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Parathënie 
 

 

 

I mandatuar nga NISPAcee, ky vëllim bashkon disa nga kumtesat e mbajtura në 

Konferencën e 16-të Vjetore të NISPAcee, Politikat dhe Administrimi Publik: Sfidat 

dhe Sinergjitë. Ky botim tenton të jap perspektiva të reja dhe interesante për këtë 

çështje, si për akademikët, edhe për punonjësit e praktikës. Kur e përmblodhën këtë 

vëllim, editorët, të mbështetur fuqimisht nga NISPAcee, kishin si objektiv të afronin 

perspektivat e reja nga një rang i gjerë studjuesish — duke filluar nga akademikët tek 

zyrtarët shtetror, nga të rinjtë deri tek ata më me eksperiencë — lidhur me sfidat e 

politikave dhe administrimit publik. Ky libër bashkon studime origjinale dhe të 

cilësisë së lartë që lidhen me temën kryesore të konferencës, por gjithashtu edhe 

kumtesa të zgjedhura nga panelet dhe grupet e punës.  

Për të arritur një standart të lartë të botimit të konferencës Vjetore, kumtesat e 

zgjedhura për këtë botim kaluan përmes një procesi rigoroz shoshitjeje, nga drejtuesit 

e grupeve të punës dhe nga editoret. Si përfundim, vetëm 20 % e kumtesave të 

mbajtura në Bratislavë janë paraqitur në këtë vëllim.  

Ne dëshirojmë të falenderojmë Sekretariatin e NISPAcee për përpjekjet e mëdha në 

ndihmë të punës, në veçanti z.Ludmila Gajdosovën për mbështetjen e dhënë, z.Juraj 

Sklenarin për mbështetjen teknike dhe z.Viera Wallnerovën për mbështetjen 

logjistike.  

Së dyti, falendrojmë Iniciativën e Qeverisjes Vendore dhe Shërbimit Publik të 

Institutit të Shoqërisë së Hapur, në Budapest, për mbështetjen financiare, që bëri të 

mundur botimin e këtij libri. Mbi të gjitha ne duam të falenderojmë kontribuesit me 

kumtesa, që na lejuan t‘i publikojmë punimet e tyre dhe që shpesh punuan intesivisht 

me editoreët. 

 

Bratislavë, Budapest 2008 

 

Katarina Staroňova, Laszlo Vass 
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Sfidat e politikave në Evropën Qendrore dhe Lindore
1
 

Jak Jabes 

 
 

 

Konferenca e 16-të, Vjetore e NISPAcee, për çështjet e Politikave dhe Administrimit 

Publik: Sfida dhe Sinergji, ishte një paraqitje e ideve, projekteve, prezantimeve, 

publikimeve të reja dhe prezantimi i numrit të parë të një reviste. Ky takim, mblodhi 

së bashku mbi 200 akademik nga rajoni dhe vende të tjera, duke na dhënë shenja të 

maturimit të organizatës, tashmë në një moshë madhore. Një numër treguesish 

dëshmuan për progresin që ka bërë NISPAcee. Antarësimi është rritur pamasë, jo 

vetëm në numër, por gjithashtu edhe në shpërndarje gjeografike. Vendet organizatore 

të konferencës caktohen shumë vite më pare. Kumtesat fokusohen në problemet e 

rajonit, me fokus në problemet strategjike dhe janë një aplikim rigoroz të qasjes 

metodologjike dhe shkencore si dhe tregohet mjaft  interes për tranzicionin dhe për 

hyrjen në BE. Ndësa thirja për kumtesa kishte një listë të gjatë çështjesh, në fund  

shumica e aplikimeve në një mënyrë ose në një tjetër, vërtiteshin rreth çështjeve të 

hyrjes në BE. Këtu trajtohen, si të mësojmë nga reformat e politikave për hyrjen në 

BE , si t‘i transferojmë këto mësime, ndikimi i reformave administrative, veçanërisht 

kur ato dështojnë dhe roli i pjesëmarrësve dhe prezantuesve të shoqërisë civile.   

Dialogu i gjallë për prezantimin e kumtesave dhe diskutimeve në panele, na çoi në 

ngritjen e tre çështjeve, që sipas meje, rrokin esencën e konferencës së vitit 2008:  

1. Si të kuptojmë, spjegojmë dhe mësojmë nga suksesi dhe më e rëndësishmja nga 

dështimi i politikave dhe përpjekjeve tona për të përmirësuar qeverisjen, veçanërisht 

në rajonin e EQL? 

Fusha ime e kërkimeve është studimi i sjelljes në organizatë dhe një aspekt që 

gjithnjë ka boshllëk në botime, është marrja me rezervë dhe spjegimi i dështimeve 

kur eksperimentojmë me ndryshimet organizative. Shumë organizata i ndërmarrin 

këto hapa, por të gjithë librat tregojnë ndryshime të mrekullueshme dhe shfaqin 

suksesin e tyre. Ne mësojmë shumë më tepër nga dështimet se sa nga sukseset, sepse 

e dimë se përhapja dhe përsëritja janë të vështira në eksperimentet organizative.  

Dhe në rajon, kur ju studjoni procesin e politikave dhe filloni t‘i kushtoni kujdes 

faktit se si politikat zhvillohen dhe ndryshojnë, ose se si ato dështojnë (një fushë e 

vështirë sepse ju duhet të përcaktoni përkufizime bindëse dhe shembuj të dështimeve 

dhe është e vështirë që ndonjë politikan do t‘i pranoj këto përkufizime) ju filloni të 

ndërtoni një  strukturë të njohurive praktike.   

Disa prezantues, i referohen natyrës elitiste të politikave, politikëbërësve ose krijimit 

të institucioneve duke e cituar këtë shpesh edhe si shkak i dështimeve. Eshtë mirë të 

kuptohen arsyet e dështimeve. Dështimet vijnë për shkak të disproporcioneve të 

mëndjengushtësisë, interesave në shërbim të vetvetes nga politikbërësit, por 

gjithashtu edhe nga imptenca regulative (dëshira për të qenë të ligjshëm në veprime 

që në fund të shpie në mosbërjen e asgjëje) dhe për shkak të zbatimit të 

marrëveshjeve midis autoriteteve (shpesh një formë e korrupsionit ose problemeve të 

                                                 
1 Raporti i Reporterëve të konferencës Vjetore, i prezantuar në fund të takimit 
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integritetit)

 2
. Politikat shpesh dështojnë për shkak të atyre që i hartojnë ose i zbatojnë 

ato. Në leksionin e tij Guy Peters, ka thënë se ne përballemi me dilemën midis 

decentralizimit dhe rifokusimit të qeverisjes qendrore
3
. Në shumë vende të Azisë, për 

një kohë të gjatë decentralizimi ka qenë dhe është në krye të procesit të reformave të 

politikave për qeverisjen dhe ai është parë nga politikanët vendas dhe nga shumë 

qytetarë si ilaçi shërues i të këqiave. Unë, nuk jam i sigurt në se ky leksion është 

sipas premtimeve dhe në se sygjerimet e Petersit për qeverisje më të butë duhet të 

kihen në vëmendje. 

Rajoni i EQL, dhe po ashtu e gjithë zona gjeografike e mbuluar nga NISPAcee, duhet 

të përballet me realitetin e komuniteteve multi-etnike. Bashkekzistenca anjëherë nuk 

është e lehtë dhe Evropa nuk ka qenë një model për këtë gjë. Në Evropën Qendrore 

ka nevojë për më shumë punë. Eshtë zgjeruar diversiteti dhe ne duhet të studjojmë 

çfarë ka dështuar në politikat tona dhe çfarë ka patur sukses dhe unë shpresoj se 

grupet e punës që merren me këto probleme të vazhdojnë të gjejnë mbështetjen e 

nevojshme për ta përfunduar këtë punë.  

2. Si të faktorizohet hyrja në BE, në punën tonë? 

Nëse ju jeni bërë anëtar i BE atëhere nuk ka më kulaç, asnjë nga levat që udhëheqin 

në reformat e sistemit të administratës publike kuk ekzistojnë më. Por, ka një 

deklarim që quhet ―HYRJA‖, dhe është një deklarim që ndahet midis atyre që kanë 

hyrë në BE, atyre që presin të hyjnë dhe atyre që dëshirojnë por, që e dinë se nuk do 

të hyjnë. Atilla Agh në fjalën e tij të dekorimit, me Alena Brunowska e sqaroi këtë 

concept. Si një vëzhgues i kujdesshëm i BE ai theksoi se ―krizat e pas hyrjes në BE‖ 

janë kriza serioze e që kërkojnë vëmendje
4
. Dhe me këto kriza janë përballur të gjitha 

shtetet, antare të reja të BE. 

Sipas Agh, një nga arsyet kyçe për krizat e hyrjes është mungesa e kapacitetit të 

kapitalit human, për të shpënë vendet e reja antare drejt Evropës. Gjithashtu, ka 

lodhje nga reformat për shkak të vazhdimit të tyre prej 20 vjetësh, disa prej të cilave 

ishin të brendëshme dhe disa të imponuara nga Evropa. Kjo gjë, ka patur efekt në 

Administrimin Publik në këto vende, duke shpënë në ripolarizimin e shërbimit civil, 

deficit kapacitetesh për të marrë dhe aftësi për të përdorur transfertat nga BE-ja, dhe 

emergjencë në shumë mënyra të një klase shoqërore midis punonjësve civil, d.m.th. 

të atyre të Evropianizuar dhe të atyre njohuritë e të cilëve mbetën të fokusuara vetëm 

brenda vendit. Një kumtesë e Otola-s, që jep një shëmbull të një bashkie në Poloni, 

thekson qartë se punonjësit civil vendor, kanë nevojë të mësojnë metodat e 

programimit, monitorimit dhe vlerësimit me qëllim që të jenë të aftë të thithin fondet 

e BE-së
5
. Kjo gjë, bëhet një problem kryesor kur ju filloni t‘i shumëzoni sasinë e 

njohurive që duhen transferuar me ata që duhet t‘ua mësojnë këto njohuri të reja.  

                                                 
2
 Gyorgy Hajnal, Probleme të politikave në Hungari: Duke kërkuar mekanizmat e reja të 

dështimit 
3
 B. Guy Peters, fjala në Sesionin e Përgjithëshëm 

4
 Attila Agh, Sinergjitë dhe Konfliktet midis Regjimeve Politike dhe Sistemeve Politike 

5
 Iwona Otola, Zjillimi vendor: Aspekte të mbrojtjes së mjedisit natyror 
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Në mënyrë intersante, studjuesit kanë trajtuar efektete e BE-së, të përgatitjes që 

kërkohet për antarësim, atë se çfarë duhet bërë, si duhet të transformohen 

institucionet, por shumë pak prej tyre kanë diskutuar dhe studjuar procesin e 

ndryshimeve në vetvete. Ashtu siç e dimë të gjithë, ka literaturë të bollshme lidhur 

me ndryshimet dhe zhvillimin e organizatave. 

Studjuesit social në këtë fushë, kanë lidhur teorinë me praktikën dhe kanë trajtuar 

shumë raste suksesi, por pak raste dështimesh. Tashmë është koha të vrojtohet dhe të 

spjegohet ky process. Në një kumtesë, Kelly, trajton qartë se hyrja në BE, në 

suksesin e vetë, përveçse një proces politik, varet edhe nga efektiviteti administrativ
6
. 

Dhe kështu, fakti se çfarë lloj institucionesh ju krijoni dhe si ju i transformoni ato 

ekzistueset, është realisht një çështje e ndryshimit të manaxhimit, për të cilin shumë 

vende kanë kapacitete të ulëta dhe Evropa ka pak interes sepse ndryshimi i 

manaxhimit nuk është kurrë pjesë e procesit të vlerësimit. Unë supozoj se këtu unë 

jam duke bërë një shfajësim të disa studimeve që janë marrë me anën e butë të hyrjes 

në BE. 

3. Cila është hapësira që politikanët dhe punonjësit civil mund të forcojnë mjetit e 

mëdha që kanë në dispozicion? 

Barbara Kudrycka, të cilën unë e njoh, e ka trajtuar përzemërsisht këtë temë sepse ajo 

e ka lidhur këtë temë me etikën dhe integritetin, duke na shpënë ne tek tema që ajo 

trajtoi tek fjala hyrëse në konferencë dhe u trajtua edhe në tryezat e rrumbullakta dhe 

në diskutime
7
. 

Pawel Swianiewicz ka thënë se ‗Politikat publike kërkojnë administrim afektiv në të 

gjitha fazat‘
8
. Dhe është e vërtetë se nga formulimi, tek zbatimi, tek vlerësimi ne jemi 

para së gjithash në duart e politikanëve dhe të punonjësve civil. Në se është 

përgjegjësia e shtetit që t‘ju shërbej qytetarëve të vet dhe të ndërmar cikle politike në 

mënyrë të përshtatshme, atëhere jo vetëm cilësia e administratës publike, por edhe 

marrëdhëniet e krijuara midis politikanëve dhe punonjësve civil janë thelbësore. Në 

disa raste këto marrëdhënie janë të stabilizuara përmes traditës ose ligjit, në disa raste 

degjenerojnë në lajthitje të sjelljes, që duhet të shmangen, gjë që është ajo që 

Ministrja Kudrycka u përpoq të na theksonte më tepër.  Në mënyrë specifike, duke u 

adresuar tek punonjësit civil të nivelit më të lartë, ajo tha thjeshtë se, është koha për 

ta të sillen mire, përderisa ata janë thjesht model për punonjësit e nivelit të mesëm 

dhe të ulët. Në një studim të kryer në Kanada, ne u referohemi këtyre grupeve si 

mbartësit e kulturës në ministritë dhe agjensitë e shërbimit publik
9
. 

Problemi i Shërbimit Civil ka qenë një aspect kyç i konferencave të NISPAcee gjatë 

shumë viteve. Fokusi u zgjodh të ishte në ligjet e Shërbimit Civil dhe strukturat e 

                                                 
6
 Una Kelly, Marrëdhëniet midis ndryshimit të manaxhimit në qeveri dhe koordinimit të 

politikave nën dritën e integrimit në BE 
7
 Barbara Kudrycka, Shënimet bazë në Konferencën e 16-të të NISPACEE 

8
 Pawel Swianiewicz, Fjala e hapjes në Sesio0nin plenar të Konferencës së 16-të të 

NISPACEE 
9
 D. Zussman dhe J. Jabes, Vetmia vertikale, Halifax, Nova Scotia: Instituti për Kërkime për 

Politikat Publike, 1989 
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Shërbimeve Civile, por tashmë ai është zhvendosur drejt vrojtimit të sjelljes të 

problemeve kyç dhe janë dy grupe pune që po merren me integritetin dhe 

transparencën e shembujve të tillë. 

NISPAcee, gjatë konferencave të saj, organizon dy sesione, një që quhet Tema 

Kryesore dhe një tjetër që quhet Sesioni i Përgjithshëm. Këto sesione realizohen 

përmes takimeve të grupeve të punës. Këtë vit, në sesionin e Përgjithshëm u 

prezantuan 7 kumtesa. Kumtuesit nga Bullgaria, Rumania, Polonia dhe Republika 

Çeke, midis të tjerash, trajtuan luftën ndaj korrupsionit, ndikimin e rënies 

demografike dhe rolin e administratës publike në përmirësimin e konkurueshmërisë 

ekonomike. Konkluzioni që ne nxjerim nga këto kumtesa është se ato nuk trajtuan 

histori suksesi.  Gyorgy Jenei, drejtuesi i Sesionit të Përgjithshëm, tha ―Nuk ekziston 

ilaçi i madh pët të gjitha sëmundjet. Me duhet të orjentohemi nga problemet dhe 

duhet të gjejmë kombinimin optimal të teorisë të zvogëlimit ose të zgjidhjes së 

problemeve në rajon.‖
 10

 

Unë besoj se këto 3 pyetje, të ngritura gjatë conferences, mund të jenë struktura që 

antarësia e NISPAcee-së gjithashtu, duhet t‘i ketë parasysh në konferencat e 

ardhshme. 

Ato, janë pyetje që na kanë shoqëruar në një mënyrë ose në një tjetër gjatë gjithë 

ekzistencës së NISPAcee-së, që nga moment i ndryshimit në periudhën pas viteve 

89–90. Ato, nuk mund të shmangen sepse janë pyetje thelbësore lidhur me Rrjetin 

tonë, rrjet i cili po përmirëson administrimin publik në vendet e EQL-së. 

 

                                                 
10

 Gyorgy Jenei, komunikim personal 
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Hyrje  
Ky punim analizon dy aspektet të qeverisjes së mirë sociale:  

a) Strategjitë e qeverisjes, që materializohen në vizione dhe prioritete socialenë 

udhëzime operacionale, të cilat mund të kenë formën e planeve afat-gjata.  

 b) Praktikat e kompetencave të administratës publike, që janë të ilustruar në 

evolucionin konceptual të CzechInvest – agjencia e administratës publike çeke, e 

dedikuar për promovimin e investimeve, konkurrencës, inovacionit dhe zhvillimit 

ekonomik.  

Edhe pse këto dy aspekte të qeverisjes sociale, ilustrojnë aktivitete të ndryshme të 

administratës publike, në realitet ato janë të lidhura ngushtë, siç edhe ne i 

përshkruajnë, me evoluimin e politikave ekonomike çeke. Duke filluar nga viti 1996, 

ka pasur një rritje të shpejtë të nismave të të gjitha partive politike çeke me qëllim 

themelor rishikimin e politikave të mëparshme të tranzicionit dhe të ristrukturimit. 

CzechInvest, ishte veçuar për t'u bërë një eksperiment në  qasjen inovative për 

administratën publike. Funksionet e tij dhe organizimi, evoluoi shumë duke ju 

përgjigjur me fleksibilitet kërkesave sociale dhe përparimit në tranzicionin 

ekonomik. CzechInvest, është krijuar për zhvillimin e teknikave menaxhuese për 

koorporatat ndërkombëtare, e bazuar në punën në grup, iniciativën menaxheriale dhe 

monitoron rregullisht performancën si rend të ditës. Programi i CzechInvest u zgjerua 

shpejt nga konsulenca e investimeve dhe ndërmjetësimit në menaxhimin e politikave 

të stimujve për investime, parqeve industriale, clustersave, inovacionit dhe zhvillimit. 

Pas 2000, u bë përgjegjës për politikat në mbështetje të lidhjeve të zinxhirit të 

furnizimit mes të huajve dhe firmave vendase, nxitjen për rritjen e efekteve nga 

firmat e reja, për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe për 

shpërndarjen e fondeve evropiane.  

CzechInvest u bë aksi kryesor i politikave ekonomike, që synonin objektivat e një 

ekonomie të dijes dhe të konkurrencës, pasi ato ishin të përshkruara nga Strategjia e 

Lisbonës dhe nga Komisioni Evropian. Kështu që, ne duhet të shikojmë në planet 

(Strategjitë) e qeverisë, si unitet i prioriteteve sociale, instrumentat e politikës 

industriale dhe agjencitë operative përgjegjëse për sjelljen e tyre në jetë.  

  

1. Evoluimi i "planifikimit" dhe rolet e reja të tij në ekonomitë postkomuniste 

në tranzicion  
Përsa i përket metodologjisë, ky dokument së pari analizon qeverisjen sociale nga një 

pikëpamje evolucioniste. Kështu, në zhvillimin e qeverisjes sociale duhet të merren 

parasysh historikisht rruga e saj të varësisë, që përfshin si dimensionin kohë dhe atë 

strukturor (instrumental apo organizativ). Së pari, ne duhet të bëjmë dallimin midis 
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politikbërjes para tranzicionit, gjatë periudhës së tranzicionit dhe stabilizimin në fund 

të tranzicionit.  

Rënia e planifikimit qendror, zgjerimi i tranzicionit ekonomik dhe hapja drejt 

globalizimit, sjell objektiva të reja për administratën publike:  

 • rritja e efikasitetit të alokimit të tregjeve të vogla, në zhvillim;  

 • përshpejtimi, rindarja e faktorëve të zhytur në industritë në rënie;  

 • mbështetja e bizneseve të reja në zhvillim;  

 • ulja e pengesave në transaksionet e tregut;  

 • parandalimi i abuzimeve dhe defekteve të tregut;  

 • krijimi i grupimeve të reja në zinxhirët e furnizimit dhe marketingut;  

 • stimujt e ofruar për inovacionet.  

Këto objektiva, nuk mund të arrihen të gjitha menjëherë. Ato kanë sekuencat logjike 

të tyre dhe gjithashtu instrumentat për zbatimin e tyre duhet të evoluojnë në kohë. 

Administrata publike, si një organizatë hierarkike, duhet të mbështetet në 

politikëbërjen e saj në instrumentet e planifikimit. Gjithashtu, vetë planifikimi 

transformohet me evolucionin e shoqërisë, që supozohet të drejtojë.  

Procedurat e planifikimit në vendet komuniste, si instrumenti vendimtar i qeverisjes 

ekonomike në ato shoqëri, nuk kanë arritur objektivat e tyre në krahasim me ato në 

vendet kapitaliste të përparuara, ku qeverisja mbështetet në mekanizmin e tregut. Kjo 

nuk ndodhi as në ndonjë nga ish vendet e Bashkimit Sovjetik, Kinë, Hungari, 

Jugosllavi apo Poloni, ku ndryshonte mbështetja në planifikim. Ecuria e ekonomisë 

çekosllovake në periudhën 1948-1989, ishte një nga më zhgënjyeset. Siç u theksua 

nga Benaček, në 2008, ekonomia e Republikës Çeke ra nga vendi i 15 më i zhvilluar 

në botë (si PBB për frymë në 1950), në vendin e 33 në fund të viteve 1980, që mund 

të cilësohet si një nga humbjet më të mëdha në zhvillimet e ngjashme të historisë 

ekonomike moderne. Pavarësisht nga përvoja e varfër dhe mosbesimi i thellë në rolin 

e teknikave të planifikimit në duart e qeverisë, qeveria çeke ka fituar nga kërkesat e 

aderimit në BE dhe kërkesat ngurruese të transformimit dhe pas vitit 1996, ajo hyri 

në mënyrë aktive në praktikën ekonomike dhe politikat sociale, duke u bërë kështu e 

angazhuar në teknikat e planifikimit tregues dhe vendosjen e prioriteteve sociale.  

Duhet theksuar se koncepti i planifikimit, i miratuar nga administrata publike çeke, 

ishte diametralisht i ndryshëm nga teknikat qendrore të komandimit. Rëndësia e 

sinjaleve të tregut në vendim-marrjen ekonomike të agjentëve në ndërmarrjet private, 

nuk është marrë në pyetje dhe lloji i planifikimit nga autoritetet publike Çeke që nga 

fundi i viteve 1990, ishte përpjekur që të jetë i pajtueshëm me tregun, duke synuar 

kryesisht në sigurimin e të mirave publike. Planifikimi strategjik i prioriteteve, si një 

mjet për qeverisje publike, ka evoluar në 12 vitet e fundit. Pas 2005, ajo u zbatua në 

menaxhimin e planeve operative të Komisionit Evropian, të fondeve për 2007-2013, 

ku përfshihej parimi i konkurrencës në procedurat e saj të arsimit, të financimit të 

inovacionit dhe në investime. Një strategji e tillë ishte për rritjen e efikasitetit të 

tregut, sepse ajo ka eliminuar rastet e humbur të tregjeve në ofrimin e disa të mirave 

publike (p.sh. ato që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike apo në ndërtimin e 
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kapitalit njerëzor dhe konkurrencës) dhe u hap prej tyre në zhvillim e tregjeve ndaj 

konkurrencës.  

Ndërhyrjet qeverisëse të orientuara pro-tregut, në një mjedis të imperfeksioneve të 

tregut është ngritur nga koncepti i "organizimit të tregjeve të dyfishtë" (shih 

Groenewegen, 1994). Tregjet e organizuar dyfish presupozon që si firmat dhe 

qeveritë, përpiqen të ndikojnë në procesin e ekonomisë dhe performancës përmes 

organizimit, konkurrencës dhe bashkëpunimit. Politikat e tilla mund të prodhojnë 

rezultate të efektshme, p.sh. duke ritur inovacionin apo konkurrimin në treg. 

Megjithatë, ato mund të çojnë në mungesë të efikasitetit, nëse procesi keqpërdoret 

dhe bëhet një kapje e shtetit.  

Përdorimi i planifikimit kombëtar në përgatitjen e skemave të politikave ekonomike 

ishte, në një masë të madhe, e ndihmuar nga ndikimi i faktorëve të mëposhtëm: 

Ndikimet e kombinuara të këtyre faktorëve në qeverisjen e ekonomive në tranzicion  

nënkuptojnë se hierarkitë sociale dhe politike të ndryshme dhe grupet e presionit janë 

të prirur për të ndërhyrë mbi funksionimin e tregjeve. Menaxhimi i hierarkive të tilla 

dhe bashkëveprimeve të organizatave sociale të përfshira kërkon një sistem 

koordinimi, i cili duhet të udhëhiqet nga vlerat njerëzore, etika, prioritetet politike 

dhe tregjet. Nuk ka asnjë alternativë tjetër përveç të koordinojë aktorët nëpërmjet 

"planeve" që harmonizojnë veprimet e lidhura me strategjitë, taktikat dhe operacionet 

midis të gjitha llojeve të aktorëve të përfshirë në qeverisjes sociale.  

Sigurimi i të mirave publike, është një tipar i rëndësishëm, që justifikon ndërhyrjen e 

politikave publike në ekonomi. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se rëndësia e të 

mirave publike, nuk është një episod margjinal në drejtim të çështjeve publike. Në 

realitet, pjesa e të mirave publike në PBB ka përparuar mjaft gjatë 60 viteve të fundit. 

