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Përmbledhje 

Realiteti i sotëm reth 16-17 vjet pas 

ndryshimeve politike të periudhës 

1990-1991, dëshmon se ekonomia 

shqip tare është akoma shumë larg 

pari, punimi ofron një krahasim mi dis 

pikënisjes për ekonominë shqiptare, 

ekonomia e centralizuar dhe pikësyni-

pasur parasysh këtë pikënisje dhe pi-

kësynim, si edhe për vojën teorike dhe 

praktike Evro piane dhe botërore, pu-

-

nale të nevojshme për një arritje sa më 

-

jen e reformave transformuese me ob-

jektivat për një strategji zhvi llimi të 

qëndrueshme afatgjatë duke analizu-

ar hipotezat e ndryshme mbi faktorët 

që ndikojnë në rritjen dhe zhvi llimin 

alternativa për zgjidhjen e njërit prej 

kushteve bazë për ekonominë e tre-

është e mundur, punimi ofron edhe 

-

deve fqinje të rajonit lidhur me refor-

mat e kryera për vendosjen e sistemit 

të ekonomisë së tregut në ekonomitë 
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shëm, ekonomi e centralizuar, pronë-
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Hyrje

Realiteti i sotshëm rreth 16-17 vjet 

pas ndryshimeve politike të periu-

dhës 1990-1991, dëshmon se ekonomia 

shqiptare është akoma shumë larg klas-
1

-

bia dhe Mali i Zi ende konsiderohen si 

vende në ‘tranzicion’ dhe vendosja e një 

ekonomie tregu funksionale është ndër 

hapat e para në proçesin e integrimit të 

-

për ekonominë shqiptare të pas viteve 

1990, që është ekonomia e centralizuar 

dhe pikësynimin, që është ekonomia e 

punimi ofron një krahasim midis pikë-

nisjes, ekonomia e centralizuar dhe 

pikësynimit, ekonomia e tregut, me 

-

sur parasysh këto ndryshime, si edhe 

përvojën teorike dhe praktike Evropia-

-

format institucionale të nevojshme për 

një arritje sa më të shpejtë të objektivit 

përfundimtar,  një ekonomi tregu funk-

ndërthurjen e reformave transformue-

se me objektivat për një strategji zhvilli-

mi të qëndrueshme afatgjatë duke ana-

lizuar hipotezat e ndryshme mbi fak-

torët që ndikojnë në rritjen dhe zhvilli-

alternativa për zgjidhjen e njërit prej 

kushteve bazë për ekonominë e tregut, 

mundur, punimi ofron edhe krahasime 

rajonit lidhur me reformat e kryera për 

vendosjen e sis temit të ekonomisë së 

1. Tiparet dalluese të ekonomisë së 

tregut dhe ekonomisë së centralizuar

-

sore ekonomike, ekonomisë së tregut 

dhe ekonomisë së centralizuar mund 

të përmblidhet në përgjigjet ndaj dy 

pyetjeve të mëposhtme:

- Kush i zotëron faktorët e prodhi mit: 

tokën, kapitalin, dhe fuqinë punëtore?

- Kush i merr vendimet lidhur me 

biznesin?

-

pyetjeve të mësipërme është , 

të centralizuar përgjigja për të dyja 

pyetjet është 

-

etjet e mësipërme është se për kushtet 

e shoqërisë shqiptare është domos-

doshmëri transferimi i  pronësisë mbi 

faktorët e prodhimit si dhe vendimarr-

ja për çështje që lidhen me aktivitetin 

Më poshtë do të trajtohen faktorët pri-

oritarë për një realizim të suksesshëm 

Krahasuar me vendet e rajonit dhe 
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përsa i përket pronësisë mbi faktorët e 

studimi do të analizojë në mënyrë më 

të hollësishme njërin nga aspektet më të 

rëndësishmë të pronësisë mbi faktorët e 

Përsa i përket çështjes së lirisë eko-

-

0,9 përqind pikë gjatë vitit të kaluar 

dhe niveli i lirisë tani është 63,3%, ose 3 

përqind pikë më i lartë se niveli mesa-

përqind pikë më i ulët se niveli mesatar 
3 

-

dimi brenda llogaritjes së këtij indeksi 

-

sataren botërore në dy liri: në lirinë nga 

korrupsioni dhe në të drejtat e pronë-

në botë për lehtësinë e të bërit biznes 

në të, mjaft mbrapa me vende të tjera të 

-

2. Teoritë dhe hipotezat mbi rritjen

dhe zhvillimin ekonomik

në një diskutim të detajuar të hipote-

zave të ndryshme ekonomike lidhur 

me faktorët që përcaktojnë shkallën 

e ndryshme janë:

