 
pёrkatёse pёr mbrojtjen e mjedisit. 

Toleranca fetare 

Toleranca fetare disa qindravjeçare qё karakterizon Shqipёrinё ёshtё njё pjesё e 
rёndёsishme e stabilitetit politik tё vendit. Ajo ёshtё njё mall i çmuar, qё në kohёt e 
pasigurisё ekonomike dhe shoqёrore duhet tё ruhet nё kёndvёshtrimin e sigurimit tё 
paqes afatgjatё. Nxitja e tolerancës fetare dhe e dialogut fetar ёshtё njё synim i 
BAZH, i cili do tё merret parasysh gjatё zbatimit tё programit dhe do tё ndiqet me 
kujdes. 

Harmonizimi dhe pёrqasja 

BAZH merr parasysh rekomandimet dhe Deklaratёn e Parisit dhe programi i saj 
orientohet nga principet e Harmonizimit dhe Pёrqasjes: mbështetja e strategjive tё 
zhvillimit tё Shqipёrisё, fuqizimi i kapaciteteve institucionale, pjesëmarrja nё 
dialogun politik dhe njё koordinim i ngushtё dhe bashkëpunim me komunitetin 
ndёrkombёtar. Pjesëmarrja nё organizmat e koordinimit tё donatorёve duke 
pёrfshirё edhe programet me shumё donatorё do tё ndiqen me kujdes dhe nё 
mёnyrё aktive nga BAZH. 

Bashkёpunimi rajonal 

Njё qёllim tjetër i BAZH ёshtё edhe nxitja e bahkёpunimeve rajonale si dhe 
ndërkufitare. Gjatё zbatimit tё programit tё saj BAZH do tё marrё gjithmonë 
parasysh dimensionin rajonal tё proceseve tё reformave si dhe nё kuadrin e 
mbështetjes sё bashkëpunimeve rajonale (shiko V.6) do tё kёrkojё tё indentifikojё 
edhe pёr sinergji nё lidhje me programin e saj pёr Shqipёrinё. 

Orientimi mjedisor 

Prioriteti mjedisor i BAZH do tё plotësohet me njё orientim mjedisor: nё çdo projekt 
do tё kryhet njё vlerësim mjedisor, i cili do tё mёnjanojё ndikimet negative nё mjedis 
dhe do tё nxisё efektet pozitive tё tij. Analizimi i ndikimeve tё mundshme mbi 
mjedisin ёshtё njё pjesё pёrbёrёse e tё gjithё ciklit tё menaxhimit tё projekteve, nga 
hartimi i projektit deri nё monitorimin dhe vlerësimin e tij. 
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5.7 Programe tё tjera tё BAZH 
BAZH disponon – përveç programit bilateral dhe linjës sё buxhetit pёr Shqiperinё – 
edhe njё sërё programesh tё tjera si dhe linja buxhetore, tё cilat mund tё vihen nё 
dispozicion pёr bashkëpunimin me Shqipёrinё: 

Bashkёpunimi rajonal nё Evropёn Juglindore 

Bashkёpunimet rajonale kanё njё rёndёsi tё veçantё pёrsa i pёrket proçesit 
stabilizimit afatgjatё dhe ruajtjes sё paqes. Nxitja e bashkëpunimit rajonal pёrbёn jo 
vetëm njё pjesё pёrbёrёse tё Procesit tё Sabilizimit dhe Asociimit nё rajon si dhe njё 
nga pikësynimet kryesore tё Paktit tё Stabilitetit pёr Evropёn Juglindore, por ai 
pёrbёn edhe njё princip mjaft tё rёndёsishёm tё BAZH nё rajonin e Evropёs 
Juglindore. 
 
BAZH mbështet nё kuadrin e aktiviteteve tё programit “Bashkёpunimi rajonal nё 
Evropёn Juglindore”, i cili përfshin partnerё nga dy ose mё shumё vende tё Evropёs 
Juglindore. Shembuj tё tillё janë p.sh. projektet si Investment Compact-Initiative nё 
kuadrin e Paktit tё Stabilitetit, projekti i BankEs Botёrore REPARIS („The Road to 
Europe: Programme of Accounting Reform and Institutional Strengthening“) si dhe 
Balkan Case Challenge, njё konkurs pёr studentёt i kombinuar me njё panair 
punësimi pёr studentёt nga e gjithё Evropa Juglindore. 
 