Problemi mund të ilustrohet me anë të grafikut Engel (Lewbel, 2006) - shih Figurën 

1. Ekonomitë industriale transformohen në ekonomi të dijes dhe ka ritme të 

ndryshme të zhvillimit drejt uljes së "mallrave" tradicionale që janë të tejkaluar nga 

mallrat "e reja" e me zhvillim të shpejtë, mallrat që janë gjithnjë e më shumë të 

lidhura me tiparet e të mirave publike. Rezultati është që një pjesë në rënie e 

"mallrave tradicionale" (të tilla si bujqësia apo, prodhimi) në PBB, ndërkohë që 

mallrat publike (të lidhura kryesisht me shërbimet e mirëqenien sociale) u bënë, në 

25 vitet e fundit, segment i rritjes më i shpejtë i vendeve të zhvilluara. Sigurisht, 

mbikëqyrja e qeverisë, e të mirave publike, nuk do të thotë se ato gjithashtu duhet të 

jenë prodhuar ekskluzivisht nga sektori publik. Kjo rezulton funksionale dhe me 

rëndësi në rritje të ndërveprimit privat-publik, me anë të politikave publike të llojeve 

të ndryshme. Bashkëpunimi mes sektorit publik dhe atij privat është një funksion që 

të gjitha ekonomitë e tregut duhet të përfshijnë në mekanizmat e tyre të qeverisjes. 

Parimi udhëheqës është se një bashkëpunim i tillë duhet të jetë i mirë në marketing 

ose, të paktën në përshtatjen ndaj tregut. Beteja e shqetësimeve politike lind në 

pyetjen se të çfarë lloji mallrash janë "të mirave publike", të vërteta. Në realitet, të 

gjitha mallrat e vërtetë janë mallra të përziera ku dhe aspekte publike dhe private të 

ekzistencës së tyre janë të përziera, edhe pse të diferencuara në shumë shkallë.   
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Figura 1: Përqindja e të mirave publike në PBB 

 
Burimi: autori 

 

Përpjekjet për të dhënë një paralele mes këtij lloj plani "indikativ" dhe planifikimit 

komunist qendrore, janë të vështira, edhe pse planifikimi qendror nuk mund të 

injorojë  rëndësinë e koordinimit të agjentëve social. Së pari, planifikimit qendror i 

mungonin tregje funksionale dhe shumica e ndërhyrjeve të tij ishin përpjekje të 

pamjaftueshme në dhënien e informacionit të munguar. Së dyti, planifikimi qendror 

nuk ishte një proces demokratik i negociatave në mbarë vendin. Ishte një diktaturë e 

të privilegjuarve, në vend të transferimit të pushtetit autokratik drejt agjentëve 

ekonomik të rangut të ulët.  

Megjithatë, nuk duhet të mbivlerësojmë rëndësinë e këtyre planeve strategjike 

(treguese).  Së pari, ata nuk mund të bëhen instrumenta dominues të vendimmarrjes. 

Ata vetëm mund të zgjerojnë kufijtë e rrjedhjes së informacionit, në lidhje me të 

mirat publike. Së dyti, cilësia e informacionit të planifikimit mund të shtrembërohet, 

pasi varet kryesisht në cilësinë e performancës së agjentëve publik, në hierarkinë e 

tyre në organizatë. Për shembull, në Çekinë post-komuniste, ka pasur probleme të 

vazhdueshme në transformimin e dokumenteve strategjike ("Planet") të qeverisë në 

politikat e një qeverie të re në ciklin e politikave. Ka pasur edhe probleme në 

koordinimin e punës së ministrive, nëse ato drejtohen nga parti të ndryshme të 

koalicionit. Politikat e CzechInvest (2000-2006), ishin disa nga aktivitetet 

strategjike të rralla që ishin të prirura për polemika midis ministrive (CzechInvest, 

2007).  

Sistemi i planifikimit qendror ka dështuar në të gjitha vendet në të cilat ajo u fut; 

pavarësisht, u ndërmorrën një mori reformash për të shëruar ekonomitë e tyre. 

Komandat e Sistemit të planifikimit parashikon përjashtimin e ekzistencës së pronës 

private që nuk mund të konkurrojë me sistemet kapitaliste sipërmarrëse. Prandaj, si 

një efekt karakteristik për post komunizmin, çdo përpjekje për vendosjen e 

objektivave sasiore në shpërndarjen e burimeve nga autoritetet shtetërore në vend në 

fillimin e tranzicionit, kundërshtohej intuitivisht nga të gjithë njerëzit me mendje 

sipërmarrëse. Gjatë 1990-1997 Çekia, kishte një qeveri konservative, kreu i së cilës, 
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Vaclav Klaus, ishte kundër çdo lloj ndërhyrjeje qendrore në ekonomi. Kanë qenë 

vetëm objektivat makroekonomike (buxhet i balancuar, kurs këmbimi i qëndrueshëm 

dhe qëndrueshmëri monetare, politikë nën objektivat inflacioniste, konvergjente nga 

10% në vitin 1992, në 5% në vitin 1998). Po ashtu ishte Strategjia e Privatizimit për 

vitet 1991-1997, të gjitha në harmoni të përkryer me konsensusin e Uashingtonit dhe 

Bankës Botërore (shih Loužek, 2005, për një shqyrtim të  argumenteve). Vetëm pas 

vitit 1996 u bë e qartë se sektorit qeveritar (p.sh. administrata publike, arsimi, 

K&Zh, policia, transporti, kujdesi shëndetësor, dhe mbrojtja), do ti duhen disa 

udhëzime për politikat dhe shpenzimet që do të jenë më gjatë se një vit, e që qeveria 

ka plan të miratojë në Parlamet.  

Planet strategjike çeke, të miratuara pas vitit 1996, kanë qenë në mënyrë rigoroze 

treguese dhe ato adresuan politikat dhe shpenzimet në sektorin publik, duke 

përfshirë edhe ndërveprimin me sektorin privat (të tilla si K&ZH, kontributet e 

pensionit, stimuj për IHD). Një pjesë e madhe e këtyre planeve iu përgjigjën 

politikave të KE/BE (p.sh. Strategjia e Lisbonës që mbulon arsimin dhe K&ZH, ose 

të fondeve evropiane, që kanë të bëjnë me kohezionin strukturor, konkurrencën dhe 

politikat bujqësore). Ana pozitive e planeve të tilla është se ndërhyrjet e qeverisë:  

 Janë udhëhequr nga vizione afatgjata që kërkojnë mbështetjen e koalicionit 

parlamentar;  

 Mund të delegohen në një agjenci të posaçme ndër-ministrore, administrata e 

të cilit mund të përshtatet me kërkesat e qeverisjes moderne;  

 Janë transparente dhe në këtë mënyrë të kontrolluara më mirë nga konsensusi 

kombëtar dhe të sfiduara me lehtësi nga opozita politike;  

 Janë më shumë rezistente ndaj politikave diskrete, ad hoc, të burokratëve 

oportun.  

Në pjesën e mbetur të këtij studimi, ne do të diskutojmë më në detaje, se si 

instrumentet e strategjive sociale dhe ekonomike (politikat) janë të strukturuara, siç 

është ilustruar në rastin e agjencisë CzechInvest. Një marrëveshje e tillë e 

rëndësishme ka evoluar në kohë, si prioritetet e politikave të zhvillimit (industrial), 

që janë ndryshuar në mënyrë dramatike pas 1996. Për një pasqyrë më të mirë, para se 

të diskutojmë funksionimin e tyre në kapitujt e fundit, ne kemi përfshirë ndërtimin e 

blloqeve themelore të politikave të tilla në Tabelat 1 dhe 2.  

 

2. Përmbledhje e institucioneve dhe instrumentave të planifikimit strategjik 

afatgjatë, Çek. 

Ky mekanizëm i rëndësishëm i qeverisjes sociale në Republikën Çeke, pas 1989 

mund të përshkruhet si një evolucion fleksibël i ndërveprimit midis administratës 

publike dhe sektorit privat. Si rezultat, metamorfoza e tërë shoqërisë çeke, duke 

konverguar me modelet e demokracisë perëndimore, mund të bëhet shumë më e 

shpejtë. Pas rënies së qeverisë konservatore në vitin 1997, u bë e qartë se Qeveria e 

re duhet të vendosë një dokument që tregon vizionet afatgjatë (pa ndonjë objektiv 

sasior të kufijve strukturore që do të ketë një ndikim në sektorit privat), i cili duhet të 

quhet zyrtarisht një STRATEGJI apo një PLAN. Planet e para synonin, si një 
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projektim të shesht të gjithë shoqërinë, që lindi si përfundim në vitin 2004 - viti i 

pranimit në BE të Çekisë. Në vitin 2004, nisi Plani I Kombëtar i Zhvillimit (NRP i 

- Narodni rozvojovy plan), i cili koordinoi fushat e mbështetjes nga fondet evropiane 

të shpenzimeve dhe politikave kombëtare për K&ZH (shih NRP I, 2004). Në realitet, 

ky plan ka ndikuar vetëm pak në ekonominë reale. Megjithatë, ajo kishte një ndikim 

të rëndësishëm në hartimin e Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të 2004-së dhe 

Politikave Kombëtare të Zhvillimit për 2005-2010. (Shih NIS, 2004 - Narodni 

inovačni Strategji CR dhe NIP, 2005 - Narodni inovačni Politika).  

 
Tabela 1. Struktura e instrumenteve të zhvillimit ekonomik, ku CzechInvest (CzI) ka 

vepruar si një qeveri-sektoriale e agjenci kryq, në përgjithësi në anën operative dhe 

nganjëherë në pozitat koordinative 

Instrumente Agjencia Sektorët e synuar 

Strategjia e eksportit  CzechTrade, MIT, CzI Firmat private 

Projektimi i Strategjisë së 

CzechInvest  

CzechInvest Firmat private, bashkitë, 

institucionet publike 

Politika e investimeve  CzI (fuqizimi konceptual dhe 

operacional), MIT, Qeveria 

firmat private, bashkitë 

 

Politikat inovatore Qeveria, KKZH, MZHR, CzI Firmat private dhe publike 

Strategjia e inovacionit MZHR, KKZH, CzI Agjentët ekonomik dhe 

institucionet qeveritare 

Politikat e K&ZH Ministria e Arsimit, KKZH, 

CzI 

Agjentët ekonomik dhe 

institucionet publike 

Kuadri Strategjik i Referencës MZHR, CzI, (Komision 

Europian) 

Organizatat ekonomike dhe 

sociale 

Strategjia e Rritjes Ekonomike Qeveria, CzI Administrata publike, 

ndërmarrjet 

Plani Kombëtar i Zhvillimit Qeveria, MZHR, CzI Ekonomia kombëtare, fondet e 

BE-së, organizatat sociale 

Shënim: CzI = CzechInvest; MIT = Ministria e Industrisë dhe Tregtisë; MRD = Ministria e 

Zhvillimit Rajonal; KKZH= Këshilli I Kërkimit dhe Zhvillimit. 

 

Tabela 2. Struktura e instrumetave të zhvillimit social, politik dhe ekonomik në  

një kontekst të gjerë social-politik 

Instrumente Agjencia Sektorët e synuar 

Një vit shpenzime qeveritare Ministria e Financave, 

parlamenti 

E gjithë shoqëria 

Strategjia për Zhvillimin e 

Qëndrueshëm 

Qeveria, Taskforcë ekspertësh, 

OJFtë 

E gjithë shoqëria 

Tripalësh Qeveria, sindikatat, ndërmarrjet E gjithë shoqëria 

Programi i zgjedhjeve Partitë politike Konsensusi politik 

Marrëveshje koalicioni Koalicion qeveritar E gjithë shoqëria 

Fondet e BE-së Komisioni Europian, qeveria 

kombëtare 

E gjithë shoqëria 

Burimi: autori 
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Paralelisht me NRP, në 2004, u propozua Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm, 

e cila ishte e ndikuar nga Samitet Botërore në Rio dhe Johanesburg (Shih SUR, 2004 

- Strategie udržitelneho rozvoje). Kjo ishte produkt i Grupit të Ekspertëve të 

Qeverisë. Ky dokument i gjerë, ishte propozuar për një debat kombëtar, ku ai mori 

mjaft përgjigje kritike. Në fund, ndikimi i vërtetë i saj në ekonomi (pra në sjelljen e 

agjentëve) ishte i kufizuar nga mungesa e politikave të qeverisë.  

Në vitin 2005, qeveria nisi dokumentin e parë: Strategjia e Rritjes Ekonomike 

(shih Shr, 2004 - Strategie hospodařskeho rozvoje). Edhe pse kjo ishte një plan i 

ngjashëm me ato të me strategjive të rritjes të vendeve të BE-së (p.sh. skandinav ose 

austriak), dhe politikanët e interpretuan atë mënyrë implicite si një dokument të 

Social Demokratëve dhe si një sfidë për konservatorët (ODS), para zgjedhjeve në 

2006. SHR u përgatit nga zëvendës-kryeministri M. Jahn dhe kishte një ndikim të 

rëndësishëm në strategjinë e qeverisjes për të transferuar politikat e inovacionit dhe 

zhvillimit të CzechInvest – e konceptuar më parë si një agjenci për promovimin e 

investimeve. Zhvillimi i strategjisë çeke, mbas 2003, u konvergua në skemat 

irlandeze që ishin të përqëndruara rreth një rrjeti të FORFAS - IDA - Enterprise 

Irlandë. Në mënyrë të ngjashme, SHR ka ndikuar në Strategjinë e Re të Eksporteve 

të MIT (për 2006-2010, shih NES, 2005) dhe Politikën e Inovacionit (të propozuar 

nga Këshilli i Hulumtimit dhe Zhvillimit me ndihmën e Ministrisë së Arsimit dhe 

Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë). Siç kemi treguar në Tabelën 1, CzechInvest, u 

bë një institucion që evoluoi në një marrëdhënie e ngushtë me strategjitë e 

përcaktuara në instrumentet e politikave të listuara këtu.  

Në fakt, ky veprim fillestar për të vendosur Strategjinë e Rritjes Ekonomike afat-

gjatë, kishte ardhur tashmë nga grupi Tripalësh (Këshilli për Marrëveshjen 

Ekonomike dhe Sociale) në vitin 2004. Ajo kishte një synim shumë-partiak dhe kjo 

shmangu përdorimin e politikave që mund të çonte në debate midis të djathtëve dhe 

të majtëve (p.sh. normat e taksave, taksat e universiteteve, pagesa për kujdesin 

shëndetësor apo reforma e pensioneve). SHR nuk ishte shfuqizuar zyrtarisht, edhe 

pas ndryshimeve në qeveri, në vitet 2006 dhe 2007 (ikja e socialistëve, dhe ardhja në 

fuqi e konservatorëve). Megjithatë, ndikimi i saj në hartimin e politikave të reja – 

taksës së sheshtë, së bashku me atë të financimit të kujdesit shëndetësor, privatizimi i 

spitaleve dhe zvogëlimi i CzechInvest, ishte minimal. Qeveria e re e qendrës së 

djathtë i drejtoi politikat e saj në këto fusha, ndërsa ishin ruajtur shumica e skemave 

të mëparshme për ndërtimin e konkurrencës ekonomike me anë të programeve të BE-

së.  

Zhvillime të tilla mund të interpretohen edhe si një ilustrim i varësisë së zhvillimit të 

mjedisit social drejt demokracive. E kaluara e vendimeve mbetet e ngulitur në 

mjedisin institucional dhe politikat e reja përbëhen nga disa element të zhvillimit 

social-ekonomik akumuluar në një ngadalësim gradual të procesit. Për shembull, në 

masën e politikave të koordinuara përmes CzechInvest arriti kulmin në 2004-2006, 

kur politikat e mëparshme të investimeve ishin sfazuar duke u zëvendësuar nga 

politika e re e inovacionit dhe K&ZH. Si bazë  kjo e fundit u zhvendos nga 

ndërmarrjet private në fushën e Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë, drejt sektorëve 
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të shkencës, TIK, fondeve evropiane dhe arsimit, në mënyrë që roli i CzechInvest të 

ruhej dhe të zëvendësohej nga organizata të reja, të qeverisjes sociale.  

 

3. Plani Kombëtar Çek i Zhvillimit dhe Kuadri Strategjik Kombëtar i 

Referencës 
Kuadri Strategjik Kombëtar i Referencës (NSRF) për periudhën 2007-2013, është 

hartuar si një dokument reference, për të negociuar me politikat e zhvillimit të 

Komisionit Evropian (shih NSRF, 2007). Ai pasoi vizionet indikative të përshkruara 

në Planin Kombëtar të Zhvillimit II (2007-2013), shih NRP II, 2006. Dy 

dokumentet janë të bazuar në parimin e partneritetit social – një parim i një 

rëndësie vendimtare në vende që renditen në krye të konkurrencës ekonomike si: 

Irlanda, vendet skandinave, Austria, Zelanda e Re, Malajzia, etj. Në rastin e Çekisë, 

partneriteti thekson tri shtyllat e zhvillimit: bashkëpunimi midis qeverive (qendrore 

dhe rajonale), bizneset (tani praktikisht të gjitha private) dhe shoqëria civile (p.sh. 

OJF dhe iniciativa të tjera qytetare). Në vitin 2006, Komisioni Evropian ka 

përcaktuara dispozita të reja të përgjithshme për Politikat e Përbashkëta Europiane: 

në Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondi Social Evropian dhe Fondi i 

Kohezionit, që drejtojnë politikat e BE-së për 2007-13. Kështu, të 27 anëtarëve të 

BE-së, u duhet të ndjekin udhëzimet e ngjashme, koordinimin me strategjitë 

kombëtare e komunitare socio-ekonomike. Përqasja e BE-së për hartimin e politikave 

është mjaft e ndryshme nga ajo që ne mund të vëzhgojmë në Shtetet e Bashkuara, ku 

koordinimi qendror është mjaft i dobët dhe ku rëndësia e politikave monetare dhe 

bankare dominon mbi instrumentet fiskal dhe ligjor (acquis communautaire). Kjo, 

është edhe më e ndryshme nga ajo që ne tani mund të vëzhgojmë në modelet e 

qeverisjes të Rusisë së Putinit, ku centralizimi dhe pushtetit politik dominojnë si mbi 

mikro-ekonominë dhe shoqërinë civile.  

Ministria çeke për Zhvillimin Rajonal (MPR - Ministerstvo pro mistni rozvoj) 

është e ngarkuar me koordinimin e përgjithshëm mes BE-së dhe planeve të zhvillimit 

kombëtar. Kjo ishte edhe motoja pas përgatitjes së Planeve Kombëtare të Zhvillimit 

(NRP) dhe NSRF. Si ilustrim, edhe CzechInvest kishte ambicie për t'u bërë një 

udhëheqës kombëtar në këtë axhendë pas 2000, sidomos gjatë 2004-2006 kur ajo 

mund të mbështetet në ish-CEO-n e saj, Z. Jahn, i cili u bë zëvendës-kryeministër për 

çështjet ekonomike. Megjithatë qeveria, vendosi për një ndarje të përgjegjësive. 

Kështu përgjegjësitë e elitës teknike të CzechInvest nuk u përmirësuan në këtë zonë 

të madhe strategjike dhe Ministria për Zhvillimin Rajonal dominoi fushën e saj. 

Ministri i saj ka pozicion paralel me zëvendës-kryeministërin.  

Vëmendje për një partneritet procedural (dmth. në proceset reciprokisht të 

balancuar të vendim-marrjes midis përfaqësimeve private dhe publike, duke përfshirë 

edhe kundërshtarët politikë, në dallim nga udhëzimet autokratike të diktuar nga një 

planifikim i autoritetit qendror) është në plan të parë të politikave çeke të zhvillimit 

pas vitit 1989. Me hyrjen në BE, është gjithashtu, ajo që drejton koordinimin midis 

strukturave kombëtare dhe ato të BE-së, si dhe politikat e kohezionit. Rezultatet e saj 

ishin mjaft të habitshme: shoqëria çeke është konsideruar të jetë lider në kapitalin 
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social (ajo ka nivelin më të ulët të varfërisë në mesin e 27 vendeve të BE-së) dhe në 

janar 2008, Republika Çeke renditet e para (nga 125 vende) nga Raporti mbi 

Transformimin i Fondacionit prestigjioz Bertelsmann. Edhe pse Çekia nuk është 

vendi me transformimin politik më të fortë, apo të rritjes ekonomike më të lartë, një 

multi-kriter i vlerësimit ku objektivat ekonomik, politik dhe social janë shkrirë së 

bashku e vendosin performancën e saj ekonomike në majë (Bertelsmann Stiftung, 

2008). Që nga viti 1989, Çekia kaloi midis disa valëve ndryshimesh politike, 

ekonomike dhe shoqërore që nuk janë gjithmonë të pajtueshme me njëra-tjetrën. Një 

tranzicion i shpejtë është jo një evolucion linear - kjo është e karakterizuar nga 

kthesat në zhvillim, të shoqëruara shpesh nga politikat e bazuara në testime dhe 

gabime. Një zhvillim i tillë pasqyron një kapacitet të madh për rregullime duke 

reaguar ndaj natyrës ndryshuese të shoqërisë dhe pasojave të papritura të hapjes deri 

në një mjedis global. Përfshirja aktive e vendit në BE, që nga anëtarësimi i plotë i saj 

në 2004, nuk ka qëlluar në një makinë për ristrukturimin. Një trend i ngjashëm është 

i dukshëm në anëtarët e tjerë të rinj të BE-së. Kështu, konvergjenca e tyre drejt 

vendeve më të përparuara të botës është universale. Për shembull, në vitin 2005, 

Banka Botërore përmirësoi statusin e Çekisë nga një vend në tranzicion (në zhvillim), 

me atë të një vendi të zhvilluar.  

Në dritën e një progresi të tillë thelbësor në rritje dhe rregullime, ekonomia çeke 

duhet ende të përballet me sfida serioze. Ka akoma kërcënime për konkurrencën (të 

tilla si vleresimet e kursit të këmbimit, rritja e pagave, mungesa e vendeve të punës, 

mungesa e kapitalit njerëzor, zëvendësimi i investimeve të huaja nga investimet 

vendase, etj.), kohezionin social, qëndrueshmërinë e financave publike dhe 

qeverisjen pa korrupsion, ose burokraci. Zgjidhja për këto probleme është padyshim 

një betejë e gjatë, që do të kërkojë programe në cilësinë e strategjive afat-gjatë. 

Nevoja për bashkëpunim, ndërmjet publikut dhe sektorit privat i ka mbijetuar 

dukshëm periudhës së tranzicionit, pavarësisht nga ekzistenca ose mos-ekzistenca e 

fondeve evropiane. Hapja e sektorit privat drejt konkurrencës ndërkombëtare tani 

është praktik dhe i vetë-qëndrueshëm. Pika kryesore në rritje, mbështetet mbi 

sektorin jo të tregtueshëm, ku shërbimet publike janë qartësisht pjesa e tij më pak 

efikase. Ri-rregullimet e shërbimeve publike drejt efikasitetit, nuk mund të 

mbështeten aq shumë në forcat e tregut, siç mund të bëj sektori i tregtisë. Në këtë 

mënyrë rëndësia e reformave të udhëhequra nga strategji (plane) afat-gjatë, duket se 

mbetet një çelës për përparimin e mëtejshëm.  

 

4.  Parimet e partneritetit në qeverisjen sociale dhe ekonomike çeke   
Ka dy burime të mekanizmave të qeverisjes sociale, që udhëhiqen nga planet e 

politikave publikut në këtë vend: të brendshme (kombëtare autonome) dhe të jashtme 

(që vijnë nga Komisioni Evropian). I kaluari ishte i lidhur së pari (1991-1998) me 

politikat e stabilitetit makroekonomik dhe privatizimit (pas Konsensusit të 

Washingtonit). Politikat e hershme të Ministrisë së Industrisë dhe të Tregtisë dhe 

CzechInvest, që kishin në shënjestër promovimin e investimeve të huaja dhe 

transferimet e teknologjisë (1996-2000), fituan një tipar bazë lokal të planifikimit 
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strategjik. Më vonë, në periudhën e para-pranimit në BE (1998-2003), ka pasur 

përpjekje në konturimin e disa strategjive të pjesshme afat-gjata për të ardhur në 

përputhje me auditimet vjetore (raportet e vendit) të Komisionit Evropian, që 

kushtëzonin hyrjen në BE.  Kështu, iniciativat e brendshme të transformuara 

gradualisht (pas 1999) në aktivitetet e kushtëzuara nga kërkesa për të kaluar tek 

anëtarët e BE-së nga Brukseli. Autonomia vendore në politikat e zhvillimit ishte 

gradualisht në dobësim. Politikat e pranimit, kishin të bënin me miratimin e 

legjislacionit të BE-së (afatet kohore për miratimin e Acquis Communautaire), 

thithjen e fondeve të BE-së dhe me pyetjet e konvergjencës nominale dhe reale.  

Kërkesat e K&ZH dhe të inovacionit (pjesërisht si pjesë e Strategjisë së Lisbonës të 

BE) u përvijuan tashmë në 2000, duke miratuar Politikën Kombëtare të Kërkimit 

dhe Zhvillimit (shih NPVV, 2004 - Narodni politika vědy a vyzkumu). Ajo, 

përfaqëson një listë prioritetesh, detyrash dhe kërkesash financiare që integron 

axhendat K&ZH, të fondeve evropiane me politikat e Ministrisë së Arsimit, MIT dhe 

CzechInvest. Ajo, u bë një instrument i dobishëm veçanërisht për zbatimin e 

politikave të konkurrencës. Ne, kemi përmendur tashmë se në vitin 2002, ka pasur 

një përpjekje të parë nga qeveria çeke për të përcaktuar një tregues reciprok të 

balancuar afatgjatë, Strategjinë e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SUR) që mbulon 

mjedisin, ekonominë, dhe kapitalin social. Me pranimin në BE, politikat strategjike 

të orientimit të ngjashëm, tani janë koordinuar me Komisionin Evropian.  