-

-

-

stare si burimet natyrore, një sistem të 

zhvilluar arsimi, sa më pak mosbarazi 

në të ardhurat dhe pronësinë mbi 

tokën, jetëgjatësinë e lartë / shkallën e 

-

shpjegojnë më mirë ndryshimet midis 

ritmeve të rritjes dhe zhvillimit eko-

nomik midis vendeve të ndryshme, 

shumë mbi këtë hipotezë mund të shi-

-

Hipoteza e dytë mori shkas nga 

së afërmi rritja me ritme të shpejta e 

shumë ekonomive aziatike, Krugman 

-

saj, progresi i fuqishëm dhe i vazhdu-
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eshëm në teknologji siguron rritje të 

shërbeu eksperienca e disa vendeve të 

-

-

ekonomike të suksesshme përfshijnë: 

shkallë e lartë kursimesh, politika të 

ulta, hapje ndaj tregtisë, kurs këmbimi 

fuqishme për arsimin, shërbimin shën-

Hipoteza e katërt thekson rolin e 

tregtisë ndërkombëtare në rritjen e 

produktivitetit dhe të të ardhurave 

-

nimeve mbi këtë hipotezë përfshijnë 

provuar tashmë rolin primar të institu-

cioneve në rritjen dhe zhvillimin eko-

rolin e institucioneve mund të përmen-

-

-

Konkluzioni që mund të nxirret nga 

punimet e mësipërme është se cilësia 

e institucioneve në një shoqëri është e 

mbrojnë të drejtën e pronës, që vendo-

që lejojnë akumulimin e kapitalit njerë-

zor, përhapjen e sipërmarrjes krijuese 

-

gjeve masive e gjithëpërfshirëse janë 

të një rëndësie përcaktuese për rritjen 

mbizotëruese të sjelljes, të hapura dhe 

të nënkuptuara, dhe aftësia e tyre për 

të krijuar ambientin nxitës për sjellje të 
6

ligjet, rregullat dhe organizatat që mer-

ren me zbatimin e tyre, apo edhe më 

drejtës së pronësisë, forca e shtetit ligjor 

si matës i cilësisë së institucioneve për-

7

nga komponentët e mëposhtëm:

-

treg-krijuese – janë 
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ato institucione që mbrojnë të drejtën 

e pronësisë si dhe sigurojnë zbatimin e 

e tregut nuk ekzistojnë ose janë shumë 

-

-

treg-stabilizuese – janë 

ulët, qëndrueshmëri makroekonomi-

Këtu përfshihen bankat qendrore, reg-

jimet e kursit të këmbimit, dhe rregul-

-

në fushat e politikave monetare dhe 
9

treg-rregulluese – janë 

institucionet që merren me eksternali-

tetet, monopolet natyrore dhe informa-

rregullatore në telekomunikacionet, 

 – 

janë ato institucione që ofrojnë mbrojtje 

sociale dhe siguracione, përfshijnë 

rishpërndarjen, dhe menaxhojnë kon-

-

gurimet sociale, siguracion papunësie, 

treg-krijuese konside-

rohen të kenë rëndësi primare edhe për 

rritjen dhe zhvillimin ekonomik përveç 

-

dhe zhvillimin ekonomik kanë edhe 

institucionet treg-stabilizuese

institucionet treg-rregulluese luajnë rol 

tej efekti i tyre bëhet frenues, kur ato 

institucionet  nuk kanë 

ndonjë efekt të rëndësishëm lidhur me 

të institucioneve, është e qartë që theksi 

për rastin e ekonomisë shqiptare në 

momentet aktuale duhet vënë tek insti-

objekti në vazhdim i këtij artiku lli, pra 

trajtimi i njërit prej këtyre institucione-

të tjerash kjo pjesë e artikullit ofron një 

alternativë të detajuar për një nga pro-

blemet kyç të çështjes së pronësisë – le-

3. Çështje të veçanta: Pronat

me çështjen e pronave me renditjen e 

disa fakteve dhe problemeve mbi këtë 

tokës si një rregullator i shpërndarjes së 

Lemel gjithashtu konkludon se tenden-

ca e mosinvestimit në pronat e të parë-

ve rrjedh edhe nga njohja dhe respekti 

i ngulitur thellë për pronat e trashë-
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  Numër (%) Hektarë (%) 

Tokë shtetërore   50,000 (12.7%) 

Pronarë të mëdhenj 4,720 (3%) 105,587 (26.9%) 

Pronarë të mesëm e të vegjël 128,961 (83.1%) 237,666 (60.4%) 

Pronarë pa tokë 21,544 (13.9%)   

Totali 155,225 (100%) 393,353 (100%) 