BAZH ёshtё duke punuar momentalisht nё njё program tё ri rajonal pёr Evropёn 
Juglindore. Qëllimi i këtij programi ёshtё zgjidhja e problemeve rajonale nё fusha tё 
rёndёsishme prioritarë, ku njё vëmendje e veçantё i kushtohet krijimit tё sinergjive 
me programet nё vendet e rajonit. 

Bashkёpunimi nё fushёn e arsimit: Shkolla e turizmit Kleßheim, Limnologjia 

Nё kuadrin e programit tё bursave nё fushёn e turizmit BAZH u mundëson 
pjesmarrёsve nga vendet partnere njё kualifikim nё kuadrin e njё programi 8-mujor 
nё fushёn e menaxhimit tё hoteleri-turizmit, e cila ofrohet nga shkolla e turizmit 
Kleßheim/Austri. Njё program tjetër bursash ofrohet nё fushёn e limnologjisё, ku njё 
studim pasuniversitar parashikon njё qëndrim studimor 6-mujor nё Austri, nё 
Hollandё si dhe nё vendin pёrkatёs. 

Bashkёpunimi me ekonominё 

Partneritetet e zhvillimit dhe tё sipërmarrjes: aktivitetet ekonomike private kanё njё 
rёndёsi tё veçantё pёr rritjen e mirëqenies pёr tё gjithё. Prandaj dhe BAZH do tё 
pёrqёndrohet nё tё ardhmen gjithnjë e mё tepër nё sektorin privat, pёr tё siguruar 
sinergji nёpёrmjet financimit tё projekteve tё pёrbashkёta. Nё kuadrin e kësaj 
iniciative do tё mund te financohen partneritetet publike-private si dhe projektet 
Business-to-Business (Joint Ventures, Outsourcing, kontrata menaxhimi etj.). 

Transferimi i njohurive nё adiministratёn publike 

Know-How-Transfer-Centre: BAZH mbështet bashkëpunimet midis institucioneve 
austriake dhe lokale te administratës publike; prioritet kanё projektet nё nivelin lokal. 
Nё kёtё program mund tё financohen udhëtime studimore tё pёrfaqёsuesve tё 
komunave dhe punonjës tё ndërmarrjeve komunale nё Austri ose seminare dhe 
aktivitete tё vogla, qё i shёrbejnё shkëmbimit tё pёrvojёs nё fushёn e administratës 
publike. 

Bashkёfinancimi i OJF-ve 

Nё kuadrin e këtij programi, qё ёshtё nё dispozicion pёr tё gjitha vendet prioritarë tё 
BAZH, mbështeten projekte bashkëpunimi midis OJF-ve austriake dhe atyre lokale. 
Pёr kёtё OJF-tё duhet tё ofrojnë kontribute vetjake. Dy hёrё nё vit organizohen 
procedurat e përzgjedhjes. Prioritetet pёrmbartёsore aktuale pёr vendet e 
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bashkëpunimit me Evropёn Juglindore janë parandalimi i konflikteve dhe pajtimi, 
edukimi i tё drejtave tё njeriut, lufta kundër trafikimit tё qenieve njerëzore si dhe lufta 
kundër HIV/Aids. Nё kuadrin e këtij programi financohen edhe projekte tё BE-sё me 
pjesëmarrjen e OJF-ve austriake dhe mikroprojekte pёr reduktimin varfёrisё. 

6. Zbatimi 
Principe tё përgjithshme dhe zbatimi 

Zbatimi i këtij programi do tё kryhet nga Agjencia Austriake pёr Zhvillim (Austrian 
Development Agency - ADA). Programi i BAZH do tё mbikqyret nё vend nga Zyra e 
Koordinimit pёr Bashkёpunimin Teknik, e ngritur si pjesё e Ambasadёs Austriake nё 
Tiranë, diapazoni i detyrave tё sё cilës do tё rritet gjithnjë e mё tej nё përputhje me 
kërkesat e Deklaratёs sё Parisit. 
 