Le të kthehemi mbrapa në parimet e zhvillimit social-ekonomik të qeverisjes 

demokratike, ku hapja drejt një botë të globalizuar do të thotë një rregullim i 

përhershëm për ndryshimet e pozicioneve mes faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm 

të zhvillimit.  Dritare të reja mundësish dhe kosto të reja shkëmbimesh mes agjentëve 

bëjnë thirrje për një rishpërndarje të qetë të aktiviteteve, përfitimeve dhe kostove që 

bien mbi agjentët në mënyrë asimetrike. Rezultati i tyre natyror, është që politika 

bëhet një qendër shumë e ndjeshme e ndërveprimit social. Në kundërshtim me 

organizimin totalitar komunist të shoqërisë, sistemet post-komuniste të qeverisjes u 

bënë më të hapura ndaj parimeve demokratike, në të gjithë botën. Së bashku me 

zgjerimin e demokracisë, nuk është vërejtur gjithashtu një thellim i shtrirjes së 

politikës (Modelski dhe Gardner, 2002). Gjithashtu, marrëdhëniet mes shtetit dhe 

bizneseve zbulojnë prirje të ngjashme: sektorit privat varet tani më intensivisht nga 

partneriteti dhe bashkëpunimi me administratën publike.  

Koncepti i aleancave dhe fuqive kundërbalancuese, të ndërsjellta, të shoqërive 

demokratike moderne lind nën presionin e proceseve objektive – që do të thotë për 

shkak të proceseve ekzogjene për ndonjë grupim të agjentëve lokalë. Kështu ajo 

shkon përtej lobimit dhe platformave politike zgjedhore, të partive të veçanta. 

Shkaqet për krijimin e aleancave ngrihen mbi politikat partiake - ata do të jenë të 

pranishme, pavarësisht nga ndonjë marrëveshje politike. Megjithatë, politikat dhe 

aleancat mund të përshpejtojnë rregullimet, ose ato mund të bëhen një instrument për 

të penguar ndikimin e tyre. Në këtë studim, ne kemi treguar rastin e shoqërisë çeke, 

ku të dy forcat veprojnë në mënyrë paralele dhe rezultati përfundimtar varet nga 
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politikat që lehtësojnë ristrukturimin, ndërtojnë konsensusin dhe rrisin 

bashkëpunimin që çon në prosperitetin ekonomik dhe social.  

Për këtë arsye, ka lindur një objektiv suprem për të balancuar kërkesat politike të 

agjentëve me anë të veprimeve demokratike. Marrëdhënia bilaterale mes sektorit 

publik dhe privat, duhet të jetë e hapur për përgjegjshmërinë sociale. Bilanci mes 

agjentëve, është negociuar në emër të publikut të organizuar në formë shteti – dmth 

nëpërmjet partive politike, presionit të grupeve sociale dhe zërave të shoqërisë civile. 

Edhe pse organi kryesor i proceseve të vendimit, është bërë në nivel të 

bashkëveprimit midis ndërmarrjeve dhe institucioneve të qeverisjes publike, 

kontrollet përfundimtare dhe ekuilibrat mbeten dhe bazohen në mekanizmat 

demokratike.  

Politikat ekonomike çeke, gjatë viteve 1989-2007 duhet të përshtasnin disa pika 

kthese në rregullimin shoqëror, si ato kanë që kanë evoluar shumë shpejt gjatë viteve 

të tranzicionit. Për shembull, ajo e tranzicionit nga publiku në pronësi private, nga 

komandat e prodhimi drejt kërkesave të orientuara nga tregu, nga burokracia e shtetit 

për të konkurruar sipërmarrjen dhe nga mungesa e kapitalit, e kombinuar me 

papunësinë, kapitalin financiar të tepërt dhe mungesën e kapitalit njerëzor. Detyrat e 

politikave të reja industriale në mjedis, i ishin kaluar CzechInvest. Gjatë viteve 1992-

1996, CzechInvest evoluoi nga një agjenci informacioni në një organizatë shërbimi 

publik, që kishte për të thyer izolimin ekonomik me hapjen e sektorit të ndërmarrjeve 

për kapitalin ndërkombëtar, për shkak se politikat fillestare të tranzicionit (si në 

shumicën e vendeve të ish-perandorisë sovjetike) u shënuan nga mbështetja e tepruar 

në kapital kombëtar, sipërmarrës kombëtar dhe tregje kombëtare. Edhe pse politikat 

pro-kombëtare, ishin të natyrshme në evolucionin e tyre, ato ishin në konflikt  me 

globalizimin ekonomik dhe rritjen ekonomike. Ky i fundit, ishte i udhëhequr nga 

fitimet masive që rridhnin nga specializimi në sektorët e tregtisë.  

Ndërkombëtarizimi i ekonomisë çeke, e cila u përshpejtua pas 1997, shënoi një pikë 

të rëndësishme me politikat e partneritetit publik-privat. Ndryshimi thelbësor në 

politikat e zhvillimit erdhi me dhënien e kompetencave CzechInvest, për zbatimin e 

skemave të reja të incentivave për investimet. Gjithashtu, ishte i nevojshëm një 

ndryshim dramatik në kuadrin legjislativ të sistemit ekonomik. Ky ishte vetëm një 

riorganizim i institucioneve ekonomike në vitet 1997 dhe 2004, që lejonte hyrjet 

masive të kapitalit të huaj dhe të sipërmarrjes. Si vijim, kjo e bëri sektorin publik në 

gjendje që të bëhet një partner i barabartë, me bizneset shumëkombëshe dhe  

institucionet e Komisionit Evropian. Fitimet ekonomike shtesë nga një partneritet i 

tillë, është dashur të ndahen me MNCs, të cilat kërkonin aftësi të reja dhe  

organizimin të ri të agjencive publike. Ky proces, mori disa kohë për tu zhvilluar dhe 

kjo nuk ishte e pambështetur në gjykim dhe gabime. Megjithatë, të mësuarit duke 

vepruar, solli shpejt frytet e tij. Ndërtimi i agjencive të specializuara në politikat 

industriale, kishte nevojë për aplikimin e teknikave të reja për rekrutimin e burimeve 

njerëzore dhe komunikimin me të gjitha llojet e konsumatorëve. Për shembull, një 

pikë e rëndësishme në realizimin e punës, ishte kombinimi i shtrirjes së strategjive 

globale menaxheriale të MIT dhe pavarësinë e vet në çështje të tjera strategjike. 
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Kështu, ministri ka të drejtë të propozojë dhe të emërojë CEO-n e CzechInvest, por 

vendim-marrja brenda në CzechInvest, u la autonome.  

Në mënyrë të ngjashme, MIT nominon Komitetin Drejtues të CzechInvest, por 

kompetencat e saj, nuk mund të shkojnë përtej të qenit vetëm një bord këshillues. 

Misioni i saj kryesor, ishte për të përmirësuar fluksin e informacionit dhe koordinimit 

ndërmjet ministrive dhe aktorëve të tjerë të rëndësishëm. Kështu MIT, ka brenda tij 

dy anëtarë, ashtu si edhe ka CzechInvest, Ministria e Zhvillimit Rajonal, Ministria e 

Punës dhe Çështjeve Sociale, dhe AFI (Shoqata për Investimet e Huaja). Partnerë të 

tjerë kanë një anëtar: Ministria e Jashtme, Ministria e Financave, Dhoma e Tregtise, 

Konfederata e Industrisë, Shoqata e Sipërmarrësve, Bashkimi i NVM-ve, Bashkimi i 

Kooperativave dhe Banka për Zhvillim dhe Garanci. Financimi nga shumë kanale i 

CzechInvest nga burime publike, private dhe komunitare (BE), e bëri atë, në një 

masë të madhe, të pavarur nga luhatjet në sektorin e brendshëm fiskal. Komunikimi 

ndërmjet investitorëve të huaj, partnerët e tyre privatë vendas, qeverisë dhe publikut 

në përgjithësi është arritur me themelimin e AFI, edhe pse pikërisht kjo lloj 

organizate ndërlidhje mund të supozohet të jetë në konflikt me organizimin 

tradicional të sektorit publik, sipas të cilit administrata publike duhet të konsiderohet 

të jetë e barabartë me firmat private.  

Zgjerimi i partneritetit publik-privat në kuadër të Trepalëshit, është një tjetër 

institucion i qeverisjes moderne shoqërore, që është konsideruar vendimtar për 

stabilitetin socio-ekonomik. Në rastin e Çekisë, rëndësia është rritur, paralelisht me 

zgjerimin e hapjes ndërkombëtare pas vitit 1997. Titulli zyrtar Trepalësh, është 

"Këshilli i për Marrëveshjen Ekonomike dhe Sociale". Ky është një bord këshillues i 

qeverisë, anëtarët e të cilit janë: Kryeministri (kryetar) dhe gjashtë ministrat e 

qeverisë qendrore. Ka shtatë përfaqësues nga biznesi (p.sh. dhomat e tyre dhe 

sindikatat) dhe shtatë përfaqësues të sindikatave. Tre-palët takohen gjashtë herë në 

vit dhe axhenda e tyre mbulon çështje të tilla si taksat, siguria sociale, punësimi, 

parqet industriale, fondet e BE, tërheqja e investitorëve, grevat si veprime industriale 

dhe institucionet e PPP (partneritet privat-publik).  

Në asnjë mënyrë nuk mund të përshkruhen negociatat e Trepalëve, si një harmoni 

konsensuale. Ky është një instrument politik parlamentar shtesë, pa një mekanizëm 

që do të bënte rezultatet e saj të detyrueshme. Megjithatë, kjo përbën një instrument 

të rëndësishëm për arritjen e strategjive të qëndrueshme politike. Ajo, gjithashtu 

zvogëlon tensionet duke i ofruar partnerëve të saj të fushës, për negociata të 

mëtejshme. Le të përmendim se bisedimet e tilla mund të vazhdojnë në dhomat e 

Parlamentit, në negociatat mes partive politike, në media dhe në veprimet e OJF-ve.  

Kthehemi në rolin e CzechInvest, i cili mund të përshkruhet si një tjetër institucion 

publik, që me statutin e tij, në mënyrë eksplicite ndërthur interesat e ndërmarrjeve 

private me objektivat e qeverisë. Përveç kësaj, ka një koordinim të nënkuptuar me 

qëllimet e qytetarëve. Kështu, problemet me zhvillimin e politikave lidhur me 

investimet e inovacionit dhe sipërmarrjes, ishin të deleguar në Ceki, tek agjencitë e 

zhvillimit. Ky, ishte një vazhdim i ngjashëm i strategjive në Irlandë dhe Finlandë, ku 

organizatat e tyre të politikave industriale, u bënë motorët e prosperitetit dhe të 
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konkurrencës ekonomike. Institucione të tilla në Irlandë ishin: Këshilli Kombëtar 

Ekonomik dhe Social, Plani për Zhvillim Kombëtar i Ministrisë së Financave, 

institucionet e zhvillimit të IDA, Enterprise Ireland (Zhvillimi i Industrisë Vendase 

dhe Eksporteve), Fondacioni Shkencor i Irlandës dhe Këshilli Kombëtar i 

Konkurrencës. Në Finlandë ka pasur institucione të tilla si: Këshilli i Politikave të 

Shkencës dhe Teknologjisë, TEKES, Sintra, Akademia e Finlandës, Finnvera, 

Finpro, VTT ose Institutet për Transferimin Teknik. Në rastin e Çekisë ngritja e 

CzechInvest, ka patur rol si një instrument i hapjes drejt botës së globalizuar që 

ndërmjetësoi në bashkëveprimin midis investitorëve të huaj, ndërmarrjeve vendore, 

komunave dhe punonjësve. Ne, duhet të theksojmë se politikat e tilla duhej të kalonin 

përtej promovimit të bizneseve të reja (veçanërisht ato të MNCs). Kështu politikat e 

CzechInvest, duhej të plotësonin promovimin e tregtisë nëpërmjet agjencisë 

CzechTrade, promovimin e shkencës dhe të arsimit (Këshilli i Hulumtimit dhe 

Zhvillimit), mbështetje të NVM-ve (CzechIndustry) dhe skemat sociale të ndihmës 

për agjentët e prekur nga zhvendosja (Agjencia e Konsolidimit).  

Edhe pse e kaluara e përvojës çeke, ofroi provat e qarta empirike që konfirmojnë se 

planifikimi qendror ishte në një konflikt themelor me zhvillim afatgjatë ekonomik, 

për shkak se ai nuk mund të ndërtohet mbi njohurinë dhe aftësitë sipërmarrëse të 

miliona agjentëve në bashkëveprimin e tyre reciprok, aktivitetet e planifikimit të 

administratës publike nuk mund të hidhen plotësisht. Arsyeja për mbajtjen e një pjesë 

të tyre qëndron në ekzistencën e vazhdueshme të hierarkisë paralelisht me tregjet. 

Këto hierarki janë tre lloje:  

a. Hierarkitë e ndërmarrjeve, për të cilat është e nevojshme ekzistenca e cila u 

shpjegua nga Coase, 1937. Tregjet, nuk mund të mbështesin të gjitha vendimet dhe 

aktivitetet, për shkak se efikasiteti i tregjeve mund të kufizohet me kostot e 

transaksionit të lartë. Kështu, mbetet roli për menaxhimin dhe organizimin 

burokratik, instrumentet kryesore të funksionimit janë vizionet sipërmarrëse (si 

strategjitë e një rëndësie globale rilevante ose për një jetë të vërtetë) dhe planet për 

zbatimin e tyre;  

b. Hierarkitë e qeverive (qendrore, rajonale, komunale), ekzistenca vendim-marrëse 

në thelb nuk mund të funksionojë pa strategji të inkorporuar në plane;  

c. Hierarkitë e partive politike, që ushqehen dhe u shërbejnë interesave të individit, të 

cilat partitë i bashkojnë në programe politike. Të tilla interesa të pjesshme janë në 

thelb kontradiktore me programet politike, por nuk mund të jenë të njëanshëm ndaj 

grupeve të caktuara sociale. Kjo, mund të ndodhë, pavarësisht se shkaqet natyrore 

pas programeve të tilla të larmishme janë identike. Kështu, si konservatorët dhe 

socialistët,  mund të ofrojnë politika të ndryshme që kanë të bëjnë me globalizimin, 

rritjen e produktivitetit, ose aderimit në euro.  

Duhet theksuar këtu, se këto lloje planifikimi kanë kuptimin e tyre vetëm brenda 

fushave, të tre hierarkive të përmendura. Planet e tyre në përgjithësi, paraqesin 

hierarkitë e prioriteteve, për të cilat nuk janë instrumente të caktuara të zbatim – 

formimin e tyre, në këtë mënyrë në mesin e hierarkitë. Planet e të gjitha llojeve të 

duhen jo nga turmat (që i shtrembërojnë) por nga të dy mekanizmat e tregjeve dhe të 
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autonomisë të qytetarëve (si mbartësit sovran të etikës dhe të lirisë në konsum, 

sipërmarrjes dhe punësimit). Edhe një herë, idenë e komplementaritetit (dmth  

partneritetit) midis strategjive qeveritare (shpallur në planet dhe politikave), tregjeve 

që ndërmarrjet udhëzuese dhe liria individuale e qytetarëve, duhet të jenë të 

garantuara, në raste të tilla një marrëveshje sociale, është që të jetë e qëndrueshme.  

Le të shikojmë shkurtimisht, në mekanizmin e transmetimit në mes të politikave të 

qeverisë dhe partive politike. Në rastin e Çekisë, me termat afat-mesëm janë formuar 

strategjitë përpara zgjedhjeve në formën e ―Programet e Zgjedhjeve‖, që janë 

përgatitur nga të gjitha palët konkurruese. Hapi i ardhshëm, pasi fitoi zgjedhjet ishtë 

që të formonte një koalicion të udhëhequr nga një Marrëveshje Koalicioni e cila 

thekson parimet udhëzuese të përbashkëta dhe rënia dakord për Programet e 

Zgjedhjeve. Detyra më e rëndësishme e Marrëveshjes është, për t‘u shpërndarë 

ministrive midis partive. Ministritë, janë të menaxhuara më pas nga një Program i 

dhënë partisë dhe me Planin vjetor të shpenzimeve fiskale të modifikuar.  

Në Çeki, si në shtetet anëtare të tjera të BE-së, politika në lidhje me sovranitetin 

kombëtar, është vetëm e pjesshme. Kështu, për disa objektiva të rëndësishme që kanë 

të bëjnë me të mirat publike (të tilla si, konkurrenca tregtare, K&ZH, arsimit, 

mbrojtjes ose në mjedis) janë dhënë nga direktivat e Komisionit Evropian, të cilat 

duhet të jenë "internalizuara" në fondet evropiane, të cilat  kanë detyruar strukturën e 

tyre dhe shifra treguese ndër vite. Stabiliteti të zhvillimit të agjencisë në BE, varet 

nga konsensusi i të gjithë partive politike dhe ç'është më e rëndësishmja, edhe në 

politikat e Komisionit Evropian, të cilat garantojnë se zhvillimi kombëtar është në 

përputhje me politikat kombëtare industriale.  

 

5. Politikat e CzechInvest në një perspektivë më të gjerë  

Në kapitujt e mësipërm ne, kemi përshkruar kontekstin global të politikave të veçanta 

të ekonomisë, konkretisht politikat që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe konkurrencën, 

si ata që ishin të deleguar me CzechInvest. Të gjitha politikat e këtij lloji, kërkojnë 

një mbështetje të fuqishme, një shkallë të autonomisë dhe tërthorë me stimuj (dmth 

nga ana e institucioneve), duke vepruar në bazë, siç shpjegohet nga Rodrik, 2004. 

Megjithatë, qeverisja social-ekonomike mbetet një koncept hierarkik. Në bazë të 

piramidës ka vizione shoqërore dhe strategji globale, apo plane të  një rëndësie të 

përgjithshme. Strategjia operacionale e planeve të politikave të saj, që kërkojnë një 

koordinim ndër-sektorial, është zakonisht në konflikt me menaxhimin shumë më të 

ngushtë ministror. Kështu, lind nevoja për krijimin e një agjencie të specializuar të 

administratës publike, që do të jetë në gjendje për të balancuar interesa të kundërta 

dhe të mbajë një shkallë të lartë të profesionalizmit ekzekutiv. Shpesh, organizimi i 

saj duhet të heqë dorë NGA vartësitë tradicionale dhe ndërtimi i vendim-marrjes së 

saj në shumë modele të decentralizuara, është përdorur nga sektori i biznesi i 

korporatave. Agjencitë qeveritare të tilla, përveç mbivendosjes, duhet të jenë 

gjithashtu në gjendje të përputhen dhe me qeverisjen rajonale.  

CzechInvest, ishte shembull tipik i një agjencie të tillë, ku bashkëveprimi duhej të 

ndahej në të gjitha orientimet politike në mënyrë që të arrihen qëllimet e 
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ristrukturimit ekonomik. Ajo duhet të kishte kompetenca, për të koordinuar 

ministritë, qeveritë rajonale - brenda kuadrit të zhvillimit të axhendës së saj. 

Politikëbërja e saj, duhet të jetë e autorizuar për të negociuar me institucionet 

qeveritare financiare (të tilla si Ministria e Financave, fondet europiane apo Agjensitë 

e Konsolidimit) për të administruar mbështetjen e NVM-ve dhe koordinimin e 

skemave të politikave të tregtisë, të investimeve dhe konkurrencës. Ajo duhet të jetë 

në kontakt pune me institucionet e koordinimit të shkencës, arsimimit, cilësisë 

produkteve dhe mjedisit. Të gjithë në një mënyrë që do të jenë të lirë ndaj cikleve 

politike. Në paralele, nuk janë të shumta OJQ-të aktive që të kontrollojnë punën e 

administratës publike, nga pozicione kritike autonome. Realizimi i këtij procesi kaloi 

në disa faza për të transformuar ad hoc promovimin e investimeve (1993-1998) në 

një administratë të politikave të zhvillimit modern. Në fakt, procesi i filluar në 1999, 

ishte nisur para Strategjisë së Lisbonës të BE-së, kur Qeveria çeke vendosi mbi Aktin 

e Nxitjes së Investimeve. Ky ligj, i krijuar në 2000, ishte si një kornizë universale e 

bazuar në rregulla të qarta që janë të detyrueshme për të gjitha palët e interesuara të 

investimeve: për investitorët privatë, vendas e partnerët e tyre, komunat dhe 

institucionet qeveritare, në mënyrë që kushtet për çdo kompani do të jenë të njëjta.  

Universialiteti i rregullave të vlefshme, ishin në përputhje me rregullat e BE-së dhe 

ato eliminojnë përpjekjet në negociatat e lira për të vepruar (―rast -me-rast") në nivel 

të pushtetit qendror, ose qeverive rajonale. Duke prerë burrokracitë e ministrive dhe 

më duke bër operacional rendin e ditës së investimeve (të dy, të huaj dhe vendas) dhe 

nga kushtëzimi i këtyre aktivitete në një agjenci, me kompetencat e demonstruar nga 

përgjigjet e MIT dhe Qeverisë, hapësira për korrupsion u minimizua, ndërsa 

strategjitë mund të jenë shumë më fleksibël dhe kanali për rrjedhjen e informacionit 

mes privatit dhe sektorit publik në të vërtetë u zgjerua. Sipas Rodrik, 2004, këto 

kushte janë vendimtare për zërin qendror të vendim-marrjes.  

Strategjitë e përdorura nga CzechInvest që nga viti 2000, shmangin përgjegjësitë 

tradicionale të politikave industriale që ishin të paragjykuara ose nga një mani për 

arritjen e synimeve të dhënësit të "industrisë së preferuar" me rrezikun e goditjes së 

fortë për mbështetjen e të dobëtit. Politikat e reja, u bazuan në mbështetjen e ndërtuar 

që i dha teknologjive moderne një avantazh krahasues, natyror. Kështu, përqëndrimi 

ishte në aktivitetet dhe projektet në mbështetje të proceseve, të teknologjisë së lartë 

në vend të mbështetjes së industrive konkrete. Ekonomia çeke, ka arritur papritur një 

nivel të tillë tërheqës që arriti në pozitën e ndihmuar, në mënyrë favorizuese (mbi 

shërbimet standarde që rridhnin nga Akti ) nga projekte me një potencial të lartë të 

efekteve. Nuk ishte një thirrje për futjen e skemave të tjera që nuk janë të lidhura 

drejtpërdrejt me ndonjë investitorë konkret. Për shkak të këtyre iniciativave, Rezoluta 

nr. 573, ishte vënë në praktikë në korrik 2002. Ai, përballoi kërkesat e lehtësuar në 

investimet në teknologjitë e informacionit, risi dhe zhvillimin, prodhimin, qendrat e 

kujdesit ndaj klientit, qendra të shërbimeve të përbashkëta  dhe hulumtime e qendra 

konsulencash. Pesë vite më pas, CzechInvest, rriti kufirin e mbështetjes së saj 

ekskluzivisht në këto lloj investimesh. Në Çeki, ekonomia është rritur ndjeshëm nga 

viti 2000. Në 2008, drejtuesi kryesor ishte industria e automobilave. Aktivitetet e 
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IBM, Honeywell, DHL, AVX, Matsushita ose Skoda, pjesë të rëndësishme të 

ekonomisë Çeke, kanë kaluar nga mediokriteti industrial, drejt lidershipit të tregut në 

nivel evropian.  

Megjithatë sfida e globalizimit, është e nevojshme që politikat e zhvillimit të jenë aq 

fleksibël si faktorë të jashtëm. Organizimi i CzechInvest pas 2002, u bë një 

eksperiment, në të cilin u provuan parimet e kundërta nga mekanizmat tradicionale 

Çeke të qeverisjes. Teknikat e menaxhimit të projektit, i ngjanin më shumë 

menaxhimit të koorporatave të biznesit të madh, me aktivitete të shumëllojshme duke 

respektuar normat kombëtare, të kufijve të tyre. Ne, mund të themi se CzechInvest u 

bë një pilot eksperimental, skemë e re e qeverisjes publike, për shekullin e 21.  

Si një përpjekje në vlerësimin e politikave të CzechInvest, sipas kritereve të 

përshkruara nga Rodrik, 2004, por duke pranuar se të gjithë parimet Rodrik mund të 

gjenden në formën apo në përmbajtjen e politikës së projektimit dhe zbatimit  të 

CzechInvest. Gjithashtu, të gjashtë shembujt e programeve të përmendur nga Rodrik 

(f. 26-29) kanë përfaqësuesit e tyre në politikat Çeke, edhe pse jo të gjithë u 

koordinuan vetëm nga CzechInvest.  