 Tabela 1: Gjendja e pronësisë mbi tokën bujqësore deri para reformës agrare 

të vitit 1946 (

guara nga të gjithë pronarët si edhe 

dyshimi që shpërndarja e 1991-it mund 

një mospërputhje midis in sti tucioneve 

e rregullave informale – respekti për 

pronën e të parëve, dhe ligjeve e institu-

komunist10

mentaliteti ofrohet edhe nga strategjia 

ka pasur në strategjinë e saj të zhvilli-

mit lidhjen e kontrolluar të fermave të 

-

dencës së kontrollit të shtetit mbi eko-

nominë ndërkohë që një funksion i tillë 

-

vizion principi i konkurrueshmërisë në 

përputhje me kushtet e vendosura nga 
11 

Përsa i përket problemeve në fushën 

e pronësisë, janë dy probleme kryesore 

-

blemi i kthimit dhe/ose kompensimit 

tokat bujqësore/rurale dhe ato urba-

legalizimit të zotërimeve ilegale dhe 

pasqyron gjendjen e pronësisë mbi 

tokën bujqësore deri para reformës 

-

la, deri në kryerjen e reformës vetëm 

e tokës, mbi 60%,  ishte në pronësi të 

pronarëve të mesëm e të vegjël, të cilët 

-

ishte në pronësi të pronarëve të mëd-
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henj që përbënin vetëm 3% të të gjithë 

nuk zotëronin tokë në pronësi por e 

pronësisë mbi tokën bujqësore në vitin 

-

më e madhe ishte në pronësi të koo-

e rëndësishmë të vihet në dukje, se 

sipërfaqja totale e tokës në vitin 1990, në 

punëtorëve të ish-fermave shte tërore 

një e pjesë e tokave pronë shtetërore 

-
13

-

nësisë mbi tokën truall në 1999 për 

zotëronte në pronësi një pjesë të madhe 

re se sasi të konsiderueshme tokash 

bujqësore dhe truall ende janë në pro-
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Tabela 2: Gjendja e pronësisë mbi tokën bujqësore në vitin 1990.

Tokë shtetërore Kooperativa Privat Totali 

Hektarë (%) Hektarë (%) Hektarë (%) Hektarë 

170,000 (24.1%) 504,000 (71.6%) 30,000 (4.3%) 704,000 

 

Tabela 3: Gjendja e pronësisë mbi tokën truall në vitin 1999 për gjashtë 

qytete kryesore (

Tokë shtetërore Private E përzjerë Totali 

Hektarë (%) Hektarë (%) Hektarë (%) Hektarë 

3,982 (52.7%) 3,366.4 (44.6%) 205 (2.7%) 7,553.4 
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33% e kullotave, përkatësisht, rreth 

760,000 ha pyje dhe rreth 160,000 ha 

kullota -

dur të grumbullonim të dhëna mbi 

gjendjen e pronësisë mbi sipërfaqet në 

-

het se ekziston mundësia për një kom-

-

më lart, një nga problemet lidhur me 

çështjen e pronësisë është edhe kon-

-

ara gjerësisht në publik, përfshijnë:

-

je të parë mund të duken si të ndryshme 

nga njëra-tjetra, por në të vërtetë dallimet 

midis tyre janë thjesht dallime vetën në 

Për ta parë këtë, mjafton të shqyrtojmë 

kompensim bëhet ashtu siç duhet, mbi 

bazën e vlerës aktuale të tokës, atëhere 

ky dallim do të eleminohej plotësisht, 

-

pas një prej varianteve të diskutuara 

të së drejtës për të qenë ata të parët që 

mund të blejnë ish-pronat e tyre kur ato 

Pra forma e kompensimit të ish-pro-

narëve nuk është thelbi i zgjidhjes së 

jes së çështjes së pronësisë ka të bëjë 

me mënyrën e shpërndarjes dhe/ose 

rishpërndarjes së pronësisë midis pro-

midis ish-pronarëve dhe pronarëve të 

je me gjendjen e pronësisë mbi tokën 

konkludohet se në pjesën më të madhe 

ishte plotësisht e mundur mënjanimi i 

cili në vend që të ndihmonte në elemi-

-

tuale, bëri të kundërtën duke krijuar 

-

nin

në kuadër të diskutimit të problemit të 

90,000 raste16

kanë bërë deklarimet dhe aplikimet 

-

-
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ndryshuar sipas ndryshimeve politike 

në qeverisje, megjithatë pika kryesore 

mbetet përcaktimi se si dhe sa duhet të 

ak tuale pronarëve të zotërimeve ile-

gale do t’u kërkohet të paguajnë midis 

-

do të kompensohen nga buxheti i shte-

tit gjatë një periudhe disa-vjeçare të 
19

e qeverisjes aktuale mund të rendisim:

– Ky version shpërblen dhe nxit ve-

-

sinë menjëherë, ndërsa pronarët ligjorë 

duhet të presin disa vite për kompen-

– Kompensimi për pronarët ligjorë 

nuk është gjë tjetër veçse një transferim 

nga e gjithë shoqëria shqiptare tek këta 

pronarë nëpërmjet buxhetit të shte-

tit – një barrë jo e drejtë për shoqërinë 

– Për më tepër, kompensimi për pro-

narët ligjorë mbetet peng i ndryshime-

ve politike në qeverisje, nëse qeveritë 

e ardhshme kërkojnë ta ndryshojnë atë 

-

nativë ndaj versionit të qeverisjes ak-

ilegal i paguan pronarit ligjor vlerën 

e pronës sipas çmimeve të tregut në 

momentin që legalizohet/hipotekohet 

nuk është në gjendje të paguajë shumën 

e kërkuar, atëhere përdoret një nga 

instrumentat më të përdorur në ven-

det e zhvilluara, sidomos për blerjen e 

pronave të paluajtshme që është kred-

-

m

propozuar përmendim:

– Kjo alternativë kompenson plotë-

menjëherë dhe paguajnë për këtë pro-

me një barrë të padrejtë, kompensimi i 

– Çështja zgjidhet përfundimisht 

dhe me marrëdhënie midis organiz-

mave private, përkatësisht, zotëruesit, 

pronarit të ligjshëm dhe bankës ash-

tu siç do të ishte e përshtatshme në 

gjegjësia e kompensimit të pronarëve 
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shkëmbime midis aktorëve privatë 

injektohen menjëherë në ekonominë 

shqiptare duke u bërë kështu edhe 

detyrimet e shtetit janë si më poshtë:

-

nga zotëruesit, shteti bëhet përkohë-

sisht pronari i pronës dhe kompensim 

bankën private për sasinë e papaguar 

siguruar fondet e transferuar bankave 

rast mospagimi është për të ofruar një 

-

tillë kuadri ligjor mund të parashikojë 

norma më të ulta interesi për këto kre-

di, meqenëse rreziku për bankat priva-

te eleminohet si rezultat i garancisë së 

– E rëndësishme në suksesin e kë-

saj alternative është edhe investimi 

nga ana e shtetit në ndërtimin e in-

frastrukturës rrugore, energjetike, te-

lekomunikacioneve, shkolla, qendra 

direkt i këtij investimi është punësimi 

-

direkte janë rritja e standartit të jetesës, 

rritja e vlerës së  jetesës, rritja e vlerës së 

pronave në këto zona, ulja e numrit të 

rasteve të mospagesave, dhe së fundi 

4. Përfundime

Ky punim synon të ofrojë ndryshi-

met prioritare që duhen ndërmarrë 

nga shoqëria shqiptare për përfundi-

min e fazës së tejzgjatur të tranzicionit 

mbi faktorët që ndikojnë në rritjen dhe 

zhvillimin ekonomik, punimi konklu-

don se vendosja e institucioneve cilë-

sore në shoqërinë shqiptare është e një 

nisur nga situata aktuale e ekonomisë 

shqiptare është e qartë që theksi du-

-

tat dhe politikanët, që lejojnë akumu-

limin e kapitalit njerëzor, përhapjen e 

-

gjithëpërfshirëse janë të një rëndësie 

përcaktuese për rritjen dhe zhvilli-

min ekonomik të shoqërisë shqiptare 

në përgjithësi dhe për përfundimin e 

Lidhur me trajtimin e të drejtës së 

pronësisë, si njërit prej institucioneve 

më të rëndësishme, artikulli konklu-

don se disa kushte të domosdoshme 

duhen përmbushur për zgjidhjen e kë-

-

himi i mentalitetit komunist të derita-

nishëm të vendimmarrësve në trajti-

min e  kësaj çështje, njehsimi i ligjeve 

formale me normat joformale prezente 
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respekti për pronat e trashëguara, 

pasi vazhdimi i mospërputhjes do të 

fjalë të tjera, kjo do të thotë rishikim/

ndryshim i legjislacionit ekzistues mbi 

-

-

theksuar janë gjithashtu edhe anët tek-

nike që kanë të bëjnë me regjistrimin e 

pronave dhe përcaktimin e vlerave të 

problemeve kyç të çështjes së pronë-

sisë – legalizimin e zotërimeve jo të li-

gjshme, artikulli konkludon se ky pro-

blem duhet trajtuar dhe zgjidhur mbi 

bazën e marrëdhënieve të aktorëve të 

e kornizës ligjore dhe ndoshta në mi-

nimizimin ose eleminimin e rreziqeve 

Shënime
-

Albania

kësaj qeverie është ruajtja e pronës shtetërore 

-

-

kanë vendosur ndarjen e pronësisë sipas 

-

-

-

18. Shih Ligji Nr. 9482, datë 3.4.2006 për le-

galizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndër-

timeve pa leje.

-
-
 

-

-

-

gation,” 
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-
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