Projektet e financuar nga ADA do tё implementohet tёrёsisht nga partnerё projekti tё 
jashtëm. Si rregull BAZH punon me partnerё, tё cilёt identifikohen pёrmes 
procedurave tё tenderimit, duke shtuar kёtu edhe bashkëpunimet me organizatat 
ndёrkombёtare si IFI dhe bashkëpunimet me sektorin publik. Fondet pёr 
bashkëfinancimin e OJF-ve do te jepen mbi bazёn e instrumenteve tё financimit qё 
janë nё dispozicion pёr to; programmet e Know-How-Transfer-Centre dhe tё 
partneriteteve me sipërmarrjet zhvillohen sipas principit tё paraqitjes sё projekt-
propozimit; pёr detaje tё mëtejshme nё lidhje me to mund tё shikoni edhe nё faqen 
tonё tё internetit www.ada.gv.at. 
 
Pёr monitorimin e vazhdueshëm tё programit ёshtё pёrgjegjёse Ministria Federale e 
Punёve tё Jashtme, seksioni i Bashkёpunimit pёr Zhvillim dhe Evropёn Lindore. 
 
Gjatё vitit 2008 zbatimi i programit si dhe orientimi i tij strategjik do tё analizohet mbi 
bazёn e njё rishikimi afatmesëm (Midterm-Reviews). 

Zhvillimi i mёtejshёm dhe riorientimi i pёrgatitjes sё projekteve 

Ky program i BAZH nё Shqipёri pёrbёhet nga njё sёrё aktivitetesh, tё cilat pjesërisht 
ndodhen edhe jashtë qëllimit tё programit tё përcaktuar aktualisht si dhe qё kanё njё 
tjetër fokus dhe qё do tё vazhdojnë tё zhvillohen edhe pёr njё kohё tё caktuar. Nё 
pёrgjithёsi fondet qё janë vёnё nё dispozicion pёr kohёn e zhvillimit tё programit nё 
pjesën e tyre mё tё madhe janë tё angazhuar nga ana kontraktuale, duke lёnё 
hapësira mjaft tё kufizuara pёr iniciativa tё reja. 
 
Zbatimi i programit tё paraqitur do tё zhvillohet nё formёn e njё riorientimi gradual 
dhe afatgjatё tё programit tё BAZH nё Shqipёri. Nga ana tjetër do tё shikohen 
mundёsitё e zhvillimit tё njё skenari transformimi tё projekteve aktuale, domethёnё 
do tё nisё dhe do tё zbatohet njё zhvendosje tё rregullt nga aktivitetet qё nuk i 
përgjigjen qëllimit tё programit ose njё adaptim dhe riorientim tё projekteve, qё i 
përgjigjen vetëm pjesërisht qëllimit tё programit. Nga ana tjetër ky program shërben 
edhe si njё orientim strategjik pёr zbatimin e masave tё reja. 

Inputet e nevojshme 

Pёr zbatimin e Programit tё BAZH ekziston nevoja e njё përpunimi tё mёtejshёm 
dhe tё detajuar tё temave tё turizmit (veçanërisht potencialet turistike afatshkurtra, 
afatmesme dhe afatgjata, duke pёrfshirё edhe efektet e punësimit), mjedisi, 
qeverisja e mirё, çështjet gjinore, strategjitë rajonale tё zhvillmit dhe institucionet 
rajonale (cilat institucione duhet tё fuqizohen pёr tё arritur qëllimin e programit) duke 
iu referuar rajonit prioritar tё BAZH Veriu i Shqipёrisё/Qarku i SHkodrёs. Njё bazё e 
rёndёsishme pёr implementimin e strategjisё sё re tё arsimit profesional nё Shqipёri 
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do tё pёrbёjnё analizat e tregut tё punës pёr analizimin e potencialeve tё kualifikimit, 
tё zhvilluara nё kuadrin e programit CARDS-VET. 
 
Mbas përpunimit tё temave tё përmendura mё sipër, nё përputhje me orientimet e 
programit pёr Shqipёrinё, do tё hartohen programet e pjesshme me qëllimet e 
detajuara, kriteret e përcaktuara, indikatorёt dhe aktivitetet pёr temat prioritare 
“ujёsjellёs, kanalizime, mjedis” dhe “kualifikimi relevant turistik”. Temat 
ndёrsektoriale Qeverisja e mirё dhe Çështjet gjinore do tё ndiqen dhe zbatohen si 
nё nivel programi, ashtu edhe nё nivel projekti. Pёr zbatimin nё nivel projekti do tё 
hartohen edhe udhëzimet pёrkatёse tё veprimit. 