 

6. Konkluzione  

Përvojat nga politikat dhe stilet menaxheriale të CzechInvest, gjatë 2000–2006 mund 

të përmblidhen në rregullat e mëposhtme të përgjithshme, për zhvillimin e agjencive:  
a. Ka një rëndësi të madhe fakti se konsensusi politik në nivel kombëtar duhet të 

mbrojë agjencitë gjatë gjithë periudhës së ekzistencës së saj. Pasi agjencia bëhet një 

objektiv që lufton mbi politikat, për efikasitetin e punës së saj;  

b. Konsensusi politik duhet të inkoorporohet në strategjitë afat-gjatë kombëtare  dhe 

planet zhvillimore të cilat nuk janë subjekt i oportunizmit në politikë; 

c. Agjencia të sillet si një konsulencë private që paguhet për shërbimet e saj nga 

klientët;  

d. Agjencia duhet të synojë planet e saj për efekt demonstrimi, që të veprojë si një lev e 

jashtme për ndërtimin e imazhit të vendit, jashtë tij; 

e. Standardet menaxheriale duhet të kërkohen në menaxhimin e MNC-s dhe jo në 

standardet e burokratike të qeverisë që mbështeten mbi rrjetin e klientëve dhe ku 

hierarkia (dhe mosha) diktojnë nivelin e varësisë dhe kufizimet me iniciativën 

personale;  

f. Pavarësia nga qeveria apo ministritë, në vendim-marrjen strategjike mund të jetë 

vetëm informale. Kështu aleanca e tyre duhet të bazohet në konsensusin që kërkojnë 

që agjencia të jetë një partner i barabartë;  

g. Pavarësia në aspektet operative të zbatimit të politikave të agjencisë duhet të jetë 

shumë e lartë dhe i deleguar për ndarjet dhe ekipet;  

h. Politikat qeveritare duhet të rregullohen vazhdimisht për situatën e ndryshueshme në 

të dy ekonomi kombëtare (p.sh. progresit në pronësi, në tranzicion dhe 

ristrukturimin) dhe tregjet botërore. Reagimet për një ndryshim duhet të vijnë nga 

agjentët koordinues, dmth nga agjencia;  
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i. Stafi i agjencisë mund të jetë shumë i ri, p.sh. me një moshë mesatare prej 28 vjeç,  

ashtu siç ishte në CzechInvest. Studimet e punëtorëve jashtë vendit, janë një 

avantazh që  duhet të vazhdojë gjatë punësimit;   

j. Pagat e punonjësve mund të jenë subjekt i normave standarde të vlefshme për 

sektorin qeveritar. Për shembull, mesatarja e  taksave e pagave të drejtuesve të rinj 

nuk duhet të jenë më shumë se trefishi i pagës mesatare kombëtare, pavarësisht se 

pagat e tilla nuk mund të konkurrojnë me të ardhurat konsiderueshmërisht më të larta 

të ofruara nga  multinacionalet. Duhet siguruar një potencial afatgjatë për ndërtimin e 

karrierës që duhet të motivojë të punësuarit;  

k. Kontaktimi personal i punonjësve të agjencisë me investitorët dhe me punën në 

terren është një domosdoshmëri, por ajo duhet të plotësohet me përgjegjësi personale 

dhe masat mbrojtëse kundër korrupsionit;  

l. Rëndësia e etikës dhe sjelljes së lirë ndaj korrupsionit duhet ti caktohen një rëndësi e 

madhe. 

m. Kështu neutraliteti i politikës dhe jo-përqasja me çdo lloj lobizmi, duhet të jetë një 

pjesë e kodit të punës, i udhëhequr qartë nga rregullat e sjelljes dhe punës 

profesionale;  

n. Investimet dhe agjencitë e promovimit të zhvillimit, duhet të punojnë në një mjedis 

konkurrues. Edhe pse ata, kanë ngulitur institucionalisht privilegje, ato nuk duhet të 

jenë të dritareve të hapura, por mundësi për të konkurruar të investimeve private/e 

zhvillimit të agjencive;  

o. Kontaktet personale me investitorët, lëvizshmëria në rajonet e investimeve dhe puna 

në terren  duhet të jetë pjesë e rutinës së punës;  

p. Çdo projekt, duhet të ketë vijën e tij dhe punëtorët duhet të jenë përgjegjës për krerët 

e divizioneve;  

q. Agjencitë mund të jenë efikase në hartimin e politikave, vetëm nëse ato kanë 

instrumentet dhe motivet që do të lejojnë që ata të njohin "mirë" e në kohën e duhur 

politikat e drejta nga ato që janë të dështuara. Kështu, duhet të ketë instrumente, 

administratorë për shkeljen e barrierave e asimetritë e informacionit, por edhe t'i bërë 

ballë presionit politik kur disa prej politikave të dështojnë;  

r. Hartimi i politikave është një proces evolutiv, ku agjencia duhet të sjell një 

sipërmarrës: ajo duhet të marrë përsipër rreziqet, rezultatet e të analizojnë dhe ri-

rregullojë mjetet e saj të zbatimit. Nuk duhet gjithashtu të jetë një kusht i shtuar i 

aplikuar për ndërmarrësit: një menaxher i suksesshëm duhet të shpërblehet në 

mënyrë proporcionale, ndërsa një menaxher i dështuar duhet të mbajë shpenzimet 

afatgjata, edhe pse jo, kostot e menjëhershme;  

s. Agjencitë e Zhvillimit duhet të bëhen udhëheqëse kombëtar në ndërtimin e xhepave 

të kompetencës burokratike.  

Duhet theksuar në fund, se rastet e përmendura më sipër të planifikimit, të merren  

në mënyrë strikte me praktikat e mira të qeverisjes në nivel vetëm të hierarkive të 

qeverisë. Si një politikë të përgjithshme të sektorit privat, ndërmarrjet nuk duhet të 

detyrohen për të përmbushur objektivat e caktuara sasiore dhe nuk duhet të ketë 

kuota në kufizimin e prodhimit të tyre. Në mënyrën ideale të të folurit, qëllimi i 

qeverisë dhe institucioneve të udhëzimeve është për të krijuar stimuj për një 

shpërndarje më efikase të burimeve dhe  për të minimizuar pengesat në sipërmarrjen 
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dhe rritjen ekonomike. Politikat e deleguara të agjencive të veçanta ndër-ministrore 

mund të jetë vetëm një pjesë e vogël e parimeve të tilla të qeverisje sociale dhe 

ekonomike. 
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Debat teorik 

Një pamje influencuese në shkrimet bashkëkohore akademike, është pamja se 

transformimi radikal i sistemeve ekonomike të EQL dhe integrimi i ardhshëm i 

këtyre vendeve në sistemin me bazë tregu, si në BE, jep dëshmi në mbështetje të 

teorive të globalizimit që theksojnë se si vendet e modernizuara konfirmojnë 

tendencat e ekonomisë globale. Për më tepër, përvoja e EQL, është marrë si bazë për 

të treguar se në sistemin e botës moderne ekonomike, shteti modern është relativisht i 

dobët përball tendencave të globalizimit. Eshtë aktual një debat i gjerë rreth këtij 

problemi të përgjithshëm, brenda të cilit mund të identifikohen të paktën tre 

argumente të ndryshme.  

i. Në një version të tezës së globalizimit, është argumentuar se shteti modern e ka 

humbur aftësinë e tij për të menaxhuar ekonominë, në kushtet kur jemi bërë gjithnjë e 

më tepër 'botë pa kufij' (Ohmae 1990).  

ii. Në krahasim me këtë pikëpamje, ideja e ―shtetit të konkurrencës‖, krijon një rol 

më aktiv për qeveritë kombëtare, por ende të tillë që e shikon atë në një rol vartës, si 

agjent i forcave globalizuese. Në këtë pikëpamje, edhe pse qeveritë janë shumë 

aktive, në kuptimin e vendimmarrjes ekzekutive dhe ndoshta edhe të negocimit të 

rezultateve të politikës me aktorët e tjerë, kjo vetëm sa jep idenë mbi të cilën forcat 

globale kanë efektin e tyre në nivel kombëtar ose, lokal. Është argumentuar se shteti, 

arrin suksesin duke u bër "shtet i konkurrencës‖, duke konkurruar për investime në 

tregun global dhe duke miratuar politika ekonomike, neoliberale, me qëllim që ta bëj 

ekonominë kombëtare sa më konkurruese (Stopford dhe Strange 1992, Cerny 1993).  

iii. Në kontrast me të dyja këto dy pamje, një pamje e tretë argumenton se qeveritë 

aktuale, ende ushtrojnë më shumë liri veprimi për të krijuar institucionet dhe për të 

bërë politika, se sa u lejohet nga qasja e "shtetit konkurrues". Përkundrazi shteti 

duhet të shihet si "shtet në zhvillim‖. Sipas kësaj pikëpamjeje, qeveritë kombëtare 

nuk marrin thjesht sugjerime nga organizatat ndërkombëtare ose, të pranojnë 

argumente neoliberale; në të kundërt ato luajnë një rol qendror në bërjen e politikës 

së brëndshme, shpesh në mënyra të cilat nisen nga recetat e parimeve neoliberale 

(Wade 1990; Evans 1995) .  

Në tërësi, qasja e "shtetit njësi zhvillimi‖, nuk ka qenë e mbështetur nga shumë 

studiues që kanë studjuar transformimet postkomuniste në Evropën 

Lindore. Sidoqoftë, një artikull i kohëve të fundit nga Hanley, King dhe Toth (2002), 

që përqëndrohet në privatizimin në Hungari, dallohet për shembull, për mënyrën se si 

skicon dhe përshtat qasjen e ―shtetit njësi zhvillimi‖, të Peter Evans. Mbi bazën e 

studimit të tyre, ata argumentojnë se qeveritë luajnë një rol të rëndësishëm në 
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politikën ekonomike, në kuadrin e një kundërshtimi ndaj agjencive dhe organizatave 

ndërkombëtare. Brenda një konkurrence të tillë, qeveritë kombëtare ndonjëherë ―u 

bëjnë lëshime‖ interesave ndërkombëtare, por në raste të tjera, ata mbështesin 

zhvillimin e kompanive vendase dhe krijimin e kushteve për akumulimin e kapitalit 

vendas. Hanley, etj., argumentojnë se qeveritë hungareze pas vitit 1989, ishin 

pjesërisht të suksesshme në promovimin e "akumulimin e brendshme të kapitalit, 

përmes subvencionimit të shitjes së ndërmarrjeve shtetërore tek privatët‖'(2002: 

145).  

Megjithatë, kjo i çoi ata në konflikt me agjencitë ndërkombëtare, që kërkonin hapjen 

e kompanive hungareze ndaj investimeve të huaja. Rezultati ishte krijimi i një 

ekonomie të re kapitaliste, të bazuar në një përzierje, duke përfshirë ndërmarrje të 

shitura tek investitorët e huaj dhe tek bizneset hungareze, me pronësi vendase. Në 

disa raste, si pasojë e presionit ndërkombëtar, qeveria hungareze u detyrua të kthehej 

mbrapsht, por zyrtarët e qeverisë nuk luajtën rolin e ―shoqëruesve‖ për kapitalin e 

huaj. Në raste të tjera "procesi i privatizimit i ka dhënë vetë aktorët shtetërorë me 

mjete të reja të ndikimit tek zhvillimi ekonomik‖'(2002: 162).  

Hanley e etj., identifikuan tre faza në procesin e privatizimit hungarez.  

1990-1992. Në këtë periudhë të hershme, menjëherë pas përmbysjes së regjimit 

komunist, kishte nevojë për të ardhura për të lehtësuar borxhet shumë të larta 

ndërkombëtare që kishte trashëguar shteti hungarez. Megjithatë, në këtë fazë ka pasur 

në dispozicion relativisht pak kapital vendas për investime. Në këto rrethana pra, 

prioritet për qeverinë ishtë të shiste ndërmarrjet shtetërore, për blerësit e huaj, duke 

kontribuar kështu në pozitën e Hungarisë si vend kryesor në tërheqjen e investimeve 

të huaja direkte (IHD), në vitet e para të transformimeve të EQL-së. 

1993-1994. Pas valës së parë të shitjeve të kompanive tek të huajt, në Hungari ka 

pasur kritika në rritje, bile edhe nga mbështetësit e qeverisë që e ndërprenë 

mbështetjen e tyre elektorale, të bërë nga votuesit konservatorë dhe nacionalist, 

sidomos nëpër krahina. Në këtë kontekst, politikat e qeverisë u larguan nga 

favorizimi i investitorëve të huaj dhe kaluan në drejtim të shitjes të subvencionuar të 

ndërmarrjeve, për interesat e brendshme. 

1995-1997. Aktivitetet e politikave favorizuese ndaj investitorëve vendas, çuan në 

një reagim të pashmangshëm prej agjencive ndërkombëtare dhe investitorëve të huaj, 

duke çuar në pezullimin e ndihmës nga agjencitë ndërkombëtare dhe në një ulje të 

vlerësimit ndërkombëtar për Hungarinë. Kjo, përkoi me zgjedhjet e përgjithshme të 

1994, që sollën në pushtet një koalicion të Partisë Socialiste dhe Demokratëve të 

Lirë. Të dy palët, favorizonin një politikë më liberale ekonomike se sa qeveria që po 

largohej. 

Kjo, solli një kthim në politikat që favorizonin investitorët e huaj. Rezultati i këtyre 

luhatjeve politike ishte se, gjatë periudhës vendimtare të transformimit ekonomik në 

Hungari ishte ndërtuar një ekonomi e re kapitaliste me një përzierje, që përfshinte si 

ndërmarrjet e shitura tek investitorët e huaj dhe ato në pronësi të bizneseve vendase 

hungareze. Kështu, në aspektin e debatit për rolin e shtetit në lidhje me proceset 

globalizuese, shteti hungarez ka luajtur një rol kompleks, që nuk është i lehtë të 
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përshkruhet si një shtet i dobët ose si një shtet konkurues. Për Hanley dhe kolegët e 

tij, modeli ishte më afër me modelin e ―shtetit-njësi zhvillimi‖. Ndërsa shteti 

hungarez u thye para presionit ndërkombëtar, zyrtarët e qeverisë në përgjithësi nuk 

luajtën rolin "e shoqëruesit‖ për kapitalin e huaj. Procesi i privatizimit gjithashtu ju 

dha aktorëve shtetëror mjetet e formimit të zhvillimit ekonomik (f. 162).  

Një rëndësi të madhe qasja e Hanley e etj., ka sepse ai kërkon të shqyrtoj më me 

hollësi rolin e qeverive kombëtare, në ndryshimin ekonomik. Në këtë kuptim ai ka 

shumë të përbashkëta me qasjet që përpiqen për të kuptuar politikat në drejtim të 

―efektivitetit të shtetit". Në këtë pikëpamje, shteti është parë si një aktor dinamik dhe 

lidhja kryesore është midis shtetit dhe ndikimeve të tjera, të tilla si ndikimi i 

globalizimit ose i trashëgimive të brendshme institucionale nga e kaluara. 

Dinamizmi, buron nga zgjedhjet e lidershipit brenda shtetit, në zbatimin e një kursi 

midis ndikimeve globale dhe atyre vendore. Një shembull i mirë për këtë qasje, është 

ofruar nga Norgaard & Moller (2002), veçanërisht në lidhje me zhvillimin e 

telekomunikacionit në Hungari. Ata, argumentojnë se zhvillimi i telekomunikacionit 

duhet të shihet si një histori suksesi të rëndësishëm, në transformimet ekonomike 

postkomuniste, në kalimin nga një situatë në fund të viteve 1980, ku infrastruktura 

ishte mjaft e papërshtatshme në një situatë ku ajo është tani ―nga më të përparuarat në 

rajon". Në mënyrë që të shpjegojnë këtë zhvillim, ata argumentojnë çështjen kryesore 

që është se, nëse struktura e re institucionale e telekomit të Hungarisë i përgjigjet 

―një standardi universal të institucioneve të telekomit që japin rezultate superiore në 

çdo kontekst (argument globalist institutionalist)‖, ose nëse ai kishte më shumë të 

bënte me zhvillimin e "institucioneve të dizenjuara në mënyrë që ata të "përshtaten" 

në kontekstin lokal (argument lokalist institutionalist)‖'. Në bazë të analizës së tyre, 

ata sugjerojnë se të dy argumentet janë të rëndësishme, për të shpjeguar zhvillimin e 

Hungarisë, por trashëgimia dhe zgjedhja e lidershipit gjithashtu duhet të njihen si 

ndikime të rëndësishme.  

Këto metoda ofrojnë njohuri të brendshme të rëndësishme, në vend që t‘i referohen 

trendeve abstrakte, apo proceseve evolucionare, apo dhe ndikimit të papërcaktuar të 

globalizimit në organizatat ndërkombëtare. Ato hedhin idenë se ndryshimi i politikës 

është kryer me anë të marrëdhënieve midis aktorëve (megjithëse aktorë kolektiv) në 

një situatë konkuruese, në të cilën asnjëra palë nuk është e suksesshme në arritjen e të 

gjithë qëllimeve. Megjithatë, këto pikëpamje janë të ngritura ende në një nivel të lartë 

të abstraksionit në drejtim të marrëdhënieve midis dy aktorëve kryesorë kolektive - 

shteti dhe agjencitë ndërkombëtare. Ndërkohë që këto qasje krijuan disa njohuri të 

rëndësishme, respektivisht në procesin e privatizimit dhe të modernizimit të 

Hungarisë, në këtë kumtesë është argumentuar se ata janë ende shumë abstrakt dhe 

kanë humbur aspekte të rëndësishme në mënyrën se si u zhvillua transformimi dhe në 

mënyrën se si është bërë politika. Që ta kuptojmë këtë gjë, ne duhet së pari të ndajmë 

shtetin dhe agjencitë ndërkombëtare, në aktorë të ndryshëm "plotësues" të politikës 

që përbëjnë këto blloqe të mëdha interesash dhe gjithashtu për t‘i kuptuar të gjithë ata 

në marrëdhëniet e tyre në një gamë më të gjerë të aktorëve social dhe  të biznesit 

vendas.  
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Transformimi nuk ka përfshirë vetëm ndryshimin e marrëdhënieve midis shteteve 

kombëtare në mjediset dhe institucionet ndërkombëtare, por ai ka përfshirë edhe 

ndryshimin e marrëdhënieve midis shtetit dhe shoqërisë në nivel kombëtar.  

Së dyti, ne duhet të marrim parasysh kontekstin e ndryshimit brenda të cilit një gamë 

e gjerë e aktorëve politik të mundshëm, veprojnë dhe konkurrojnë në procesin e 

transformimit. Siç u realizuan proceset e privatizimit, liberalizimit dhe ndërtimit të 

institucioneve të reja, ato ndryshuan mjedisin institucional brenda të cilit është 

realizuar politika. Këto procese mundësuan hyrjen në skenë të aktorëve të rinj. Në 

mënyrë të veçantë, siç do të argumentohet më poshtë, privatizimi dhe investimet e 

huaja direkte, të dy aspektet kryesore të procesit të transformimit, sollën në arenën 

kombëtare politike, aktorë të huaj dhe politika ndërkombëtare. Pas fazave të para të 

transformimit, interesat e tyre u ndoqën nga politikat kombëtare së bashku me ato të 

aktorëve vendas. Në këtë kumtesë, këto tema do të studjohen duke u fokusuar në një 

fushë të politikës ekonomike, të realizuar në kuadër të transformimit të gjerë 

ekonomik, postkomunist të Hungarisë: rastin e reformës së telekomit dhe brenda saj 

politikat lidhur me shërbimet e telefonisë fikse. Kjo, ofron një rast interesant për 

shkak të rëndësisë së reformës së telekomit për konkurrencën e tregut ndërkombëtar 

dhe të rolit aktiv të kompanive multinacionale dhe agjencive ndërkombëtare në 

promovimin e ideve të reja në këtë fushë.  

Siç do të përmendim më poshtë, hartimi i politikave në këtë fushë u karakterizua nga 

një sasi e konsiderueshme presionesh politike, nga interesa të ndryshme brenda 

qeverisë hungareze, të komunitetit të biznesit dhe interesave më të gjera 

sociale. Politika e aktorëve të rëndësishëm përfshiu organizatat e ndryshme 

financiare ndërkombëtare, kompanitë ndërkombëtare, ministritë e ndryshme të 

qeverisë, institucionet e ndryshme të BE-së, institucionet shtetërore të transformuara, 

investitorët hungarezë të biznesit të vogël, menaxherët industrialist, profesionistët 

qoftë si ekspertë individual, këshilltarë apo kompani konsulence, partitë politike  dhe 

fraksionet brenda tyre, politikanë të qeverisë, nëpunësit civilë dhe autoritetet 

qeveritare.  

Në seksionet e mëposhtme të kësaj kumtese, pas një përshkrimi të shkurtër të 

politikës së privatizimit postkomunist në sektorin e telekomunikacionit fiks 

hungarez, ne, do të përpiqemi të ndjekim zhvillimin e reformave të telekomit në 

Hungari, të ndërmjetësuar nëpërmjet marrëdhënieve të shumë aktorëve të përshkruar 

më sipër. Në çdo rast, ka pasur gara ndërmjet aktorëve politikë të ndryshëm për 

ndikim mbi procesin e reformave dhe rezultatet e saj dhe këto gara kanë dhënë 

rezultate të ndryshme, që kanë krijuar kontekstin për grupin tjetër të 

konkurimit. Gjithashtu, me rëndësi të veçantë për historinë e reformës së telekomit 

hungarez ishte konteksti i ndryshimit i krijuar nga vendimi i Hungarisë për të 

aplikuar për anëtarësim në BE. Kjo gjë, ka zhvendosur kushtet e konkurimit nga 

transformim i thjesht ekonomik, për të krijuar një sektor të ri telekomi në përputhje 

me ekonominë e tregut, për një konkurim që përputhet me një grup kompleks 

kërkesash që lidhen me rregullimin dhe konkurrencën politike, që meren në 

konsideratë nga procesi i pranimit në BE.  
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2. Ndryshimet Politike në sektorin e telekomit hungarez, 1989-2001.  

Si në shumë vende të tjera, deri në 1980, sektori i telekomunikacionit në Hungari 

administrohej së bashku me shërbimet postare, nga një ministri e vetme. Megjithatë, 

në rastin e Hungarisë ndryshimi i parë administrativ erdhi në vitin 1989, kur tre 

funksione të ndryshme u shpërndanë në tre ofrues të shërbimeve të veçanta: 

Kompania Telekom (Matav), Kompania e Transmetimeve, dhe Shërbimi Postar 

hungarez. Pas zgjedhjeve të 1990, përgjegjësia për telekomin u transferua në 

Ministrinë e Transportit, Telekomunikacionit dhe Administrimit të Ujërave 

(MTTWM).  Koorporatizimi i Matav, ka përfunduar në korrik 1991, në kohën e 

qeverisë së parë postkomuniste të udhëhequr nga Forumi Demokratik Hungarez i 

Jozsef Antall. Kompania, u bë një kompani joint-stock, në këtë fazë ende në pronësi 

të plotë nga shteti. Megjithatë, forma e re organizative e bëri atë të gashme për 

privatizim në kohën kur qeveria e parë e Hungarisë postkomuniste, filloi të marr në 

konsideratë se cilat kompani të transferonte në duart e privatëve. 

Shpejt u bë e qartë se, ka pasur një shkallë të gjerë të konsensusit që telekomi duhet 

të ishte një fushë prioritare për privatizim dhe se kjo gjë do të kërkonte investime të 

huaja. Telekomi, në regjimin e vjetër, prioritet për industrinë e rëndë, kishte qenë i 

uritur për investime. Kërkesa e zhvillimit të tregtisë dhe të ekonomisë së tregut, si 

dhe zhvillimi i një infrastrukture efektive, do të thoshte se modernizimi i telekomit 

ishte një prioritet. Për më tepër, ai ishte një sektor që ishte i lehtë për tu shitur me 

çmim të mire, me një detyrim për pronarët e rinj që të investonin më shumë, në 

mënyrë që të realizoheshin ndryshimet e shtrenjta të teknologjsë. Shkalla e 

investimeve të tilla ishte jashtë fuqisë investuese të biznesit vendas dhe të buxhetit të  

qeverisë. Burimet e brendshme investuese, ishin zvogëluar si rezultat i recesionit dhe 

posttranzicionit dhe Hungaria kishte nivele të larta të borxhit të jashtëm, si dhe kishte 

për të paguar interesat e larta të këtij borxhi. Bazat për një privatizim të pjesshëm të 

Matav, u hodhën nga futja në një program të zhvillimit të rrjetit, për të cilën ishin 

krijuar fonde në formën e obligacioneve komerciale dhe gjithashtu nëpërmjet kredive 

të zhvillimit, veçanërisht nga Banka Botërore dhe EBRD. Si rezultat, me 1993, ishin 

instaluar mbi gjysmë milioni linja të reja telefonike. Në këtë fazë Matav gjithashtu, 

ngriti disa filiale dhe sipërmarrje të përbashkëta për të kryer aktivitete të tilla si 

ndërtim të rrjetit të mëtejshëm, lidhje ndërkombëtare, etj, dhe në verë 1991, me 

themelimin e Westel, një ndërmarrje e përbashkët me US West, ai vendosi të parin 

shërbimit të telefonisë celulare (analog) në EQL. Ndërkohë, në vitin 1993, 

legjislacioni kishte hapur rrugën për privatizimin e pjesshëm të telekomit. Në 1991, u 

hartua një ligji i ri për koncesionet, ku jepeshin kushtet ligjore për të drejtat operative 

për kompanitë joshtetërore. 

Kjo, u pasua nga një dokument politik, që përcaktoi strategjinë e qeverisë për 

dhënien e koncesioneve për ofrimin e shërbimeve fikse të telekomit. Privatizimi 

fillestar i telekomit ishte paraqitur nga Akti i Telekomunikacionit, i cili u miratua në 

nëntor 1992, dhe u bë ligj, në korrik 1993. Oferta, kishte ftesë edhe për një pakicë të 

aksioneve në Matav dhe për këtë aplikuan 14 kompani të ndryshme.  
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Katër nga këto kompani, u vendosën në listën e shkurtër për një raund të 

dytë. Rezultati ishte fitore e një konsorciumi gjermano-amerikane, MagyarCom (të 

përbërë nga Deutsche Telekom dhe Ameritech) me 30,1% të aksioneve, së bashku 

me kontrollin operacional dhe financiar të Matav, për shumën e 875 milion USD. Në 

të njëjtin vit, janë dhënë licencat për kompanitë private për sektorin e sapo zgjeruar të 

telefonisë celulare për Westel 900 (43% në pronësi të Matav dhe 49% nga US West) 

dhe për Pannon, të zotëruara nga një numër i kompanive skandinave dhe 

hungareze. Deri në fund të vitit 1996, Hungaria ishte e mbuluar plotësisht nga 

telefonia celulare. Në vitin 1999 një ofruesi të tretë, Primatel, i jepet e drejta për të 

ofruar shërbime mobile dixhitale.  

Sipas ligjit të ri, Matav, ruajti monopolin e saj mbi rrjetin kombëtar për distanca të 

gjata dhe për tregjet ndërkombëtare të telefonisë fikse. Ky ka qenë një stimul i fortë 

për qeverinë pasi ajo do të rriste perspektivat eventuale të privatizimit dhe në këtë 

mënyrë edhe të ardhurat nga privatizimi. Megjithatë, (rast unik në rajon) u hoq 

monopoli i Matav në ofrimin e shërbimeve vendore. Koncesionet vendore u vunë në 

tender nëse vendoste një autoritet lokal me një shumicë (50%+1) dhe Matav u lejua 

për të konkurruar në kushte të barabarta me konkurrentët e tjerë. Hungaria për sa i 

përket koncesioneve për funksionimin e telekomit ishte e ndarë në 54 rrethe 

'kryesore'. Rrethet ku nuk kishte aplikime të rivalëve mbetën në duart e 

Matav. Oferta u morrën për 23 rrethe, 8 prej të cilave u dhanë për Matav dhe 15 për 

operatorët e pavarur, kryesisht nga SHBA dhe konsorciumi i udhëhequr nga 

francezët dhe disa ju dhanë kompanive të qeverisjes vendore (në disa raste me një 

partner të huaj). Në fund Matav, fitoi kontrollin mbi 39 rrjete vendore që 

përfaqësojnë rreth 80% të tregut telefonik lokal të Hungarisë (Canning, 1996).  

Zakonisht, çdo korespondent kishte një përfaqësues nga ofruesit alternativ dhe këto 

ishin në zonat më fitimprurëse.
 2
  Koncesionet ju dhanë kompanive të suksesshme për 

25 vjet, 8 prej të cilave kërkonin të drejta ekskluzive.  

Sipas ligjit të ri, funksione të ndryshme të përgjithshme, u janë dhënë të dy organeve 

të ndryshme, secila prej të cilave përgjigjej tek Ministria përkatëse që kishte 

përgjegjësinë e përgjithshme rregulluese, për formulimin dhe zbatimin e politikave 

dhe rregullimin e çmimeve.  

a) Autoriteti Mbikëqyrës i Komunikimeve (HIF), ishte një trup rregullues përgjegjës 

për lëshimin e licencave për ofrimin e shërbimeve të telekomunikacionit; dhe  

b) Forum i Pajtimit në Telekomunikacion (Tef), kishte funksionin e mbrojtjes së 

interesave të konsumatorit dhe krijimin e lidhjeve në mes të organeve të qeverisjes 

kombëtare dhe vendore, përfaqësuesve të industrisë dhe konsumatorëve, dhe 

arbitrazhin në rast të mosmarrëveshjeve ndërmjet tyre.  

Pas zgjedhjeve të 1994, erdhi në pushtet një koalicion qeveritar i Socialist-Free dhe 

Demokratëve, duke sjellë një qasje të re në politikën e privatizimit dhe kjo shpuri në 

debate të mëtejshme në lidhje me privatizimin e telekomit. Argumenti kryesor lidhur 

me pyetjen nëse MagyarCom duhet të inkurajohet që të rrisë pjesën e saj në Matav, 

                                                 
2
 Intervista me një përfaqësues të një kompanie ofruese alternative, Budapest, 2005 
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apo, nëse duhet të ketë një ofertë publike për aksionet e tregut të bursës ose, vënie në 

qarkullim për të lejuar oferta të investitorëve (ndoshta lokal) të blejnë aksione më të 

vogla. Opinionet u ndanë si brenda dhe jashtë qeverisë. Brenda opsionin e parë, ka 

pasur edhe dallime në mes MagyarCom dhe qeverisë, në lidhje me kushtet në të cilat 

MagyarCom mund të marr një shumicë aksionere në Matav. Në fund, duke pasqyruar 

mendimin e shumicës brenda qeverisë së re në favor të shitjeve për investitorët e 

mëdhenj të huaj, u vendos për të lejuar MagyarCom për të blerë 37% shtesë të 

aksioneve Matav. Me menaxhimin e shpërndarë të telekomit, që tani ishte jashtë 

sektorit shtetëror, qeveria u përqendrua në përmirësimin e këshillimit për telekomin 

dhe u fokusua në forcimin e entit rregullator. Në vitin 1996, u krijua Këshilli 

Kombëtar për Komunikime dhe Informatikë (NHIT) si një organ këshillimor për 

qeverinë dhe në vitin 1997, qeveria nxori një dekret për të zgjeruar fushëveprimin 

dhe pavarësinë e HIF. Gjithashtu në vitin 1997, historia e privatizimit të Matav u bë e 

afërt përmes shitjes në bursë për investitorë privatë, të aksioneve të mbetura 

shtetërore. Së fundi, në vitin 2000, Deutche Telekom, bleu 50% e mbajtur nga 

Ameritech (tani SBC Communications) në MagyarCom, duke u bërë pronari i saj i 

vetëm. Qeveria ka vazhduar të mbajë një "aksion të artë", i cili mundëson që ajo të 

ndërhyjë kur është e nevojshme për arsye të ekonomisë kombëtare, për arsye politike 

dhe të sigurisë. ―Aksioni i artë‖ i jep qeverisë të drejtën e miratimit nëse bordi Matav 

vendos të shesë ose transferojë më shumë se 10% të aksioneve.
3
  

Ndërkohë, edhe pse privatizimi i Matav, u krye në fund të viteve 1990, dhe mund të 

supozohet se transformimi kapitalist i sektorit të telekomunikacionit Hungarez ishte 

zgjidhur, tashmë u ngritën çështje të tjera në lidhje me shkallën në të cilën sektori 

privat i telekomit ishte liberalizuar plotësisht.  

Faktori kryesor që e vuri këtë çështje në axhendën e politikave ishte direktiva e vitit 

1998 e BE-së për telekomin, e cila bënte thirrje për të ndaluar ose kufizuar 

monopolet e telekomit në vendet anëtare të BE-së dhe inkurajimin e konkurrencës 

ndërmjet ofruesve. (Në atë kohë pritej që Hungaria të miratonte një ligj të ngjashëm, 

por nuk ishte e nevojshme për të futur të gjitha dispozitat përpara se ajo të bashkohej 

me BE-në.) Si një vend kandidat për anëtarësim në BE, Hungaria u këshillua që të 

miratoj direktivën e BE-së si pjesë e përgatitjeve të saj për anëtarësim dhe Komisioni 

Evropian i dha Hungarisë disa fonde dhe ekspertizë ligjore. 

Në qeverinë e drejtuar nga Fidesz, që u zgjodh në vitin 1998, u ngrit një grup pune 

brenda MTTWM. Pati shumë debate dhe u hartuan projekte të shumta para se një 

Akti i ri i Telekomunikacionit të miratohej nga Parlamenti në vitin 2001. Akti 

zëvendësoi legjislacionin e mëparshëm për transmetimet dhe telekomunikacionin, 

duke rritur më tej pavarësinë e HIF si një ent rregullator dhe krijoi kuadrin për 

liberalizimin e tregut të telekomit. Si pjesë e këtij kuadri të ri, para afatit të rënë 

dakord më parë, u hoqën monopolet e zonave vendore, ofruesit e rinj u lejuan të 

konkurojnë në çdo fushë dhe ofruesi kryesor i shërbimeve në çdo zonë ka qenë i 

                                                 
3
 Kjo gjë ishte kundër rregullave të BE, ndaj Hungaria (dhe shtetet e tjera të reja anëtare) më 

vonë u detyruan të shfuqizonin marrëveshjet lidhur me aksionin e artë. 
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detyruar t‘u japë ofruesve të rinj qasje në rrjetet telefonike. Si kompensim për këtë, 

ofruesit ekzistues u lejuan të vendosin "tarifat e kyçjes‖ për marrjen e hapësirës së 

rrjetit në dispozicion. Në rrjedhën e debateve dhe punën përgatitore për ndryshimet e 

reja u paraqitën tre akte institucionale lidhur me vendin e telekomunikacioneve 

brenda strukturës së qeverisë. Në veçanti, në Korrik 2000, përgjegjësia për 

telekomunikacionet u transferua nga MTTWM në Zyrën e Kryeministrit.  

Akti i vitit 2001, nuk ishte fundi i kësaj historie. Pas zgjedhjeve të vitit 2002, një 

qeveri e re Socialist-Free dhe Demokrate, ngriti një ministri të veçantë të 

Telekomunikacionit dhe në përgjigje të një direktive e re të BE-së, vendosi se ishin të 

nevojshme ndryshime të tjera të legjislacionit. Qëllimet e aktit të ri, që u miratua në 

vitin 2003, ishin harmonizimi i mëtejshëm i Rregulloreve hungareze me rregullat e 

reja të BE-së, ishte të nxiste më tej konkurrencën, për të ruajtur rritjen e përdorimit të 

internetit, për të përmirësuar shërbimet, për të krijuar zgjedhje të lirë të ofruesit të 

numrit të telefonit celular, që gradualisht të ulen kostot e shërbimeve të internetit dhe 

në afat të gjatë të ulen edhe çmimet e telekomit. Për të zëvendësuar HIF, Akti 

gjithashtu krijoi një ent të ri rregullues, NHH.  

Kështu, gjatë periudhës ndërmjet viteve 1990 dhe 2003 Hungaria transformoi 

sektorin e saj të telekomit nga një enti i rregulluar, administruar dhe në pronësi të 

shtetit, në një sektor në pronësi private që kishte institucionet e nevojshme për një 

treg të liberalizuar dhe një kuadër ligjor në përputhje me standardet e BE-

së. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ajo ende mban shenjat e strategjisë fillestare të 

transformimit të tregut që u miratua në fillim të viteve 1990, të cilat përfshinë 

liberalizimin e plotë të ofruesit të shërbimeve kryesore të shtyrë deri pas privatizimit 

dhe dhënien e kushteve të koncesionit që ka mbajtur shumë të monopolizuar 

tregun. Siç do të tregohet më poshtë, këto kushte fillestare krijuan kontekstin në të 

cilin ndryshimet e mëtejshme politike të ndjekura nga qeveria janë ballafaquar me 

sfida të interesave të fuqishme në këtë sektor dhe ku strategjia e reformës fillestare 

për tu krijuar kishte kaluar shumë sfida. 

 

3. Interesat konkurruese në bërjen e politikës së telekomit Hungarez  

Mësipër pamë historinë e një proces të qetë në rritje. Megjithatë, në fakt ai u 

karakterizua nga një numër kundërshtimesh dhe interesash të ndryshme. Procesi u 

ngrit mbi një sërë çështjesh, duke përfshirë krijimin e enteve rregullatore për sektorin 

e telekomit, zhvillimin e sektorit të telefonisë celulare, si dhe çështje shumë 

teknike. Interesat e konkurrencës ishin interesa bazë dhe presioni është ushtruar nga 

drejtime të ndryshme gjatë hartimit të secilës nga pjesët kryesore të legjislacionit që 

ndikojnë në sektorin e telekomit, në aktet e 1992, 2001 dhe 2003. Megjithatë, këtu 

diskutimi do të mbyllet me disa shembuj në lidhje me çështje të privatizimit dhe 

liberalizimit, veçanërisht në lidhje me çështjet e privatizimit në vitet 1990 dhe 

çështjet e liberalizimit në përgatitjen e Ligjit të vitit 2001.  

3.1 Akti  i Telekomunikacionit i vitit 1992 

Versioni përfundimtar i këtij akti ishte rezultat i një kompromisi për çështjen 

kryesore të monopolit Matav, si ofruesi i shërbimeve kombëtare. Draftet e hershme 
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duke pasqyruar ndikimin e lobit të Matav, si dhe shkëmbim të rëndësishme të 

personelit në mes Matav dhe ministrisë, parashikuan një konkurrencë shumë të vogël 

të tregut brenda telekomit hungareze dhe i dhanë Matav-it monopolin si ofruesi i 

shërbimit. (Konkurrenca, ishte supozuar se do të ndodhte vetëm në shërbimet 

ndihmëse për vlerën e shtuar.) Megjithatë, më tej u bë një debat që vazhdoi për disa 

muaj, si argument për liberalizimin më të madh dhe për rritje të konkurrencës 

ndërmjet ofruesve të ndryshëm të shërbimeve të telekomunikacionit. Në mesin e 

atyre që lobuan për konkurrencë më të madhe ishin konsulentë të ndryshëm 

ekonomik neo-liberal dhe këshilltarë të disa organizatave ndërkombëtare, përfshirë 

Bankën Botërore, dhe politikanët e opozitës Demokratët e Lirë, si edhe disa anëtarë 

të Partisë Socialiste.
4
 Përsa i përket shërbimeve kombëtare dhe ndërkombëtare të 

telekomit, këto argumente ishin të pasuksesshme, por një lobim më efektiv u bë për 

sigurimin e konkurrencës për shërbimet vendore. Kjo mund të shihet si një shenjë e 

hershme e lëkundjes, me një fokus tek shitja për investitorët e huaj, lëkundje që u bë 

më e fuqishëm në vitin 1993 pasi qeveria ra nën ndikimin e pikpamjeve nacionaliste 

dhe populiste. Sipas Prossdorf (1997), theksi në argumentet për dhënien e 

koncesioneve për kompanitë e vogla dhe të autoriteteve vendore, ndoshta kishte të 

bënte me presione nga grupet e interesit të formuar nga kompanitë dhe banorët e 

zonave rurale, ku infrastruktura e telekomunikacionit ishte shumë e 

pazhvilluar. Megjithatë, një tjetër ndikim erdhi nga specialistë të industrisë së 

telekomit, që në fund të viteve 1980, kishin filluar të trajnoheshin në SHBA, disa prej 

të cilëve ishin ndikuar nga ideja e kompanive ―zile fëmijësh‖.
5
  

Në skemën më të madhe, vendimi për të lejuar koncesionet vendore, nuk çoi në 

shfaqjen e ndonjë rivaliteti të rëndësishëm në Matav, por për të kuptuar politikat e 

reformës telekomit, vendimi për të lejuar çdo konkurencë ishte i rëndësishëm. 

Privatizimi dhe tërheqja e investimeve të huaja, ishin prioritete të larta për qeverinë e 

parë postkomuniste, më tepër se krijimi i kushteve për konkurrencë brenda sektorëve 

të veçantë të ekonomisë. Ndërsa liberalizimi i ishte njohur si një aspekt i rëndësishëm 

i transformimit ekonomik, krahas privatizimit dhe tërheqjes së shtetit nga menaxhimi 

direkt i ekonomisë, ku theksi kryesor ishte arritja e kuadrit ligjor për promovimin e 

konkurrencës në ekonomi si një e tërë dhe jo domosdoshmërisht në sektorë të veçantë 

të saj (Cox & Mason 1998). (Brenda sektorit të telekomunikacionit, kompanitë 

celulare paraqitën konkurrencë reale për ofruesit fiks, dhe veçanërisht për Matav.) 

Për më tepër, në këtë fazë, edhe pse anëtarësimi eventual në BE ishte në diskutim, 

kushtet për të zbatuar kriteret e BE-së nuk ishin përcaktuar qartë, ose ishin aq larg 

nga axhenda politike sa ishin në vitet 1990. Në sektorin e telekomit, ndikimi kryesor 

evropian erdhi nga Gjermania, e cila ishte investitori kryesor në Hungari (e 

përforcuar nga orientimi tradicional ekonomik dhe politik, gjerman i Hungarisë) dhe 

kjo është ilustruar nga Deutsche Telekom, që morri gjysmën e aksioneve të 

                                                 
4
 Intervistë me një biznesmen udhëheqës dhe konsulent, Budapest, 6 qershor, 2006 

5
 Intervistë me ekspert akademik në politikë dhe ish-punonjës të telekomit Matav, Budapest, 

prill, 2005 
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MagyarCom në Matav. Megjithatë, privatizimi dhe liberalizimi i sektorit të telekomit 

gjerman, ishin më të avancuar se situata në Hungari, në vitet 1990: Telekom, më 

vonë u riemërua Deutsche Telekom, që u krijua si një kompani e veçantë në 1989-

1990 dhe shumicën e aksioneve të saj ishin shitur vetëm jashtë vendit, në mes të 

viteve 1996 dhe 2002. Një autoritet rregullator për telekomin, gjysëm i pavarur, u 

krijua vetëm në 1998 (Thatcher 2004:761). Në këtë kontekst, vendimi për të 

inkurajuar konkurrencën për të fituar koncesione vendore, megjithëse me konkurencë 

për të vepruar mbi monopolet vendore, ishte një zhvendosje nga normat kohore, dhe 

kjo ishte një zhvillim që ishte unik në EQL. Në argumentin e kësaj kumtese, ky nuk 

ishte më i ndjeshmi, nuk ishte një zhvillim që mund të parashikohej nga perspektiva 

e shtetit të dobët ose të konkurrencës së shtetit. 

3.2 Privatizimi i mëtejshëm i Matav, në vitin 1995. 

Siç u përmend më lart, në fund të vitit 1994, u mor një vendim nga qeveria e re 

Socialist-Free & Demokrat, për zvogëlimin e aksioneve të mbajtura nga shteti në 

Matav, në 25%+1 vota. Megjithatë, një numër çështjesh që kanë të bëjnë më shumë 

në përgjithësi me politikën e tyre të privatizimit, duhej të ishin zgjidhur para se të 

mund të vazhdohej me raundin e ardhshëm të shitjes së aksioneve Matav.  

Në veçanti, një numër çështjesh u ngritën, nga njëra anë, qeveria dhe Privatizimi 

Shtetoror dhe Holding Company të sapo formuar (APV Rt) 
6
 dhe në anën tjetër, 

MagyarCom, si aktor ekzistues në Matav. Në veçanti, u ngritën dy çështje për të cilat 

mendimet ishin të ndara. Së pari, ishte çështja se cilët duhet të inkurajohen për të 

blerë një pjesë tjetër e aksioneve në Matav: nëse do të shiten aksionet e tjera në 

Matav për investitorë të mëdhenj, nëse investitorë të till duhet të përfshihen në 

ndonjë kompani tjetër përveç MagyarCom, ose nëse duhen shitur aksionet nëpërmjet 

një ofertë publike dhe / ose një tregu të aksioneve.  

Së dyti, ishte çështja e kohës së shitjes. MagyarCom, ishte investitori i vetëm i madh 

dhe për këtë arsye bëri të njohur se ai kishte interes për të rritur aksionet e saj, që të 

paktën të arrinin mbi 50%, por ata nuk ndeshin në një pozitë të fortë për të bërë një 

investim tjetër të madh, në fazën  ku ndodhej zhvillimi i Matav. Prandaj preferenca e 

tyre ishte për shtyrjen e shitjes së kësaj pakete ose vënien në qarkullim të saj deri sa 

kompania të ishte në një pozitë më të fortë financiare. Megjithatë, prioritet për SPHC 

ishte për të ecur përpara me privatizimin e mëtejshëm, të shpejt, në mënyrë që të 

përmbushte objektivin e saj për të ardhurat nga privatizimi dhe nëse ishte e mundur 

të krijonte sa më shumë të ardhura, para përfundimit të vitit 1995. Nga pikëpamja e 

qeverisë, në kohën e një presioni të fortë mbi ekonominë hungareze, një shitje e 

mëtejshme e aksioneve të Matav, do të ishte shumë e rëndësishme si një kontribut 

për mbajtjen e deficitit buxhetor nën kontroll.
7
 

                                                 
6
 Ajo është krijuar nga bashkimi i dy autoritetet ekzistuese: Agjensia Shtetrore e Pronës dhe 

Kompania Shtetrore Holding. Ajo morri përsipër funksionet e menaxhimit të procesit të 

privatizimit, pas kalimit të Aktit të ri të Privatizimit në verën e vitit 1995 
7
 1994 ishte një vit zgjedhor gjatë të cilit u përkeqësua më shumë situata fiskale (buxhetore), 

kjo situatë jo e favorshme ishte e mbyllur nga paketa Bokros e vitit 1995 
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Në këto rrethana nuk kishte mbështetje të mjaftueshme për një ofertë publike ose 

qarkullim të aksioneve dhe gjithashtu, qeveria kishte pak kohë për të sjellë në Matav 

në një investitor tjetër të madh. Matav/MagyarCom ishte në gjendje të lobonte 

fuqishëm kundër njërit prej këtyre opsioneve dhe të përfitonte nga pozita relativisht e 

dobët e qeverisë. Si rezultat, SPHC mbështeti rritjen e aksioneve të MagyarCom dhe 

argumentoi munësinë që ata të marrin sa më shumë aksione që të ishte e mundur.  

Megjithatë, MagyarCom fillimisht ishte ngurues sepse blerja e një shumice aksionesh 

nuk do të të forconte në mënyrë të konsiderueshme kontrollin e saj mbi kompaninë 

dhe kjo gjë në këtë fazë konsiderohej si një investim i parakohshëm. Përveç kësaj, 

gjermanët kishin shpenzuar shumë në blerjen e licencës mobile për Westel në vitin 

1994. Preferenca e tyre do të kishte qenë të prisnin deri sa strategjia e zhvillimit e 

Matav ta vinte kompanisë në një bazë më të shëndoshë.  

Megjithatë, në fund të dhjetorit 1995 më në fund u ra dakord, që MagyarCom do të 

blinte 37% të aksioneve të Matav, për shumën e 852 miljonë USD, duke arritur në 

mbi 67% të aksioneve të të kompanisë (Canning & Hare 1996). Në prapaskenë 

qeveria dhe MagyarCom kishin qenë të afta të arrinin një marrëveshje. Prej 

episodeve të ndryshme në historinë e transformimit të telekomit në Hungari, ky është 

skenari më i afët që ishte parashikuar sipas qasjes së shtetit konkurrues.  

Megjithatë, edhe këtu historia është e komplikuar nga propozime rivale që 

përfaqësojnë interesat rivale. Kjo mund të argumentohet me faktin se ata që 

argumentuan një qarkullim të aksioneve për investitorët e vegjël, humbën 

aargumentin për shkak të dobësive specifike të ekonomisë hungareze në mes të 

viteve 1990, më tepër se sa për shkak të tendencave më të përgjithshme të 

globalizmit. Në të vërtetë, ky episod i përshtatet mjaft mirë pamjes së përgjithshme të 

privatizimit Hungarez të paraqitur nga Hanley, etj, si luhatje në politikën qeveritare 

midis objektivave konkurruese për tërheqjen e investimeve të huaja dhe promovimit 

të zhvillimit të akumulimit të kapitalit vendas.  

3,3 Akti i Bashkimit të Telekomunikacionit në vitin 2001  

Siç u përmend më lart, qëllimi kryesor i legjislacionit të ri ishte ta sillte sektorin e 

telekomit hungarez në përputhje me politikën e konkurrencës të BE-së dhe direktivën 

e BE për telekomin. Kjo, nuk kërkonte vetëm që qeveria të bindte palët e interesuara, 

Matav dhe operatorët e telekomit lokal, se ata nuk mund të prisnin ndonjë zgjatje të 

monopoleve të tyre ekzistuese, por që ata duhet të pranonin një fund të parakohshëm 

të të drejtave të tyre ekskluzive, të dhëna në legjislacionin e mëparshëm. 

Legjislacioni i ri gjithashtu, premtonte krijimin e një kuadri të ri rregullator, që do të 

ishte edhe më i pavarur nga qeveria dhe më proaktiv në sigurimin e konkurrencës në 

tregun e telekomunikacionit. 

Kështu, në një nivel të përgjithshëm, ne mund të identifikojë një gamë të interesave 

të ndryshme, secila me rezultate të ndryshme të preferuara, duke përfshirë Matav, 

Deutsche Telekom (tani si pronari i vetëm, i madh, i saj strategjik), BE-ja me kushtet 

e saj për anëtarësim, operatorët e telekomit lokal dhe qeveria hungareze. Deri sa 

hapja e tregut për konkurrencë të gjerë ishte qëllimi i legjislacionit, ka pasur edhe 
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lojtarë të tjerë të mundshëm në mes të kompanive që dëshironin të hynin në tregun 

fiks. 

Partitë e ndryshme politike gjithashtu kishin pozitat e tyre në aspekte të ndryshme të 

legjislacionit të ri të propozuar. Pra, Matav dhe qeveria, ishin lojtarët 

kryesorë. Matav ishte veçanërisht i fortë për shkak të forcës së tij ekonomike në treg, 

burimeve teknike dhe know-how, lobimit të fortë dhe ekspertizës në formulimin e 

politikave dhe gjithashtu prej unitetit të saj relativisht më të fort në krahasim me 

aktorët e tjerë. 

Ndërsa kompanitë e vogla mezi arritën të punësonin me kohë të plotë një lobist të 

vetëm, Matav kishte një departament të tërë, i cili duke punuar në përgatitjet për 

aktiviteteve të reja, madje deri në ofrimin e projekt drafteve për qeverinë, ose kur 

projektligji u paraqit në parlamentit, të lobonte me politikanët më të fuqishëm  të 

partive të ndryshme. Kur ishte e nevojshme, ata mund të kërkonin ekspertizë nga 

Deutsche Telekom dhe nëpërmjet tyre, edhe nga qeveria gjermane.  

Nga ana tjetër, qeveria kishte një shpërndarje të interesave për të arritur qëllimet e 

saj, gjë që e shfaqi kur nisi procesin e hartimit të aktit të ri. Drafti, u realizua nga një 

grup prej rreth 12-13 zyrtarësh, në kuadër të Ministrisë, nën udhëheqjen e sekretarit 

të shtetit Imre Bolcskei. Ata, ishin përgjegjës përpara ministrit, Kalman Katona por 

ai vetë ishte pak aktiv në hartimin e draftit. Grupi i hartimit kishte katër qëllime jo 

plotësisht komplementare:  

i. për të përmbushur pritjet e BE-së, se do të arrihej një shkallë më e madhe 

konkurrence;  

ii. për respektimin e vlerës së investimeve ekzistuese të operatorëve të telekomit dhe 

për të mos u armiqësuar ata me procesin legjislativ;  

iii. për të kërkuar kompromis politik duke u konsultuar me përfaqësues të të gjitha 

palëve të përfshira; 

iv. për të forcuar pozitën e ministrisë në kuadër të qeverisë, duke e ftuar për 

konsultime.  