Aktivitetet e mundshme 

Nё kuadrin e zhvillimit tё mёtejshёm dhe tё riorientimit tё projekteve ekzistuese do 
tё analizohen para sё gjithash pikat e mëposhtme tё përqasjeve pёr zbatimet nё tё 
ardhmen tё dy temave kryesore prioritarë: 
 
Ujёsjellёs, kanalizime, mjedisi: masat pёr përgatitjen ose pjesëmarrjen nё projektet 
e zhvillimit rajonal dhe tё zhvillimit tё bregdetit nё Veriun e Shqipёrisё/projekti i 
Bankёs Botёrore “Menaxhimi i zonës bregdetare” nё Veriun e Shqipёrisё, 
pjesëmarrja dhe financimi i masave vazhduese (follow-up) nё lidhje me iniciativat e 
Bankёs Botёrore dhe GTZ-nё nё lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe Liqenin e 
Shkodrёs. 
 
Kualifikimi turistik: pjesëmarrja nё SWAP-in e iniciuar nga Banka Botёrore, replikimi i 
përvojave nё fushёn e shkollave profesionale/hoteleri-turizёm nё shkolla tё tjera tё 
turizmit nё Shqipёri dhe ndikimi nё nivel sistemi, mbështetja e shkollës sё 
ristrukturuar bujqësore/agro-biznes nё Shkodёr, ndërthurje mё e mirё e aktiviteteve 
tё kualifikimit profesional me ekonominё lokale, mbështetja e degës sё agjencisё 
turistike nё shkollёn ekonomike nё Shkodёr, fillimi i dialogut me partnerёt shqiptarё 
pёr ngritjen e formave tё reja inovative tё kualifikimit pёr tё rritur si kolegjet ose 
shkollat e larta profesionale nё fushёn e turizmit, ofertat e arsimit pёr tё rritur 
përfshirja e partnerёve shqiptarё tё projektit si pjesёmarrёs nё degën e financuar 
nga ITH Klessheim pёr menaxhimin e turizmit dhe hotelerisё. 
 
Nё kontekstin e dy temave ndёrsektoriale tё çështjeve gjinore dhe qeverisjes sё 
mirё do tё identifikohen masat pёr forcimin e pozicionit tё gruas nё shoqëri, duke 
pёrfshirё mbështetjen e OJF-ve tё grave dhe do tё analizohet pjesëmarrja nё SPI 
(Sistemi i Planifikimit tё Integruar). 

Buxheti 

BAZH vepron mbi bazёn e njё buxheti vjetor. Buxheti pёr programin pёr Shqipёrinё 
momentalisht ёshtё rreth 2 milion EURO nё vit. Qëllimi pёr shpërndarjen e vlerave 
tё buxhetit ёshtё vënia nё dispozicion e tё paktёn e 80% tё fondeve pёr dy sektorёt 
e përcaktuar si prioritarё. 
 
Do tё merret nё konsideratё mundësia e rritjes sё përgjithshme tё fondeve pёr kёtё 
program. 
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Kontakt 
 
Ministria Federale pёr Çёshtjet Evropiane dhe Ndёrkombёtare 
Seksioni i BAZH/Evropa Lindore 
Mag. Ingrid Sager 
Minoritenplatz 8 
1014 Vjenё, Austri 
Tel.: +43 5 01150-4417 
Fax: +43 5 01159-6417 
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Shtojca 1: Korniza logjike4 
 

 
Llogjika e ndërhyrjes 

 

 
Indikatorёt 

 
Burimi i informacionit

 
Parashikimet dhe rreziqet

 
Qёllimi kryesor: 
Mbёshtetja e zhvillimit tё 
qёndrueshёm ekonomik dhe 
social tё Shqipёrisё dhe fuqizimi 
i sektorit publik 

 
 
Ulje e varfёrisё nё Shqipёri 
Rritje e PBB, punësimit, tё 
ardhurave dhe investimeve 
private  
 
Zvogёlim i diferencave sociale 
Reduktim i trafikimit tё qenieve 
njerёzore 
 
Mbrojtja e mjedisit konsiderohet 
si qёllim nё investimet e tjera dhe 
nё fushta e tjera tё politikbёrjes 
 

 
 
Raportet e ecurisё tё SKZHI 
Raportet e Ministrisё sё 
Ekonomisё dhe Bankёs 
Botёrore 
Raportet e MSA-sё 
Raportet e HDI dhe tё GDI, 
raportet e MDG 
UNDP Human Development 
Report 
Raportet e CEDAW 
Gini-Index  
Raportet kombëtare mbi 
konventat e mjedisit 
 

 
 

 
Qёllimi i programit: 
Mbёshtetja e zhvillimit turistik tё 
Shqipёrisё nёpёrmjet 
 

 Krijimit tё kushteve pёr njё 
zhvillim tё qёndrueshёm tё 
turizmit, duke reduktuar 
varfёrinё, nё Veri tё Shqipёrisё 
dhe 

 Pёrmirёsimit tё pёrgjithshёm 
tё shёrbimeve publike  

 
 
Formulimi i politikёs sё turizimit 
pёr Veriun e Shqipёrisё 
Rritje e numrit tё turistёve nё veri
Rritje e akceptancёs nё popullsi 
Investimet private nё sektorin e 
turizmit 
rritje e numrit tё ndërmarrjeve 
turistike 
Rritje kontributit tё sektorit tё 
turizmit nё PBB  
Rritje e punësimit dhe rritje e tё 
ardhurave, veçanërisht nё 
turizëm dhe nga gratё 
 
Shfrytёzimi i shërbimeve publike 
Rritje e cilёsisё sё jetesës sё 
grupeve tё margjinalizuara  
 

 
 
Raportet e ministrisё sё 
turizmit, INSTAT dhe Bankёs 
Botёrore mbi Qarkun e 
Shkodrёs 
Statistikat nё lidhje me tregun e 
punes, sektorin e turizmit dhe 
FDI nё Qarkun e Shkodrёs 
Anketimet 
 
Raportet e ecurisё sё SKZHI 
Raportet e ecurisё tё MDG-ve 
Raportet e CEDAW 
Raportet e OSBE-sё 
Raportet e task force lokale pёr 
trafikimin  
 
Anketimet 
Komunikimi mes palёve 
Studime nё terren dhe 
pyetёsorёt familjarё 
 

 
 
Shqipёria zbaton reformat e 
nevojshme nё nivel sistemi dhe 
akordon fonde pёr investimet 
nё infrastrukturё dhe zhvillimin 
e turizmit 
Shqipёria e prioritarizon 
turizmin nё kuadrin e 
strategjisё sё saj tё zhvillmit 
dhe implementon strategjinë 
kombëtare tё turizmit 
 
 
Principet e çështjeve gjinore 
dhe qeverisjes sё mirё ndiqen 
me rigorozitet nga Shqipёria 
 
Procesi i ndёrgjegjёsimit 
zhvillohet me sukses si nё nivel 
politik ashtu edhe nё shoqёri  

 
Rezultatet: 
1. Nё zonёn e projektit Qarku i 
Shkodrёs ёshtё pёrmirёsuar 
infrastruktura turistike nё 
sektorin e ujёsjellёs-kanalizime, 
burimet njёrёzore shfrytëzohen 
nё mёnyrё tё qëndrueshme. 
 
 
 
 
 

 
 
1. Rritje e numurit tё personave 
me akses nё sistemet 
funksionale tё furnizimit me uje 
dhe kanalizimeve, pavarësi mё e 
madhe financiare e ndërmarrjeve 
komunale (p.sh. nёpёrmjet 
grumbullimit mё tё mirё tё 
pagesave) 
 
Rritje e ndёrgjegjёsimit pёr 
mbrojtjen e mjedisit, pёrmirёsimi 
i cilёsisё sё ujit nёntokёsor dhe 
sipёrfaqёsor si dhe i Liqenit tё 
Shkodrёs 
 
 
 

 
 
1. Raporte kontrolli mjedisore 
tё Ministrisё sё Mjedisit, 
raportet e Ministrisё sё 
Ekonomisё, raportet e 
drejtorisё sё ujrave, ndërmarrje 
tё ujёsjellёsit dhe tё ministrive 
pёrkatёse, raportet e INSTAT -
it 
 