 

Nga fillimi i vitit 2000, grupi kishte hartuar 7 drafte ndryshme. Sipas të anketuarve 

që i panë draftet e propozuara, ato kishin ndryshime të moderuara liberalizimi por, 

ata ishin kryesisht në favor të ofruesit ekzistues të telekomit, duke marrë një qasje 

graduale për hapjen e tregut. Në këtë pikë megjithatë, për arsye që nuk janë 

krejtësisht të qarta, i gjithë procesi i hartimit u bë rrëmujë nga shkarkimi i ministrit 

Katona dhe shpërbërjes së ministrisë shumë të madhe, si dhe shpërndarjes së grupit të 

hartimit. Gjatë një periudhe të përkohshme prej disa muajsh, draftimi vazhdoi nën 

mbikëqyrjen e anëtarëve të agjencisë rregullatore HIF, por në tetor të vitit 2000 

procesi u morr përsipër nga Zyra e Kryeministrit, nën mbikëqyrjen e përgjithshme të 

z. Istvan Stumpf, Ministër i Zyrës së Kryeministrit. Një numër i arsyeshëm u ofrua 

për vendimin e kryeministrit Orban për shkarkimin e Katona dhe është e mundshme 

që shkarkimi nuk kishte asnjë arsye të vetme, por një kombinim arsyesh. Të dy burrat 

nuk kishin marrëdhënie të mira personale dhe Katona vinte nga Forumi Demokratik 

Hungarez, një parti partnere e vogël e koalicionit. Ai ishte gjithashtu më i orientuar 
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drejt tregut se sa Orban: ky i fundit, donte të shihte më shumë rregulla sesa 

Katona. Ai ishte një ministër shumë popullor, i cili ishte konsideruar nga publiku si 

person që kishte bërë një punë të mirë në mbikëqyrjen e ndihmave të përmbytjeve të 

vitit të kaluar – por, kjo mund të ketë tërhequr vëmendjen në faktin se ai ishte një 

rival i mundshëm i partisë kryesore të koalicionit Fidesz.  

Ka pasur rivalitet ndërministor brenda qeverisë, ku ministrat ishin xheloz për 

përgjegjësitë e shumta të Ministrisë së Transportit, Telekomunikacionit dhe 

Administrimit të Ujërave. Dy versione kanë dalë nga intervistat: 1. Stumpf ka 

kërkuar zona për vetvehten; 2. Orban, ka kërkuar që ta ketë atë pak a shumë nën 

kontroll të drejtpërdrejtë. Megjithatë, është ndoshta një faktor tjetër që lidhet më 

ngushtë me objektin e draft legjislacionit. Edhe pse Katona nuk kishte ndonjë 

përfshirje të përditshme në procesin e hartimit, ai ka pasur reputacion për të qenë më 

shumë një liberal ekonomik sesa Kryeministri Orban, sidomos mbi çështjet e 

rregullimit të çmimeve dhe ai mund të jetë parë si një kërcënim për konsensusin e 

përgjithshëm gradual, lidhur me çështjet e konkurrencës në grupin e hartimit. Ai, 

kishte menduar edhe për të mbështetur brenda drafteve dispozitat që do të 

favorizonin ofruesit lokal të telekomit, në kurriz të Matav. Ajo që thuhet është se, 

Matav kishte shqetësime serioze për Katona lidhur me rezultatin e procesit të hartimit 

dhe që Matav përkrahte transferimin e përgjegjësisë tek Zyra e Kryeministrit.
 8

 Si 

rezultat i riorganizimit një person i brendshëm i Matav, Tamas Fellegi, u emërua në 

një pozicion kyç në Zyrën e Kryeministrit, në një zinxhir përgjegjësish midis 

ministrit Stumpf dhe një komitet të ri, që kishte të bënte me çështjet e kodifikimit të 

detajuar, komitet i kryesuar nga avokatja Anna Dessewffy. 
9
 

Ekipi i ri, hartoi një seri draftesh të mëtejshme përpara se projektligji të prezantohej 

më në fund në Parlament, në vitin 2001. Të gjitha palët e interesuara janë konsultuar 

dhe kanë dhënë komente mbi projektet e ndryshme dhe shumica e partive kanë 

lobuar për komitetin Dessewffy. Përjashtim bënte Matav, që sipas të anketuarve të 

përfshirë në procesin e hartimit, ishte në gjendje për të bërë qasje të drejtpërdrejta në 

nivel ministror
10

. Sipas disa vëzhguesve qasje ishte bërë edhe në nivel të lartë të 

qeverisë nga Otto von Lamsdorf, Drejtori i Përgjithshëm i Deutsche Telekom. 
11

 

Fazat e fundit të përgatitjes së projektligjit janë kryer me nxitim të madh, për të 

siguruar miratimin e tij në përputhje programin legjislativ të qeverisë. Si rezultat, 

shumë detaje u lanë për dekretet e qeverisë në vend që të përfshiheshin në këtë 

akt. Në përgjithësi, kjo gjë është konsideruar nga të anketuarit si favorizim i 

operatorëve të tanishëm të telekomit, sepse ata ishin në një pozitë më të mirë për të 

ndikuar në aktet rregullatore të qeverisë. 

                                                 
8
 Intervistë me një ish zyrtarë të ministrisë, Budapest 11 Nëntor 2005 

9
 Ky nuk ishte një komitet strict draftimi, pot ai fronte rregullisht për konsultim ekspertë nga 

kompanitë 
10

 Intervistë me një ish zyrtarë të ministrisë, Budapest 21 Tetor 2005 
11

 Intervistë me një manaxher të telekom Budapest 28 Tetor 2005 dhe intervistë me një 

konsulent, Budapest, Prill 2005 
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Versioni përfundimtar i aktit në përgjithësi, konsiderohet si krijim i një mjedisi ligjor 

që bëri të mundur hapjen e tregut të telekomit në Hungari dhe kështu përmbushi 

udhëzimet e BE-së për liberalizimin e shërbimeve fikse. Megjithatë, duke marrë 

gjithashtu parasysh shqetësimet e Matav dhe ofruesve të tjerë të vegjël të shërbimeve, 

akti, kishte efekt për të parandaluar çdo përshpejtim të liberalizimit. Në tërësi, 

ofruesit mbështetës, kishin siguruar dispozita që ata i gjetën të pranueshme. Matav 

dhe kompanitë vendore, kishte lobuar shumë për kushtet e tregut dhe rregullat 

teknike që e bëri relativisht të shtrenjt hyrjen në treg të operatorëve të rinj. Në 

veçanti, thirrjet nga një numër i një rrjeti për një numër në një rrjet tjetër, kanë qenë 

objekt i pagesave financiare të mbivendosura nga e cila përfituan ofruesit aktual. 

Gjithashtu, marrëveshjet e reja rregullatore ende ju lënë kompanive aktuale liri të 

konsiderueshme. Komiteti i Arbitrazhit të Telekom (HDB), pasardhës i HIF, nuk 

kishte ekspertizë të mjaftueshme për të gjykuar mbi disa mosmarrëveshjeve me 

autoritet dhe si rezultat në qoftë se ndaj kompanive është marrë një vendim jo i 

favorshme nga HDB, ata duhet të përdorin gjykatat për të kërkuar zhdëmtim.
12

 Këto 

ishin probleme të rëndësishme për qeverinë e ardhshme të koalicionit Socialist-Free 

Demokrat, që u zgjodh në vitin 2002 dhe që në vitin 2003 kërkoi të hartoj një akt të ri 

të telekomit, me qëllim krijimin e një kuadri të ri rregullator për shkak të një 

direktive të re të BE-së.
13

 

Kjo, mund të argumentohet me faktin se miratimi i Ligjit të vitit 2001, zbuloi një 

strukturë politike të re, të shfaqur në sektorin e telekomit, si rezultat i procesit të 

privatizimit të mëparshëm. Kishte dalë diçka që i ngjante një komuniteti politikash, i 

përbërë nga qeveri të njëpasnjëshme, pavarësisht nga përbërja e partisë, Matav, 

kompanive të telekomit më të vogla dhe profesionistë të ndryshëm e konsulentë në 

industrinë e telekomit që kishin të përbashkët një sfond dhe trajnimin me punonjësit 

e Matav. Nga fundi i viteve 1990, ishte relativisht e vështirë për aktorë të rinj dhe ide 

të reja, për të hyrë në komunitetin e politikave ekzistuese dhe për të ndryshuar 

politikën e prirur kështu vetëm në drejtim të arritje së konsensusit midis partnereve 

informal në komunitet. Idetë e reja kanë hyrë në axhendën e politikës, duke përfshirë 

sidomos ato me ndikim nga BE, dhe aktorë të rinj ishin në gjendje për të lobuar për 

ndryshimet, por efektet e tyre ishin të kufizuara nga konsensusi brenda komunitetit 

themelues. Rezultat i veçantë, për sa i përket Aktit të vitit 2001 ishte pranimi i idesë 

së re për politikën e konkurrencës dhe aktorë të rinj ekonomik ishin të aftë të hynin 

në treg, por vetëm në atë mënyrë që ata të ishin të pranueshëm për ofruesit ekzistues 

të shërbimeve.  

 

                                                 
12

 Intervistë me konsulent në telekom, Budapest, 27 Maj, 2005. Shih gjithashtu Papai (2002) 
13

 Në qeverinë e re të partnerit të pakicave, SZDSZ kishte përgjegjësinë për këtë zonë. Ata 

ishin nën presionin e kohës për të cilën  ata kishin luftuar dhe fituan një ministri të re në vitin 

2002, por pasi ai nuk ishte pjesë e buxhetit të vitit 2002, ata duhet të luftonin për një buxhet 

shtesë për legjitimimin e ekzistencës së ministrisë së re.  
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4. Përfundim  

Të dhënat e diskutuara në këtë kumtesë, treguan se shteti Hungarez ka luajtur një rol 

mjaft aktiv në bërjen e politikave ekonomike në sektorin e telekomunikacionit dhe ka 

patur një ndikim të rëndësishëm në karakterin dhe drejtimin e politikave. Roli i tij, 

është shumë më tepër nga ajo që do të pritej nga një shtet i dobët në ―një shtet pa 

kufij‖. Për më tepër, edhe pse zgjedhja e parë politike në privatizimin e telekomit 

ishte për ta shitur tek një investitor i huaj strategjik dhe politikë përderisa ka qenë 

subjekt i ndikimeve prej ofruesit kryesor ekzistues të shërbimit, shteti gjithashtu mori 

masa për të siguruar konkurencë mes kompanive më të vogla për koncesione për 

zonat vendore dhe për të nxjerr në shitje, në burse, një pjesë të aksioneve të 

Matav. Në vitet 2001 dhe 2003, qeveritë e koalicioneve të ndryshme politike 

miratuan masa për të futur konkurrencën dhe për të përfunduar monopolet vendore të 

ofruesve ekzistues. Kjo sjellje, mbështet konkluzionet e arritura nga Hanley, etj. se 

shteti Hungarez, ka vepruar më shumë si një shtet-njësi  zhvillimi, se sa si një shtet 

konkurence. Megjithatë, modeli i shtetit njësi zhvillimi nuk është i mjaftueshëm në 

vetvete për të kuptuar kompleksitetin e politikave të reformave të telekomit në 

Hungari. Supozohet se shteti kombëtar, është i vetmi aktor i politikës së brendshme 

që sillet në mënyrë mikse midis konkurrencës dhe bashkëpunimit me kompani dhe 

organizata ndërkombëtare. 

Të dhënat tregojnë se në arenën kombëtare ka shumë "politika që po ndodhin‖ më të 

rëndësishme dhe se shteti është i detyruar për të bashkëvepruar jo vetëm me aktorët 

ndërkombëtarë, por me një gamë të gjerë të aktorëve vendas. Kjo gjë është parë si 

karakter specifik i politikave në sektorin e telekomit hungarez dhe nuk mund të 

kuptohet pa marrë parasysh veprimet dhe qëndrimet e qeverisë, të Matav, të ofruesve 

lokal të shërbimeve, të ofruesve të rinj alternativ që kërkojnë të hyjnë në treg dhe të 

një varg zyrtarësh individualë të qeverisë, politikanë, këshilltarë dhe konsulentë 

politikë. 

Së fundmi, është e qartë se kategoria e influencave ―ndërkombëtare‖ ose, ―të 

globalizimit‖ gjithashtu duhet të jetë e ndarë. Nga fundi i viteve 1990, ishte e qartë se 

ka qenë konkurrencë e ndikimeve ndërkombëtare, me Deutsche Telekom dhe BE-në 

që kishin interesa të ndryshme dhe mbështesnin pozicione të ndryshme politike në 

reformën e sektorit të telekomit në Hungari. Në vend që të shohim kompanitë me 

kapital të huaj dhe organizatat ndërkombëtare vetëm në aspektin e ndikimeve 

globalizuese, ato gjithashtu mund të kuptohen si aktorë në kuadrin e politikave 

kombëtare dhe një pjesë e kompleksitetit të politikave kombëtare ku rezultatet e 

politikave të bëra në fund të fundit janë të kushtëzuara.  
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Implikimet për politikën e 4 Vendeve të Vishegradit në 

Politikat Hapsinore të Mundshme që dalin nga ndryshimet 

Demografike është si një “Sistem” i ndryshueshëm 
 Donald E. Fuller 

 

 

Ky artikull shqyrton çështjen kërkimore: se deri në çfarë mase brenda politikës 

Vishegrad Katër (V-4) ka të ngjarë që demografia të ndikojë në recetat politikë 

brenda katër hapësirave të politikës: pensioneve, kujdesit shëndetësor, emigracionit 

dhe punësimit? Ndërkohë që orientimet kombëtare dhe evropiane mund të ndikojnë 

në politikën e vektorëve
1
, demografia, përfaqëson një variabël gjenetik në sektorët e 

lartpërmendur. Kështu që një ndryshim i rëndësishëm demografik do të shoqërohet 

me një ndryshim në rezultatet e politikave (ndryshim në arkitekturë). Kjo, do të jetë 

kështu për faktin se recetat e para politike kanë qenë të bazuar në vektorë më pak të 

paqëndrueshëm, të cilët u përqendruan në rregullsinë afatgjatë. Artikulli, argumenton 

se ndryshimet demografike do të sjellin rezultate të cilat do të jenë rezultat i 

ndryshimeve në ndërtimin e politikës. Në mënyrë ilustrative, paradigma për 

ndërtimin e pensioneve nuk mund të jetë e themeluar mbi bazë të modelit ―pay-as 

you-go‖, të përfitimeve të përcaktuara. Raporti i varësisë së pensionistëve do të 

reduktohet në 2:1 dhe më poshtë: kështu pra, 2:1, apo 1:1, punëtorët kontribojnë me 

pagesa për pensionistët.  

Ndryshimet politike në V-4 (dhe gjetiu), duhet të fitojnë pranimin e publikut 

nëpërmjet votimit. Dështimi për të bër këtë, mund të shkaktojë një votimi opozitar 

dhe erosion, në besimin e qytetarve
2
. Ndryshimet politike, megjithatë, kërkojnë 

vullnet politik. Rrallë politikat e konceptuara drejt, kanë gjasa të jenë joefikase, jo 

efektive dhe të vetë-shkatërruese. Ky artikull, pason një mungesë aktuale 

demografike të vendeve të punës për jetesë në V-4 (pothuajse identike me diku tjetër 

në Bashkimin Europian [BE]) dhe argumenton nevojën për ndryshime të politikës së 

bazuar mbi një paradigmë të përbërë nga ndryshesa "kombëtare, evropiane dhe 

sistematike". Vishegrad Katër, ka ndjekur një paradigmë neo-liberale, ekonomike, 

me mbrojtjen "Rheinland" në kontrast me një model të pastër neo-amerikan
3
. Kjo 

dallon me Poloninë dhe Sllovakinë, në kufijtë me kategorizimin e "neo-populizmit". 

Rasti i Polonisë me zgjedhjen e kryeministrit Tusk, duket se ka e rikthyer atë në 

drejtimin e ―Rhinish‖. Ndoshta, si më të përshtatshme ne mund të marim në 

konsideratë ngjajshmërinë e modelit politik V-4, me modelin social-demokrat, 

sigurisht jo atë të Sarkozisë, në Francën e sotme. Rasti gjerman duket më i 

                                                 
1 Raised in Fuller, D. (2005), ―Vertical and Horizontal Strains on Administrative and Policy Vectors in 

Structures Affecting and Affected by Supranational Impacts: The Case of the EU, Its Members and the 

World Trade Organisation,‖ in Peters, G. G., Sootla, G. dhe Connaughton, B. (2006), Politico and 

Administrative Dilemma: Traditional Problems and New Solutions, Bratislava: The Network of 

Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. 
2Tashmë të përhapura  edhe në të dhënat e Eurobarometrit. 
3 Mbrojtja ―Rhinish‖ thekson rrjetin e sigurisë sociale; tatëpjeta liberale ekonomike theksoi sinjalet e 

tregut. Shih Peck, J. dhe Nik T. (2007), ―Variegated Capitalism,‖ Progress in Human Geography, 31 

(6): 731–772, accessed on 2 / 16 / 09, at http://phg.sagepub.com/cgi /content/ refs/31/6/731. 

http://phg.sagepub.com/cgi%20/content/
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aplikueshëm

4
. Recetat politike, shpesh janë të ngulitura në modelet politiko- 

ekonomike, të tilla si më sipër. Tensioni ka ekzistuar gjithmonë në mes të 

përfaqësuesve të zgjedhur dhe planifikuesve
5
. Libra të shumtë janë shkruar mbi 

analizën kosto / përfitimin, zgjedhje publike dhe praktikat më të mira. Ky artikull, 

nuk ndjek vetëm përbërësit kombëtarë dhe euro-centrike në politikë, por sistemin e 

ndryshoreve, të ngjashëm përgjithësisht me përshkrimet politike. Demografia, është 

një nga këto ndryshore. Megjithatë, demografia do të thotë një gjë në Kinë dhe Indi: 

popullsi të madhe, dhe një tjetër në V-4: më shumë të moshuar në raport me të rinj. 

Modeli aktual i financimit, nuk do të qëndrojë në V-4. Dikush mund të argumentoj 

me analizën kosto-përfitim, por me 22% të PBB-së në SHBA, politikëbërësit kanë 

mundësinë për të përshtatur rritjen e shpenzimeve të kujdesit shëndetësor për 

pjesëmarrësit me më pak të ardhura. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për pensionet. 

Artikulli, shton se migrimi dhe puna (punësimin) ndikohen njësoj nga demografia. 

Pagesa për të sëmurët dhe ata që dalin në pension, megjithatë, redukton kufijtë e 

hapësirës së negociatave. Ata duhet të paguhen. Shoqëritë duke dëshiruar të 

ndërtojnë barriera për emigracionin dhe vendet e punës, mund të mbijetojnë, por 

duhet të marin parasysh tensionin e globalizuar themelor të një mbrojtjeje të tillë. Ky, 

nuk është vetëm një problem amerikan. V-4 ka mbetur në të njëjtin mjedis. Potucek
6
 

pohon se fusha e politikës publike shtrihet përgjatë një vazhdimësie "duke filluar nga 

studimet themelore (krahasuese dhe në nivelin më të lartë të përgjithësimit) tek më 

shumë të aplikuara (të ngushta, të përqëndruara, dhe të veçanta të vendit)‖. 

Ky punim, trajton këshilla të nivelit të mesëm, të cilat janë në masë të madhe 

simptomatike. Ne, nuk do të diskutojnë nëse shëndeti i mirë ose pensionet janë të 

nevojshme. Rrejti i shoqërive të kujdesit social e demokratik, ka përcaktuar tashmë 

që ato janë të nevojshme. Argumenti teknik pastaj, bëhet për të ruajtur cilësinë duke 

ruajtur një aftësi paguese. 

Cilësia nuk është duke u vlerësuar. Kjo është një e dhënë (duke përjashtuar shoqëritë 

jo-demokratike të cilat nuk kujdesen për kapitalit social). Zgjidhjet e pranueshme do 

të përfshijnë edhe ato politike (kombëtare vs Euro). Ky artikull, fokusohet në natyrën 

sistematike të ndryshores demografi, e cila do të drejtojë zgjidhjet politike. 

Artikulli, arrin në përfundimin se variabli sistemik është gjenetik për përcaktimet 

politike, në mesin e hapësirave të politikës së pensioneve, kujdesit shëndetësor, 

migrimit dhe punësimit. Së dyti, ai argumenton se treguesit e Eurobarometrit 

sugjerojnë se publiku i V-4-ës, është i përgatitur të pranojë ndryshime të politikës në 

                                                 
4 Peck dhe Nik lidhin Gjermaninë, Japoninë, Austrinë, Zvicerën, Italinë, Belgjikën, Hollandën, 

Danimarkën, Suedinë dhe Korenë e Jugut me modelin Rhinish, SHBA, UK, Kanada, Australi dhe 

Zelandën e Re kategorizohen si neo-liberalët, shpesh të referuara si modeli anglo-sakson, f. 746. 
5 Shumë qytetar anëtar këshillash të qyteteve në SHBA kanë dashur të tërhiqen vetë nga zonimi i votave 

në funksion të interesit të drejtpërdrejtë të tyre të pronësisë në një pjesë të prekur të pronës. 
6 Potucek, M. et al. (2003) Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices, 

Bratislava: The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern 

Europe. Teksti nënvizon dinamikat e problemit. Në kapitullin e kujdesit shëndetësor, për shembull, 

thekson kërkesën urgjente se sigurimi i cilësisë duhet të jetë natyra e dytë e sistemit të kujdesit 

shëndetësor. 
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këto hapësira me optimizëm më të madh se ai i përfaqësuesve të zgjedhur politikisht. 

Këtë e tregojnë të dhënat e fundit të Eurobarometrit. Këto rezultate, janë vërtetuar 

nga Banka Botërore
7
. Banka shton "kujdesin afatgjatë", si kërkesë e njejtë mbi 

financat publike (ose private). Sipas një anketimi të përbashkët të Bankës Botërore / 

EBRD
8
 del si një pike ekzistuese e fortë ndarja urbane / rurale, ndonse optimistët 

tentojnë të jenë të rinj (duke kërkuar mundësi); pesimistët priren të jenë të moshuar 

(kërkojnë mbrojtje).  

Kjo përputhet me Eurobarometrin. Studimi i Bankës Botërore / EBRD, raporton një 

humbje të përgjithshme të besimit në shoqëri: dy të tretat e shoqërisë mund të 

besonin para tranzicionit, vetëm një e treta mund të besojë sot. Megjithatë, duke 

kombinuar Eurobarometerin me Bankën Botërore, mund të flasim për një moment të 

caktuar, për një ndryshim që nuk shihet deri tani nga politikanët e tyre të zgjedhur. 

Këto ndryshime të politikave të interesit, shkelin mbi shtyllat programatike të BE-së, 

në kundërshtim me formulat fillestare për ndarjen e përgjegjësive në mes të BE-së 

dhe anëtarëve të saj (domethënë, Shtylla e tretë). Kështu, "themelet kushtetuese" të 

BE-së
9
, duken të jenë duke u zhvendosur në drejtim të përfshirjes më të madhe të 

BE-së në çështjet kombëtare, gjë që në përgjithësi nuk pritet të jetë politikisht e 

pranueshme ose e dëshirueshme nga politikanët kombëtarë. Artikulli, paraqet se si 

demografia ndikon në pensionet, kujdesin shëndetësor, emigracionin dhe vendet e 

punës dhe mbledh të dhëna në lidhje me sjelljen e këtyre hapësirave politike disi në 

agoni, për vite e vite me rradhë. 

Një gjetje e papritur është shkalla e optimizmit të të rinjve për përfshirjen e BE-së në 

problemet trans-evropiane. Disa, mund të argumentojnë se ky optimizëm është i 

gabuar: se është duke u idealizuar BE-ja, si më e mirë se vetë qeveritë kombëtare
10

. 

Megjithatë, përgjigjet janë mjaft të qarta: ata e shohin BE-në si një vektor për të 

jetuar jashtë vendit, duke studiuar dhe punuar jashtë vendit. Si shembull, "BE-ja do të 

sjellë më shumë mundësi për punë, më shumë barazi ndërmjet burrave dhe grave, 

mosdiskriminimin ndaj të huajve (kulturave dhe grupeve të ndryshme etnike), cilësi 

më të mirë të jetës për shumicën e njerëzve"
11

. Ky document, është dëshmi e faktit se 

                                                 
7 Chawla, M., Betcherman, G. and Banerji, A.(2007), ―From Red to Grey: A Third Transition,‖ Beyond 

Transition, April-June, 18 (2):19–20; full text at http://go.worldbank.org/O0Q06F6QK0, accessed on 

4/16/09, at http://worldbank.org 

/WBSITE/EXTERNAL/NEWSLETTERS/EXTTRANSITION/EXTDECBEYTRANEWLET/0,content

MDK:21491871~pagePK:64168445~piPk: 64168309~theSitePK:1542353,00 .html. 
8 Sanfrey, P., Steves, F., and Teksoz, U. (2007), ―Life in Transition: Current Attitudes,‖ Beyond 

Transition, vol. 18, no. 2, Prill-Qershor. 
9 Mundësisht të ndryshueshme nëse Traktati i Lisbonës është ratifikuar nga anëtarësimi në EU 
10 Shih Komisioni Evropian (2007), "Eurobarometer 273; European Social Survey Reality" (Republika 

Çeke, Hungaria, Polonia dhe Sllovakia), qasja është bërë më 21/04/09, në 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm; shiko gjithshtu The Prague Post (2008), 

“Public Trusts Government Less Than It Trusts European Union,” 30 Januar, pranuar në 21/04/09, në 

http:// www.praguepost.com/articles/2008/1/30/public-trusts-government-less-than-it-trusts-european-

union.php. 
11Ibid. 

http://go.worldbank.org/O0Q06F6QK0
http://ec.europa/
http://www.praguepost.com/articles/2008/1/30/public-trusts-government-less-than-it-trusts-european-union.php
http://www.praguepost.com/articles/2008/1/30/public-trusts-government-less-than-it-trusts-european-union.php
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të rinjtë janë duke përfituar nga mundësi të tilla. Kjo tregon se, punëtorët e ndërtimit, 

si dhe tregëtarët duket të jenë shtyllat e BE-15, e jo hidraulikët polak. 