Rezultatet ekonomike tё 
ndërmarrjeve komunale, 
vlerёsimet dhe monitorimet e 
projekteve, raportet kombëtare 
pёr konventat mjedisore 
 
 

 
 
1. Ekziston strategjia e 
zhvillimit me prioritetet e 
investimeve pёr Qarkun 
Shkodёr, 
Ka fonde vetjake nё 
dispozicion pёr masat nё 
infrastrukturё, 
Turizmi dhe mbrojtja e mjedisit 
ndiqen seriozisht 
 
Ownership i Ministrisё 
pёrkatёse 
 
 
 

 

                                                      
4 Nё kuadrin e hartimit tё programeve tё veçanta 2006/2007 mund tё bёhen saktёsime tё mёtejshme nё nivelin e rezultateve. 
Niveli i aktiviteteve ёshtё paraqitur nёpёrmjet njё projekt-shembulli tё mundshёm, njё paraqitje mё e detajuar e nivelit tё 
aktiviteteve do tё bёhet nё kuadrin programeve tё pjesshme. 
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Llogjika e ndërhyrjes 
 

 
Indikatorёt 

 
Burimi i informacionit

 
Parashikimet dhe rreziqet

 
2. Sektorёt erelvantё tё 
kualifikimit turistik janë zbatuar 
reformat nё sistem sipas 
standardeve tё BE-sё, ёshtё 
pёrmirёsuar cilësia e ofertës sё 
kualifikimeve 
 
 
 
 
 
3. Administrata vepron nё 
mёnyrё transparente dhe i 
përdor burimet nё mёnyrё 
eficiente, janë fuqizuar aktorёt 
lokalё, veçanërisht nё sektorёt 
relevantё tё turizmit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tё drejtat e grave janë forcuar 
nё hartimin e politikave dhe nё 
planifikimin buxhetor  nёpёrmjet 
orientimit tё çështjeve gjinore. 
 
 
 

 
2. Zbatimi i orientimeve 
evropiane (p.sh. procesi i 
bolonjёs, Lisabonёs) nё nivel 
legjislativ dhe asministrativ  
Rritje e numurit tё nxёnёsve, 
kalueshmёrisё nё provimet e 
pranimit, veçanërisht nё shkollat 
profesionale 
Punёsim profesional i 
maturantёve 
 
3. Rritje e transparencës nё 
përdorimin e fondeve publike 
Procesi i buxhetimit dhe 
strategjitë e zhvillimit janë tё 
lidhura nё sistem 
Pёrmirёsim i Indeksit tё 
Perceptimit tё Korrupsionit, 
fuqizim i kompetencave tё 
administratës lokale dhe 
rajonale, aktorёt e shoqёrisё 
civile janë tё pёrfshirё mё shumё 
nё hartimin e politikave, para sё 
gjithash nё nivelet e ulta 
 
4. Kushte jetese tё pёrmirёsuara 
dhe mundësi zhvillimi pёr gratё 
Rritje e përqindjes sё grave nё 
nivelet vendimmarrёse 

 
2. Raportet e ecurisё tё PSA 
Tё dhënat e Ministrisё sё 
Turizmit 
Raportet e Ministrisё sё Arsimit
Statistikat e tregut tё punёs 
Monitorimi i projekteve, 
vlerёsimet 
 
 
 
 
3. Raportet e ecurisё tё PSA 
Monitorimi i projekteve, 
raportetet dhe vlerësimet 
Publikimet nё lidhje me 
Indeksin e Perceptimit tё 
Korrupsionit , raporti mbi 
decentralizimin, rezultatet e 
zgjedhjeve, statistikat e 
administratave lokale 
Anketimet 
 
 
 
 
4. Raporte tё Ministrisё sё 
Punёs dhe çështjeve sociale 
GDI-Index  
Monitorimi i projekteve, 
raportet dhe vlerësimet 
Raportet e CEDAW 
GMI-Index 
Rezultatet e zgjedhjeve 

 
2. Vazhdim i reformave nga 
Qeveria Shqiptare dhe i 
autoriteteve pёrkatёse, 
veçanërisht nё sektorin e 
shkollave profesionale 
Pёr pёrmirёsimin e pajisjeve nё 
shkolla dhe institucionet 
arsimore  përdoren edhe fonde 
vetjake  
 
 
3. Lufta kundër korrupsionit 
mbetet njё prioritet i Qeverisё 
dhe zabtohet me masa 
konkrete, jo vetëm nё nivel 
legjislativ 
Implementimi i SPI 
Vazhdimi i procesit tё 
decentralizimit 
Dëshira pёr reformim e 
shoqёrisё, ekzistenca e forcave 
pro-evropiane ne tё gjitha 
nivelet politike 
 
 
4. Ndryshimi i mentalitetit nё 
nivel politik kërkohet dhe 
mbёshtetet nga faktori 
ndёrkombёtar 
Ndryshimi i mentalitetit ne 
shoqëri mbështetet nga niveli 
politik dhe faktori ndёrkombёtar
Vazhdimёsi e politikёs gjinore 
nё qeveri 
 

 
Aktivitete: 
1. Mjedisi/Ujёsjellёs/Kanalizime 
 
 
2. Kualifikim turistik 
 
 
3. Qeverisja e mirё 
 
4. Çёshtjet gjinore 

 

 
Mjetet: 
1. p.sh.: Menaxhimi i mjedisit ne 
Liqenin e Shkodres me pёrqasje 
rajonale 
2. p.sh.: Mbёshtetje e shkollave 
profesionale bujqësore 
 
3. p.sh.: Pjesёmmarje nё SPI - 
Sistemi i Planifikimit tё Integruar 
4. p.sh.: Program gjinor: Barazia 
gjinore nё qeverisje 

 
Kosto: 
1. EUR 3,8 Milion 
 
 
2. EUR 0,8 Milion 
 
 
3. EUR 0,6 Milion 
 
4. EUR 0,8 Milion 
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Shtojca 2: Asistenca e donatorёve nё Shqipёri sipas programeve5 
 

 
 

                                                      
5 Banka Botёrore Strategjia e Asistencёs pёr Shqiperinё 2006–2009  
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1. BUJQЁSIA, BURIMET NATYRORE, MJEDISI, PYJET DHE KULLOTAT 
Bujqёsia   X X        X    X    X    X X X  X 
Mjedisi   X   X         X X   X X X X   X    
Pyjet dhe kullotat           X                
2. ZHVILLIMI I SEKTORIT PRIVAT, BANKA, SME DHE FINANCA 
Banka              X              
Financa  X X           X    X          
SME              X              
Zhvillimi i sektorit 
privat  

X            X  X  X X X  X  X  X  

Nxitja e 
investimeve  

            X        X      

3. REFORMA E SEKTORIT PUBLIK, QEVERISJA DHE DECENTRALIZIMI 
Administrimi 
publik/ Qeverisja  

X   X         X    X  X X  X X    

Qeverisja lokale/ 
Decentralizimi  

X   X         X      X X       

Administrimi i 
taksave 

X             X             

Zhvilimi i shoq. 
civile 

X            X  X    X   X     

Tё drejtat e 
njeriut 

X   X X X  X     X  X   X  X       

4. MANAXHIMI EKONOMIK, PLANIFIKIMI DHE NGRITJA E KAPACITETEVE 
Mbёshtetja (PEM, 
NSSED) 

X             X             

Statistikat  X   X  X       X X    X  X  X     
Mbёshtetje 
konsulencё  

   X            X           

5. SHTETI LIGJOR (LIGJET DHE RENDI) 
Drejtёsia  X       X     X    X X    X X    
E drejta e 
pronёsisё  

X            X     X    X X    

Siguria dhe 
policia 

X            X         X     

6. SEKTORI SOCIAL 
Arsimi  X     X  X    X X  X   X         
Shёndetёsia     X X X  X X   X X X   X X    X X  X X 
Mbrojtja sociale/ 
mirёqenia 

X     X X X   X X  X X       X X   X 

Kultura/Media  X            X      X   X     
Puna         X    X      X         
7. INFRASTRUKTURA DHE SEKTORЁ TЁ TJERЁ EKONOMIKЁ 
Energjia  X X X          X    X X  X X X     
Transporti  X X X              X         X 
Zhvillimi lokal  X   X         X  X  X X  X       
Furnizimi me ujё  X              X  X   X X X   X  
Turizmi             X     X         
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