 

Teori  

Ekonomistët Neo-Liberalë ja lënë tregut, vendimet e tregut, duke supozuar se tregjet 

janë antidoti më i mirë për sistemet ekonomike të shteteve. Tregjet janë antidoti më i 

mirë në sistemet shtetërore, duke supozuar se ata nuk përdoren për të ndrequr 

kompromiset politike dhe sociale. Qasja neo-liberale zhvendos vëmendjen djathtas 

kur bazohet mbi ofertën ekonomike
12

. Vishegrad Katër, ka pranuar në masë të madhe 

Konsensusin e Uashingtonit
13

, që ka kërkuar përshtatjen dhe korrigjimin e 

vazhdueshëm
14

. Në mënyrë të dukshme shqetësimi i V-4, ka ruajtur rrjetin e sigurisë 

sociale (papunësinë, shëndetësinë, pensionet dhe mirëqenien) nga praktikat e saj 

sovjetike. Ajo, është përpjekur vazhdimisht për të thithur deficitet buxhetore, 

qeveritare, nga eksportet dhe zëvendësimin me importe, por nuk ka qenë veçanërisht 

e suksesshme. Megjithatë, Hungaria, Polonia dhe Sllovakia janë në ndjekje të Euro-s, 

duke shpresuar të bashkohen me EMU-në në të ardhmen
15

. Republika Çeke nuk ka 

vendosur ende një datë për konvertimin e Korunës çeke. Natyrisht, deficitet 

qeveritare kërkojnë mundësi të tilla si huamarrja, printim monedhe, reduktimin e 

buxheteve qeveritare, rritjen e eksporteve dhe frenimin e inflacionit. Kjo politikë 

mund të zvogëlojë fitimet duke shkaktuar një reagim të caktuar politik. 

Mund të ndodh që një çështje urgjente për V-4, të mos mund të zgjidhet lehtë nga 

ndonjë nga hapat taktike që sqaruam më lartë: nga demografia. Normat e ulta të 

lindjeve në Evropë paralajmërojnë uljen e numrit të punëtorëve (rrjedhimisht 

shtrëngimim të raportit të varësisë së pensioneve) dhe një plakje të shoqërive 

evropiane, duke përfshirë edhe V-4. Kjo gjë do të ndikojnë në punësimin, kujdesin 

shëndetësor, migrimin dhe pensionet. Artikulli shqyrton secilin nga këto hapësira 

politike, rishikimin e ndikimit dhe gjurmimin, aq sa është e mundur në çdo rast, si 

dhe parashtron mundësitë dhe opsionet politike. Por, nuk mund të thuhet se ky 

artikull parashikon që lehtësimet demografike do të jenë e ardhmja (të tilla si qeveria 

të mbështes programet e lindshmërisë)
16

. Për shembull, tregjet e punës mund të 

arrijnë ekuilibër rreth vitit 2050. Modelet politike tregojnë për një ndërlidhje të 

pjesëshme me secilin nga hapësirat në periudhën e ndërmjetme. 

Në rastet e migracionit dhe të pensioneve, të dhënat që ekzistojnë, përshkruajnë 

përvojën e disa kohëve të fundit. Në rastin e kujdesit shëndetësor dhe të punësimit, të 

dhënat janë më spekulative për Evropën, sepse janë më të sakta për Amerikën e 

                                                 
12 Zakaria, F. (2004), E ardhmja e lirisë: Demokracia joliberale brenda dhe jashtë vendit, New York  / 

London: W. W. Norton & Company. 
13 Kolodko, G. W. (2000), From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist 

Transformation,Oxford, UK: Oxford University Press, kapitulli 5 dhe 14. 
14Ibid, and Kornai, J. (1994), ―Transformational Recession: The Main Causes,‖ Journal of Comparative 

Economics, 19, 1: 39–62; Csaba, L. (2007), The New Political Economy of Emerging Europe,Budapest: 

Akademiai Kiado, kapitujt 3, 12, 14. 
15 Sllovakia pret të bashkohet në janar 2009. 
16 Shkalla e tanishme evropiane lindjes është 1,2-1,3 bebe për lindje fëmije, femër. 
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Veriut dhe Kilin

17
. Modelet mund të meren hua për Evropën, duke kaluar çdo 

pengesë konceptuale apo të informacionit. V-4, ende në tranzicion drejt një sistemi 

tregu, me një mbështjellje social-demokratike, është ende në transformim social. 

 

Letër skematike 
 

PYETJE KËRKIMORE 

Sa kritike është demografia, në ekstrapolimin e zgjidhjes së hapësirave politike në pensione, 

migrim, punësim dhe kujdes shëndetësor? Cila është shkalla e ristrukturimit të nevojshëm? 

TEORIA I 

A do ti zgjidh këto pyetje politikash zgjidhja neo-liberale, duke patur stimul të madh 

demografik (Csaba, Zakaria), duke evidentuar sugjerimet për një ristrukturim publik/privat? 

TEORIA II 

Demografia mund të kërkojë ristrukturimin e modelit të pensioneve, kujdesit shëndetësor, 

punësimit dhe migrimit, duke shkaktuar një impakt direkt apo indirekt tek klientela? 

TEORIA III 

Zgjidhjet politike të drejtuara nga variablat sistemikë dhe politikë; Potucek, tek; Demografia   

është një variabël sistemik/gjenetik. 

MODEL PËR TU ANALIZUAR 

Modeli i ndryshimit i Castellas
18

; teoria e tij e network-ut, thekson ndryshimet që afektojnë 

prodhimin fuqinë dhe eksperiencën; Vol III. 

TEST 

Të dhënat demografike mbështesin, apo parashikojnë direkt apo indirekt, ristrukturimin në 

punësim, kujdes shëndetësor, migracion dhe pensione? 

TË DHËNA/ EVIDENCA 

Ex post: Eurobarometri, Banka Botërore/ EBRD 

GJETJE 

Variablat demografike shkaktojnë ndryshime në pensione, migracion, punësim dhe kujdes 

shëndetësor, duke sjellë efekte të ndryshme: fondi i pensioneve ndikohet direkt; rrjedha dhe 

vlera e migracionit ndikohen indirekt; punësimi ndikohet direkt; kujdesi shëndetësor ndikohet 

direkt (zgjedhja e kundërt) me disa ristrukturime të nevojshme. 

IMPLIKIME 

Disa përkrahje të papritura për rolin e madh të Shtyllës së Tretë ( prerogativë kombëtare); 

disa zgjidhe publike kërkojnë përfshirjen e EU-së në kuptimin e asimetrisë së politikave 

kombëtare. 

 

Shoqëritë e V-4-s, mund të mbeten pas në përshtatjen me ndryshimet e rrjetit të 

sigurisë sociale. Shumica e ekonomistëve, argumentojnë se varësia ekonomike është 

zhdukur nga vendet post-sovjetike, analistët politikë vetëm mund të flasin në lidhje 

                                                 
17 Shih International Herald Tribune (2008c), ―Chile Overhauls Its Pioneering Pension System,‖ 11 

Mars, f. 14 
18 Castells, M. (2000), End of Millenium: The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. III, 

2nd ed., Oxford, UK: Blackwell, f. 338–91 
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me ndryshimet (ose transformimet) e hapësirave politike, pa parashikuar ndikimet e 

fundit politike dhe sociale
19

.  Megjithatë, shoqëritë e V-4-s nuk janë të imunizuara 

ndaj pritjeve të ulta. Ndoshta, vetëm të rinjtë duken më optimist për ndryshimin, 

duke përfshirë udhëtimet, të cilat nuk rezonojnë me të moshuarit, të cilët janë më të 

interesuar në mbrojtjen sociale apo sigurinë, në vend të sigurisë ushtarake. 

Manuel Castells
20

 na paralajmëron se ndryshimi është mbi ne. Ai, nuk është duke 

argumentuar vetëm rreth globalizimit, por edhe në lidhje me rrjete të zgjeruara 

sidomos nga teknologjia e informacionit (IT)
21

. Ai argumenton se shërbimet e IT, 

janë duke u bërë mjete të reja të prodhimit duke na nxjerrë prej kohës së prodhimit të 

përhapur para dhe pas Luftës së Dytë Botërore. Ndërsa artikulli mund të lë të 

kuptohet ndikimi, hapësirat e katër politikave të saj janë tregues të parashikimit të 

Castells-it '. Ai i ka bërë detyrat e tij. Kjo nuk është teori e sistemeve botërore, jo 

është ndryshe nga ajo, është një linjë më afër koncepteve të shoqërisë së dijes
22

.  

Ai ndërton induktivët IT nga kërkimet intensive që përfshijnë globin. Ai na tregon 

atë që ne e dimë dhe çfarë ne nuk e dimë. Kur është e përshtatshme, artikulli do ti 

referohet atij. 

Vepra “Policy in Central and Eastern Europe” e Martin Potucekut
23

, drejton 

analizën tonë përgjatë një vektori të ngushtë hulumtimesh, të aplikuara në politikat 

publike. Artikulli ynë, nuk argumenton se çfarë duhet të bëhet, por përkundrazi, çfarë 

do të duhet të merret në konsideratë në një mënyrë apo në tjetrën. Demografia, është 

një variabël i fuqishëm. Ne argumentojnë se nuk është gjenetike dhe sistematike, për 

të katër hapësirat e politikës sonë. Ky, nuk është nën-primi i kreditimit të mbajtjes 

peng, në rastin kur mungojnë të ardhurat e mjaftueshme. Ky, është një paralajmërim 

që vendet e zhvilluara kanë shumë të moshuar dhe shumë pak të rinj. Pjesa më e 

madhe e vendeve në zhvillim kanë të kundërtën: më shumë të rinj. Ka divergjenca të 

mëdha midis vendeve në zhvillim dhe vendeve të zhvilluara. Tregjet, bile edhe 

tregjet botërorë, mund ti sjellin vetëm pjesërisht të dy së bashku. Kur ndodh dështimi 

i tregut, politikat publike kërkojnë të heqin dorë nga dështimi i shtetit. 

 

Politikat e  Dimensionimit të Punësimit 

Statistikat e punësimit të ndryshojnë midis BE-15 dhe BE-10. Megjithatë, ekziston 

një model i trazuar në mesin e tyre: normat e vazhdueshme të papunësisë. Një Green 

Paper, i vitit 2005
24

 e përshkruan atë. Punonjësit e BE-së janë të kufizuar nga: 

• Rritje e vazhdueshme e jetëgjatësisë  

• Rritje e vazhdueshme e numrit të punëtorëve mbi 60 vjeç. 

                                                 
19International Herald Tribune (2008e), Greece Paralyzed by Pension Strikes,‖ 20 Mars, p. 3.  
20 Castells (2000),  
21Ibid. 
22 United Nations, New York (2005), ―Understanding Knowledge Societies: In Twenty Questions and 

Answers with the Index of Knowledge Societies,‖ Departmenti  Ekonomik dhe i  Çështjeve Sociale, 

Divisioni i Administrtës Publike dhe i Menaxhimit të Zhvillimit. 
23  Potucek (2003), op.cit 
24 Commission of the European Communities (2005), ―Green Paper: Confronting Demographic Change: 

New Solidarity between the Generations.‖ COM (2005) 94 Final. Brussels: 3 Mars. 
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• Norma të vazhdueshme të ulta të lindjeve  

Popullsia europiane është e moshuar: më shumë punëtorë të vjetër (55-64); më 

shumë popullsi e moshuar (65-79; më shumë popullsi shumë e moshuar (80 +). Do të 

vazhdojë të ketë më pak fëmijë, të rinj dhe të rritur të moshës së punës. Raporti i 

varësisë e demografike (raporti i popullsisë së moshës 0-4 vjeç dhe asaj mbi 65 vjeç, 

me popullsinë e moshës 15-64 vjeç) do të rritet nga 49% në vitin 2025, në 66% në 

vitin 2030. Evropa do të duhet të arrijë një shkallë e pjesëmarrjes në punësim prej 

70%.  

Skenari total bazë për EU-në
25

 është si më poshtë (në mijra):  

2005-2050 2005-2010 2010-2030 2030-2050 

(-) 2.1% 1.20% 1.10% (-) 4.3% 

(-9.642) + 5.444 + 4.980 (- 20.066) 

Mosha mesatare në Europë është 35 vjeç, kundrejt moshës mesatare për rajonet 

fqinje me Europnë, Afrikë dhe Lindje e Mesme që është mosha 20 vjeç. Të rinjtë, 

kanë gjetur vështirësi për t'u integruar. Normat e papunësisë ndryshojnë sipas 

moshës: 
 norma e papunësisë per ata më pak se 25 vjeç (2004) ishte 17.9% vs 7.7 për ata mbi 

25. 

 risku për nivelin e varfërisë (60% e mesatares) është 19% për ata 16-24 vjeç dhe 

12% për ata 25-64 vjeç 

 në vitin 2002, 16.5% e personave të moshës 18-24 vjeç, kanë braktisur shkollën e 

janë të pa kualifikuar.  

Raporti i varësisë së vjetërsisë së grupmoshës +65, si një pjesë e grup moshës 15-64, 

(grupi i punës) do të rritet. Nga vitit 2030, raporti është llogaritur të jetë 41%; për 

EU-25, mosha 0-14 dhe 0-24 vjeç, do të bjerë vazhdimisht deri në vitin 2050. Për 

moshat 0-24 vjeç, shkalla do të ulet nga 30% (2008) në një normë të llogaritur prej 

23% në vitin 2050
26

. Në vitin 2000, popullsia e EU-25 ishte 450 milionë; për vitin 

2025, është llogaritur në 470 milion, kurse në viti 2050, është llogaritur të bjerë në 

449.000.000. Popullsia e aftë për punë do të bjerë shumë shpejt pas 2010-s, do të 

rritet vetëm pjesa e popullsisë së moshuar. Nga viti 2050, mediania dhe mosha 

mesatare për vendet e EU-25, do të jetë 48
27

. 

Vendet e V-4 do të fillojnë rënien si vijon: 
 Republika Çeke (2007) 

 Hungaria  (2004)  

 Polonia  (2011)  

 Sllovakia  (2010) 

Normat e jetëgjatësisë për V-4 janë konvergjente, me një zgjatje të vogël për 

meshkujt hungarez: 
• Republika Çeke: meshkujt 72,5, femrat 78 

                                                 
25 Ibid, p. 4.  
26 Ibid. f. 17-18 
27 Po aty, f. 19-21. 
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• Hungaria, meshkujt 65, femrat 77 

• Polonia, meshkujt 70,5, femrat 78 

• Sllovakia, meshkujt 70,0, femrat 78. 

Shkalla neto e emigracionit në vendet e EU-15 është si vijon: 

Për vitet 2000-2003 (në mijëra): Spanja, 250; Italia 200; Gjermania 200; UK 150; 

Franca 50; të tjerat 250. Duhet të theksohet se këto janë normat neto, që do të thotë se 

emigrantët nga këto vende janë të zbritur nga totali; UK, psh, që ka si objektiv 

parësor emigracionin, është e qartë se ka humbur shumë nga shtetasit e vet. 

Daniel Mynih dhe Jan Svejnar, kanë studiuar papunësisë në Evropën Lindore dhe 

Perëndimore
28

. Studimi, përfshinte të dhëna për vitet 1991-2005, duke përfshirë edhe 

V-4. Sudimi krahason inflow dhe outflow, për në dhe nga papunësia. Ata gjejnë se: 
• Sllovakia dhe Polonia, kanë përjetuar normat më larta të papunësisë, në rangun e 14-20%, 

me flukse të lartë hyrëse dhe të ulta dalëse (më së shumti më pak se 10%); vendet e lira ishin 

kryesisht nën 1%
29

. 

• Republika Çeke: Shkalla e saj u rrit nga 3-4% në fillim e deri në mesin e viteve 1990, në 8-

10 % por shumica  ka patur një ndarje nga puna (për punë të tjera) në vend të shkurtimeve; si 

e quajnë ata : ―a lot of job, to job mobility‖
30

. 

• Kryesisht V-4, ka patur "... rritje me shpejtësi në produktivitetin e punës dhe shpesh pa një 

krijim të madh të vendeve të punës neto". 

Duke përmbledhur, V-4 i është pergjigjur goditjeve të transformimit të post-1984(të 

brendshme dhe të jashtme), duke rritur produktivitetin e saj, nëpërmjet mbështetjes 

së plakjes së fuqisë punëtore të saj, përmes një rrjeti të vazhdueshëm e të 

kushtueshëm të sigurisë sociale. Kështu, sidomos në Hungari, shpenzimet e qeverisë 

kanë mbajtur të qëndrueshëm deficitin buxhetor dhe borxhin e akumuluar. Shoqëruar 

me taksa të larta, popullariteti Investimeve të Huaja Direkte (IHD) tashmë është në 

rënie. Megjithse ka patur disa punëtorë që emigrojnë në vendet fqinje, si nga 

Rumania në Hungari (kryesisht të etnisë hungareze), Polonia ka çuar imigracionin në 

EU-15 në nivel të ulët dhe të mesëm. Ne, do të mësojmë më shumë për këtë në 

seksionin mbi migracionin. Duhet shtuar se vetëm Irlanda, UK dhe Suedia kanë 

hapur tregjet e tyre të punës në EU-10. EU-15, me sa duket do të jetë e detyruar të 

hapi tregjet e punës rreth vitit 2012, në varësi të negociatave të EU-së. Pranimi i 

Rumanisë dhe Bullgarisë, detyruan Irlandën dhe Mbretërinë e Bashkuar të kufizojnë 

tregjet e tyre (të dy vendeve tani jemi duke ju referuar si EU-2) të emigracionit për 

profesionet kritike. 

 

Kujdesi Shëndetësor  
Problemi kryesor për kujdesin shëndetësor në V-4 dhe në të gjithë Evropën, është ai i 

përzgjedhjes negative. Kjo, shoqërohet me shtim të popullsisë së moshuar dhe me një 

qëndrueshmëri ose një rënie të pjesës së popullsisë në moshë të re, sistemi 

                                                 
28 Munich, D. and Svejnar, J. (2007), ―Unemployment in East and West Europe,‖ Discussion Paper 

Series, Institute for the Study of Labour (IZA), IZA DP. 2798, Bonn, Germany. 
29Sllovakia ka një proporcion të lartë të romeve se sa fqinjët e saj dhe ka përjetuar fluks më te lartë se 

mesatarja e papunësisë   
30 Ibid, p. 15. 
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shëndetësor nuk mund të zgjidh një përzierje të mirë të sëmundshmërisë. Kështu, 

sistemi do të ketë gjithnjë e më shumë për të akomoduar persona të moshuar, ndërsa 

në të njëjtën kohë shumë pak të rinj që paguajnë primet për ta edhe për të siguruar një 

shumë të përafërt të shpenzimeve totale të kujdesit shëndetësor. Për arsye të shtimit 

te numrit të popullsisë së moshuar, e cila sjell prirjen e tyre për sëmundje, do të rriten 

kostot. Së dyti, ashtu si teknologjia depërton më tej, sistemi i mjekësisë-bio dhe 

bioteknologjia, kostot do të rriten, në veçanti ato të shfrytëzimit diagnostik ose ato 

parandaluese. Deri më sot, këto shpenzime kanë qenë të përballueshme nga qeveria, 

si subvencione në sistemin e sigurimit. Ndërsa në disa raste, individët mund të kenë 

qenë të detyruar të paguajnë edhe pjesërisht për procedurat e shtrenjta (për shembull 

CAT dhe MRI), tashmë këto vështirë se mund të rikompensojnë sistemin në tërësi. 

Sllovakia, ka një përqindje më të lart se Romania dhe fqinjët e saj dhe ka experiencë 

më të madhe se mesatarja në papunësinë midis kësaj popullsie.  

Një dobësi e dytë për V-4 dhe në një masë më të vogël për Evropën Perëndimore, 

është tendenca që vizitat mjekësore të tejkalojnë mesataren e përgjithshme për 

Evropën dhe Amerikën e Veriut (për shembull, 16 vizita në vit në Republikën Çeke 

dhe 13 vizita në vit në Hungari). Të dyja së bashku, Republika Çeke dhe Hungaria 

kanë vendosur një tarifë të njëjtë, 2 dollar për çdo vizitë mjekësore. Numri i vizitave 

ka rënë menjëherë, ndërsa ai i ankesave është rritur në proporcion gjeometrik
31

. Ka 

një trade-off mes motivimit të përdoruesve të vizitave shpesh për kontrolle, si një 

strategji parandaluese. Megjithse, katër herë mbi mesataren Evropiane, mund të 

thuhet se Republika Çeke dhe Hungaria, janë duke inkurajuar shumë vizitat në kurriz 

të shtetit. Konkluzioni është se kontrolli i kostos është bërë i rëndësishëm. Kjo, 

sigurisht, të çon në trade-off e kostos vs mjekësisë së praktikuar. Mjekët, zakonisht 

duan të shfrytëzojnë pajisjet më të mira dhe instrumentet diagnostike. Ofruesit e 

kujdesit shëndetësor bëjnë përpjekje për të kufizuar shpenzimet e tepërta me 

vendosjen e udhëzimeve për praktikën mjekësore. Pacienti mund të preket nga kjo.  

Kjo enigmë, është e njohur në Amerikën e Veriut dhe në një farë mase edhe në 

Evropën Perëndimore. Në UK, Shërbimi Shëndetësor Kombëtar, duket të kursejë e jo 

të përdorim talentin mjekësor. Kjo mund të thotë, megjithatë, shkurtim të kohës së 

kontaktit me çdo pacient, në mënyrë që të mbahet një set herkuilian takimesh. 

Kështu, sistemi britanik duket se bën përpjekje për ti akomoduar të gjithë, për aq 

kohë sa ata nuk kanë ndërmend të presin. Kirurgjia, thuhet se duhet të shkoj mjaft 

larg që në fillim, ndoshta duke shkaktuar coding, të zhvendoset në "urgjente", në 

shumë raste. Atëherë ju keni një listë të rasteve urgjente, duke pritur për kirurgji. 

Dy modele kanë dalë në sipërfaqe, që kanë sisteme të interesuar të kujdesit 

shëndetësor, si në SHBA dhe Evropë: sistemi holandez dhe ai zviceran. Holandezët 

përuruan sistemin e tyre të ri, në janar të vitit 2006
32

. Ata u zhvendosën në një sistem 

të detyrueshëm, thelbi i të cilit është ai i Paketës Bazë Shëndetësore. Paketa 

holandeze përfshin si vijon: 

                                                 
31  
32 www.justlanded.com/english/Netherland/Health, copyright 2003–2008, Just Landed, accessed 

21/04/09. 
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• Kujdesin mjekësor, shërbime nga mjekët e përgjithshëm, spitalet, mjekët 

specialistë dhe obstetër 

• Shërbimi hospitalier. 

• Kujdesi Dentar (deri në moshën 18 vjeç, më pas, mbulohet vetëm për kujdes 

special për dhëmbët dhe dhëmbët e vënë) 

• Pajisje të ndryshme mjekësore 

• Ilaçe të ndryshme 

• Kujdesin e para-lindjes 

• Transportin e pacientit (p.sh. me ambulancë) 

• Kujdesin e ndihmës. 

Kjo është paketa e nevojshme e detyrueshme. Përdoruesit mund të blejnë mbulim 

shtesë nga ofruesit, të cilët kanë të drejtë të refuzojnë kërkesën dhe kanë të drejtë të 

përcaktojë çmimin. Është e mundur për të blerë një plan kolektiv (grupi) nëpërmjet 

punëdhënësit edhe pse punëdhënësit nuk janë të detyruar ta ofrojnë atë. Taksat për 

planin bazë janë 95 euro në muaj. Nënshkruesit e këtij plani, paguajnë një kontribut 

shtesë deri në 6,5% për 30.000 eurot e para të të ardhurave; 4,4% për të vetë-

punësuarit. Një "grant kujdes", është i mundur për ata që nuk mundin të plotësojnë 

pagesat, në qoftë se janë të privilegjuar. Mund të meret një Europian Health Card, 

duke siguruar qasje më të lehtë në kujdesin shëndetësor në vendet evropiane, e që 

lehtëson pagesat dhe / ose rimbursimet. Në Holandë (NL), ekziston konkurrenca për 

siguruesit. Në tregun e sigurimeve shëndetësore në NL, ka ndodhur konsolidim i 

ndjeshëm i të siguruarve. Aktualisht ekzistojnë vetëm 4-5 plane të mëdha
33

. 

Sistemi holandez është vlerësuar përgjithësisht si i kushtueshëm. Shpenzimet u rritën 

nga 3.3% e PBB në 1953-në 6,0% në 1970 dhe në 8,5% në vitin 1990. Shifra për 

SHBA-në në vitin 1990 ishte 12,4% e PBB. Megjithatë, vdekshmëria foshnjore prej 

6.9 / 1,000 lindje krahasohet me SHBA, ku vdekshmëria foshnjore është  9,8 / 1000. 

Jetëgjatësia në NL është 73 vjet, për burrat dhe 80 vjet për gratë
34

. 

Treguesit e Holandës tregojnë se mund të lëvizet nga një sistem i bazuar mbi 

punësimin në atë në të cilën individët të blejnë sigurimin e tyre dhe kujdesin e 

subvencionuar për të varfërit. Plane të ngjashme ekzistojnë në Massachusetts dhe një 

plan i propozuar Kaliforni. Të dyja së bashku Republika Çeke dhe Hungaria, kanë 

vendosur tarifa zyrtare për vizitat e mjekëve. Ndërsa çekët e kanë pranuar me sa 

duket "mjekësinë" e tyre, hungarezët e kundërshtuan në një referendum, duke 

kundërshtuar 80 % të vlerës për vizitat mjekët ($ 2,00)
35

. 

Sistemi zviceran i kujdesit shëndetësor është i ndërtuar në disa parime
36

: 
 Preferenca ndaj pacientëve (të mundshëm) 

 Decentralizimi i pushtetit politik 

                                                 
33 International Health Care Systems (2007), ―Health Care Economist: Wall Street Journal on Dutch 

Health System,‖ 7 Shtator. 
34 Joyce Frieden (1992), ―Is Dutch Health Care a Model for the U.S. Health Care System ? Business and 

Health, Maj, copyright 2008 CNET Networks, Inc 
35 Economist, (2008), ―Hungary‘s Economy: In a Mess,‖ 29 Mars, f. 37. 
36 Civitas\; The Institute for the Study of Civil Society (2002), ―The Swiss Healthcare System (2002).‖ 

London, www.civitas.org.uk. 

http://www.civitas.org.uk/
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 Shkalla e lartë e konkurrencës 

 Mix i pazakontë publik / privat  

Sistemi i Zvicrës është i shtrenjtë
37

. Zvicra ka shpenzuar 11,5% të PBB-së për 

shëndetin në vitin 2003, ndaj mesatares së OECD prej 8,8%
38

. Sistemi krahasohet 

edhe me vende të tjera të OECD. Ajo, ka një mbulim universal të sigurimit 

shëndetësor. Megjithatë, kostot e tij u rritën me 2.4% të PBB-së në vitin 2004, në  

krahasim me vitin 1990(mesatarja OECD është 2,7%). Edhe pse shpenzimet e 

përgjithshme janë të larta, vetëm 2,2% e shpenzimeve të saj shëndetësore shkojnë për 

parandalimin e sëmundjeve dhe promovimin e shëndetit. 

Fushat prioritare përfshijnë duhanin dhe konsumin e alkoolit, shëndetin mendor dhe 

mbipeshën. Një sistem tarifë-per-shërbimin ose numrin e ditëve të shtrimit pengojnë 

efikasitetin e kostos. Një sistem më i mirë do të përfshijë çmimet fikse për patologji 

dhe qëndrim më të shkurtër në spitale. Përzgjedhja e kundërt, mbetet një faktor që 

siguruesit mund të zgjidhin sigurimin në bazë të riskut të tyre shëndetësor. 

Medikamentet gjenerike do të reduktojnë kostot farmaceutike. Konkurrenca më e 

mirë mund të shtrihet përtej kufijve të kantoneve. Premiot ekzistuese të 

subvencionuara dhe përjashtimet me kosto të ndarë, do të sigurojnë qasje të mirë në 

kujdesin shëndetësor për grupet në nevojë. Normat midis kantoneveve dhe të drejtat, 

megjithatë, janë të rëndësishme. Njëzet e gjashtë sistemet shëndetësore 

gjysëmautonome turbullojnë politikat e qëndrueshme kombëtare. 

Ashtu si në rastin holandez, sistemi zviceran është i detyrueshëm. Ndihma qeveritare 

ekziston për personat me të ardhura të ulëta. Subvencionet tani shkojnë në një të 

tretën e 7.5 milion banorëve të vendit. Në mënyrë të ngjashme, një paketë bazë 

ofrohet pa marrë parasysh rrezikun (rritjen e përzgjedhjes negative). Ndonëse i 

shtrenjtë, sistemi zviceran përfshin të gjithë popullsinë. Për V-4, ashtu si në rastin 

holandez, kosto mund të jetë frikësuese. Të dy sistemet adresojnë sigurime 

individuale me negocim të çmimeve, në mesin e shoqërive të sigurimit për ofruesit 

dhe miratimin e qeverisë. Për V-4, plane të tilla do të kërkonin përgatitje të 

konsiderueshme të konsumit dhe të edukimit. 

 

Migrimi  
Ne mësojmë nga migrimi Meksikë / SHBA, në lidhje me bregun e migrimit

39
. Linja e 

ngurtë (në Shtojcën A) përmes B paraqet rrjedhën status quo të flow-t të migracionit 

dhe linja arced për A përshkruan një breg migracioni. Vëllimi i migrimit matet në 

boshtin y dhe koha në boshtin x. Integrimi ekonomik çon në një rritje të migrimit në 

lidhje me trajektoren e status quo, numri i migrantëve të tjerë është i përfaqësuar nga 

                                                 
37 See OECD and WHO report, OECD (2006), ―OECD and WHO Survey of Switzerland‘s Health 

System,‖ October 19, pranuar në 24/04/09, http://www.oecd.org/ document/47/0,234 

0,en_2649_201185_37562223_1_1_1_1.00.html. 
38  Ibid 
39 Martin, P. (2005), ―Mexico-US Migration: NAFTA Revisited: Achievements and Challenges‖ 

Institute for International Economics, http://www.iie.com/publications/chapters _preview/332/08iie334. 

pdf, pp. 441–466, shiko Aneksin A. 

http://www.oecd.org/%20document/47/0,234
http://www.iie.com/publications/chapters%20_preview/332/08iie334
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A. Rritja ekonomike dhe ajo e mundësisë për punë në Meksikë, përshpejton 

integrimin dhe në këtë mënyrë migracioni bie dhe vëllimi i kthimeve të migracionit 

me B (para), në këtë rast pas 15 vjetësh. Meqënse rritja vazhdon, migrimi vazhdon të 

bjerë, dhe zona C që përfaqëson migracionin, shmanget nga integrimi ekonomik. 

Disa emigrantë mund të kthehen nga jashtë vendit, apo nga vendet e tjera fqinje, zona 

e përfaqësuar nga D, siç ka ndodhur në vendet e emigrimit të mëparshëm, duke 

përfshirë Italinë, Spanjën dhe Korenë e Jugut. Në përgjithësi, duhet të jenë të 

pranishëm tre faktorë, për të çuar në një breg të migracionit: kërkesë e vazhdueshme 

për emigrantë në vendin e destinacionit, një rritje e furnizimit me shtytje në vendin e 

origjinës, një rritje të furnizimit me shtytje në vendin e origjinës dhe të rrjeteve të 

migrimit. Bregu, është një marrëdhënie e shkurtër në mes rrjeteve të integrimit. 

Teoria standarte e tregtisë i lejon asaj dhe migrimit të jenë plotësues për supozimet 

themelore: teknologjitë identike të prodhimit, faktorit të homogjenitetit, kthimin e 

vazhdueshëm të shkallës, rregullimin e menjëhershëm dhe konkurrencën e përsosur, 

punësimin e plotë dhe tregjet e plotë janë të relaksuar. 

Megjithatë, ka disa ngjashmëri dhe dallime në mes të Meksikë / SHBA-së dhe 

Evropës, siç mund ta shohim edhe më posht
40

. Diferencat midis dallimeve 

teknologjike janë të ngjashme. Misri meksikan ka qenë i mbrojtur; misri është 

prodhuar në sasi më të madhe në SHBA me gjysmën e çmimit (teknologjia). Kështu, 

në qoftë se ekzistojnë dallime në teknologji, atëherë tregtia dhe migrimi mund të 

ndikojnë në tregtinë e kompjuterave dhe software e mund të shoqërohet nga migrimi 

i specialistëve të kompjuterave. Megjithatë, ka pak dëshmi të këtij fakti midis V-4 

dhe BE-15. Në fakt, migrimi lindje-perëndim ka ulur kualifikimin e emigrantëve në 

BE-10. Që kur u krijuan diferenca ndërmjet pagave, ndodhi migrimi. Megjithatë, 

dimensioni i kohës së punëve të tilla të është i diskutueshëm. 

Sugjerimet e dëshmive primare në emigrimin në BE-10, tregojnë se ai është kryesisht 

në mesin e të rinjve, punëtorëve të ndërtimit dhe tregëtarëve
41

. Është e qartë se këta 

emigrantë mund të përmirësojnë aftësitë e tyre të punës, nëse u jepet shansi. Duke 

punuar në nivele të ulta, emigrantët munden të kapitalizojnë vetëm diferencat e 

pagave, që janë klasifikuar shpesh (klasifikime të nevojshme) në një nivel të ulët. 

Kur baza e tregtisë është ekonomia e shkallës, migrimi dhe tregtia mund të jenë 

komplementarë. Megjithatë, me përjashtim të maquiladoras
42

, në anën meksikane, ka 

pak ekonomi të tillë të shkallës. Në fakt një analizë e kujdesshme
43

 në tregti/ 

migrimin; Meksikë / SHBA, tregon se variablat kryesore janë dy: (1) demografia dhe 

(2) ekonomia. 

                                                 
40 Shiko, psh, World Bank, ―Migration and Remittances in Eastern Europe and the Former Soviet 

Union,‖ http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-

167856389505/Migation_Chapter3.pdf, (also confirmed the hump in Europe). 
41 Polaket ankohen për humbjen e disa profesioneve si doktorë, infermierë, arkitektet dhe inxhinierë; 

mendohet se këta persona kane migruar kryesisht në 2004 drejt Irlandës, UK e Suedisë. Tani polaket po 

përpiqen t‘i rikthejnë këto profesione (shiko artikullin mbi Wroclaw) 
42 Industritë e vendosura në kufij e që prodhonin për export tani janë në rënie. 
43 Martin, P. (2005), op. cit 

http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-167856389505/
http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-167856389505/
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Sistemi demografik i Meksikës, është duke ndryshuar. Fertilitetit është reduktuar 

pas një program të planifikimit familjar të qeverisë. Ekonomia e Meksikës ka qenë 

në rritje me një progres në një pikë intersante: Puna dhe popullsia. Duke marrë 

parasysh rritjen modeste të PBB (rritja e punësimit) dhe rritjen e pjesës së popullsisë 

16-44 vjeç, popullsia do të ndërpres kërkesën për punë gjatë 1996-2010. Normat e 

fundit të migrimit sugjerojnë një rënie, jo vetëm për shkak të mbikqyrjes së rritur në 

kufi prej SHBA, por për shkak të reduktimeve të vazhdueshme të niveleve të 

punësimit në SHBA. Kjo nuk do të thotë që Meksika ka barazuar diferencën e 

pagave, por risqet kundrejt përfitimeve janë në rënie. Duke krahasuar BE-10 me BE-

15, ne shohim se tashmë nivelet e migrimit janë në rënie. Polonia, nga rrjedh numri  

më i madh i popullsisë migruese, duket të jetë në rënie. Spanja e ka reduktuar në 

mënyrë drastike programin e saj të banimit dhe të ndërtimit komercial, duke izoluar 

një numër të madh të punëtorëve rumun të ndërtimit. 

Përsëri, diferencat e pagave të EU-15 janë tërheqëse, të paktën në kufi, në ruajtjen e 

atyre që kanë bërë pronarët e dyqaneve të vogla (sipërmarrësit) të tillë si turqit në 

Gjermani
44

. Të rinjtë, duke studjuar në Evropë, do të përfitojnë nga arsimi i tyre i 

lartë dhe do të kthehen në vendet e tyre të origjinës. Kjo do të varet nga ndryshimi 

(2), i ekonomisë në shtëpi. Në qoftë se diskriminimi ndodh vs anëtarëve të EU-10, 

madje edhe ndaj të rinjve, një ndryshore e tretë mund të përfshijë diskriminimin. 

Megjithatë, SHBA ka thithur emigrantë nga çdo cep i globit. Të paktën një brez i 

rritur aty i të rinjve, janë të gatshëm për asimilin e pse jo edhe për integrimin. Shumë 

indianë dhe nga Bangladeshi duket se janë, të paktën të asimiluar në UK, ndoshta për 

shkak të rrënjëve të tyre familjare, të themeluara nga sundimi i tyre. Integrimi 

hispanik i kohëve të fundit e thekson fenomenin: Ata që kanë fituar shtetësinë e 

SHBA (ose ende jo) kanë krijuar tashmë rrënjë të reja. Ata janë të gatshëm të votojnë 

kundër zbutjes së pengesave ndaj imigracionit latino-amerikan, tani që ai është 

stabilizuar mirë. Kombet e Bashkuara, llogarisin numrin e migrantëve ndërkombëtarë 

jashtë vendit të tyre të lindjes apo të shtetësisë, në 175 milionë në vitin 2000, ose 3% 

e banorëve (popullsia e botës është llogaritur në 6 biliardë). Treguesi i migrimit 

Meksikë / SHBA, është në rreth 9% e personave të lindur që jetojnë në SHBA janë 

meksikanë. Kështu, migrimi Meksika/SHBA tenton drejt bregut të migrimit si 

ndryshese demografike dhe ekonomike. Emigrantët e EU-10, mund të përshtaten me 

ata të EU-15, në përputhje me rrethanat. Irlanda dhe UK, kanë vepruar tashmë për të 

kufizuar numrin e rumunëve dhe bullgarëve. Aziatikët në BE-15, janë kryesisht në 

UK. Të asimiluar por jo të integruar, ata kanë më shumë gjasa të përjetojnë përvoja si 

turqit në Gjermani. Para se hidraulikët polak të humbasin famën e tyre të gjatë. 

Në fakt, ata po tentojnë të qëndrojnë në shtëpi. Qyteti polak i Wroclaw
45

 është duke 

ofruar shpërblime / paga për profesionistët, të tillë si mjekët, infermierët, arkitektët 

                                                 
44 Economist (2008), ―Germany‘s Turkish Minority: Two Separate Worlds,‖ April 5–11, pp. 29–31. 

Turqit në Gjermani janë një rast  special. Shumë prej tyre kanë jetuar atje prej vitesh dhe janë përballur 

me diskrimimimin në punë. Për pjesën më të madhe, ata jane femijë të ―gjermanizuar‖. Ky familjarizim 

nuk i kthen në Turqi. Sipas një mareveshjeje shumë u kthyen në biznese të vogla. 
45  Emigrantet janë duke shkuar mirë. Profesione të tilla të reja i bëjnë ata të kenë shtesa në të ardhurat. 
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dhe inxhinierët. Rreth 800.000 polakë jetojnë jashtë vendit. Wroclaw ka pesë 

universitete, duke përfshirë universitete të fortë mjekësie, inxhinierie, dhe biokimie. 

Wroclaw ka 630.000 banorë. Kryetari Dutkiewicz dhe Këshilli i qytetit kanë futur 

encentiva për investimet e huaja, veçanërisht për ato që janë të lidhura me kërkimin 

dhe zhvillimin, apo teknologjitë e reja. Rreth 20% e të diplomuarve kanë gjetur punë 

në vend, 50% në ndërmarrje jashtë vendit, 1/5 ka vendosur të qëndrojë jashtë vendit. 

Gjatë viteve të fundit, në Wroclaw janë krijuar 125 000 vënde pune. EU-ja do të 

investojë 90 miliard euro gjatë viteve 2007-13 në fonde strukturore për krijimin e 

kampuseve shkencorë në të cilat do të përqëndrohet nano-bioteknologjia. 

 

Pensionet  
Strategjitë kryesore të pensioneve janë të përcaktuara të përfitojnë (si: PAYG) dhe 

të kontribute të përcaktuara. E para do të thotë që ju dhe punëdhënsi juaj të paguani 

një shumë të caktuar, në numër të caktuar vitesh dhe përfitimi është përkufizuar si një 

outcome i caktuar
46

. Në një plan kontributesh të përcaktuara, ju dhe punëdhënësit 

tuaj, paguajnë një përqindje të caktuar të të ardhurave të marra, në një fond që vepron 

si një fond përfitimesh, i cili do t‘ju shpërblejë për një periudhë kohore. Kjo sasi 

parash, është e varur nga kontributi juaj dhe të ardhurat e përllogaritura
47

. Çdokush 

mund të ndryshojë portofolin, për të përfshirë në të më shumë investime spekulative 

vs një përzgjedhje më konservatore të instrumenteve financiare. Kjo praktikë 

zbatohet në V-4 dhe nga pjesëmarrësit do të përdoret për të përcaktuar përfitimin 

duke supozuar se fondi (i menaxhuar në mënyrë tipike nga qeveria) do të jetë i 

garantuar nga financat e qeverisë, në rast të dështimit të tregut. Në pjesën më të 

madhe, qeveritë nuk kanë planifikuar për të marrë hua nga fondi e as të ndërhyjnë 

ndryshe në të. Kështu, kontributi i përcaktuar është një koncept i ri për V-4 dhe 

kryesisht për evropianët. Faktor i ndërlikuar në përcaktimin e përfitimit është fakti që 

zakonisht pagesat përcaktohen nga pagesat e punëtorëve të punësuar. Kur këta 

punëtorë dalin në pension, përfitimet e tyre do të materializohen nga punëtorët e 

ardhshëm të punësuar. Parashikimet mbi popullsinë prezente parashikojnë se normat 

e ulëta të lindshmërisë në Evropë, nuk do të mbështesin detyrimet ekzistuese të 

pensioneve. Pastaj bëhet pyetja nëse duhet apo jo të zhvendosen kontributet e  

përcaktuara, ose për një përzierje e tyre publike / private. Mund të bëhet një 

tranzicion nga forma PAYG publike, për kontribute të përcaktuara në kohë, duke 

rezultuar me fitime konservative financiare të kthyera në fonde investimesh. Kështu, 

ngadalë fondet qeveritare mund të kthehen në fonde privat (ose fond i veçantë 

publik) duke i ngrirë të ardhurat e pritshme. Megjithatë, duke përjashtuar kontributin 

e publikut në tërësi mund të jetë veçanërisht problematike sidomos në qoftë se pjesa 

private e fondit dështon në tregun privat. 

Një shqetësim i dytë mund të ndikojë Evropën dhe V-4, si: A mundet një plan i 

përcaktuar kontributesh të shndërohet në rastësor nëse nuk ndikon në varfërinë 

                                                 
46 Fitimet mund të rriten duke llogaritur inflacionin e fondeve të pensioneve. 
47TIAA / CREF është e mirënjohur tek profesorët në U.S.A. 
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nëpërmjet pensionistëve? Kontributi përcakton se shuma e investuar nuk mund të 

strehojë luhatje inflacioniste apo, të tjera, të tregut. Qeveritë, mund të duan të 

shmangin mundësinë e pensionistëve që jetojnë në varfëri, pasi shuma do të jetë 

tërësisht e varur nga të ardhurat e daljes në pension. Një pension social
48

 mund të 

jetë krijuar për të plotësuar planin themelor. Kjo, përsëri do të kërkojë garancinë e 

qeverisë, por mund të jetë e diktuar nga tregu. Kili, ka miratuar kohët e fundit një 

plan të tillë
49

. "Shumica e vendeve të përparuara në tranzicion, kanë futur sisteme 

mandatore për pensionet të financuara si një mekanizëm që transferon përgjegjësinë 

për ofrimin e moshës së vjetër për individët si dhe për të rritur përfitimet me një 

normë kontributi të dhënë." Shih grafikun e mëposhtëm. 

Në një sondazh të kohëve të fundit
50

 janë kryer anketa në pesë vende të mëdha 

evropiane dhe SHBA. Rezultatet treguan se sistemet e pensioneve janë "thyer" dhe se 

"ata do të duhet të punojnë 5 - 10 vjet më shumë se ata do të mundin". Pyetjes se kur 

pritet të dalin në pension, në Francë u përgjigjën 64.2 vjeç, amerikanët thanë 67,2 

vjeç; të tjerët ishin në mes të dyve. Evropianët kanë rregulluar "shpresat për një 

moshë pensioni të hershme". 
Tabela 1 Statusi i sistemeve financiare, i zgjedhur ne vendet e Evropës Lindore dhe vendet e 

ish Bashkimit Sovjetik 
Statusi vendit Data e fillimit Shtylla Ire Shtylla IIte; % pages Kalimi në sistemin e ri 

Bullgaria– 

operative 

Janar 2002 PAYG def. perfitues 2 duke u rritur ne 5 E det. ne moshen <42  

Kroacia – 

operative 

Janar 2002 PAYG def. perfitues 5 E det. ne moshen <40; 

 vull ne moshen 40-50  

Estonia- 

operative 

Janar 2002 PAYG def. perfitues 6 Vull (opsionale per +2%) 

Hungaria- 

operative 

Janar 1998 PAYG def. perfitues 10 E det. te rinjte; vull te tjeret 

Letonia- 

operative 

Korrik 2002 PAYG kombetar 2 duke u rritur ne 9 E det. <30; Vull. 30-50 

Sllovakia- 

operative 

Janar 2005 PAYG def. perfitues 9 E det. per te rinjte 

Shënime: E det. = Detyrueshme Def. = Përcaktuar Vull. = Vullnetar 

Burimi: ndërtuar nga Holzman dhe Hinz (2005)
51

  

 

Ndërsa një dalje në pension në moshë më të vonë, heq presionin e financimit të 

qeverisë, ajo nuk merret me këtë problem themelor aktual: si të ndërtohet formula e 

financimit. Ndërsa njerëzit jetojnë më gjatë, punëdhënësit mund të jenë ose jo gati 

për punonjës më të vjetër. Megjithatë, në shumë skenare vendorë, punëtorët e 

                                                 
48 Nje pension paguhet ne baze te moshes dhe qytetarise, pa lidhje me punen apo kontributet. 
49International Herald Tribune (2008),―Chile Overhauls Its Pioneering Pension System,‖f.14. 
50 International Herald Tribune (2008d),―A Bleak View of Retirement Systems: New Poll Reveals 

Deep Dissatisfaction,‖ nje vezhgim  iI kryer per International Herald Tribune dhe France 24 nga Harris 

Interactive, March 14, p. 3. 
51 In World Bank (2008), ―From Red to Gray: The Third Transition of Aging Populations in Eastern 

Europe and the Former Soviet Union,‖ chapter 4, p. 172, accessed on April 23, 2009, 

at,http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/publications/454763-1181939083693 

/chaw_151-176_ch04.pdf.  
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moshuar me kohë të pjesshme, mund të lehtësojë nevojat urgjente për punë 

profesionale dhe të nivelit të lartë. Në fakt, meqënse popullsitë europiane vazhdojnë 

të plaken së paku deri në 2050, do të ketë mungesë punëtorësh në moshë të re. 

 

Model për tu Analizuar 

Ne përdorim një model të thjeshtë ndryshimi. Në pjesën më të madhe, dokument 

përqëndrohen në ndryshimet strukturore që shndërrohen direkt ose indirekt në fuqi 

demografike mbi sistemet ekonomike, politike dhe sociale. Kina dhe India janë të 

fokusuara në zhvillimin e popullsisë, që ndikojnë në përcaktimet politike ndryshe nga 

Evropa Qendrore dhe Lindore. Ndërsa rritja zero e popullsisë ka ekzistuar në 

shoqëritë perëndimore (rritjet në SHBA i janë atribuar migrimit hispanik), popullsia e 

përgjithshme botërore pritet të arrijë në 9 miliard deri në vitin 2050. Kjo, mund të 

arrijë kulmin e ritmit të ngadalësimit të rritjes. Ne e pranojmë Manuel Castells. Rrjeti 

i tij shoqëror është aktual, ai e pranon identitetin, ai njeh një theks sociologjik të 

moshës së IT; edhe thekson ndryshimin. Ndryshimi po ndodh për shkak të 

teknologjisë dhe të përputhshmërisë transnacionale. Ndryshimi do të ndikojë 

prodhimin, energjinë dhe eksperiencen
52

. Kjo i shkon për shtat artikullit. Nuk ka një 

ideologji gjithëpërfshirëse të botës. Çdo sistem politik ka zbuluar kufijtë e tij. Bota 

duket se nuk është shumë optimiste dhe nuk është e gatshëm të përfshijë 

komunitarizmin në mbarë botën. 
 

Tabela 2 Modeli tradeoff (ex ante) 

Sektori Problematika Opsionet Efekti  pozitiv/negativ Impakti 

direkt/indirekt 

Punësimi Vlera e shtuar  

shkon nga e ulët në 
shumë e lart; Tregu i 

punës është liruar 
vetëm në Irlandë, UK 

dhe Suedi; vlera e 

lartë e shtuar 
shkakton brain drain; 

vlera e ulët e shtuar e 

pakët e punën në 
vend53 

(1) tregje më të 

hapura,  
(2)  periudha 

kohore për vizat 
e punës; (3) 

rekrutim 

preferencial për 
vlera të mesme / 

të larta të punës; 

kufizime në 
vlerën e ulët të 

shtuar të punës  

Në shumicën e vendeve, vlera 

e ulët e shtuar e punës (e pa 
trajueshme) puna e vendasve 

-jo e dëshirueshme-dhe mund 
të plotësohet nga migrimi; 

shtimi i shpenzimeve për 

vendet pritëse; pavarësisht 
nga disa remittanca, 

reduktimi i shpenzimeve 

fillestare në vendet pritëse 
nga të ardhurat e vogla për   

vendet pritëse. 

Indirekt preken 

vendet pritëse dhe 
vendet e origjinës; 

shpenzimet ndodhura 
në vendet pritëse nuk 

kompensohen nga të 

ardhurat tatimore; 
humbjet tatimore në 

vendet e  origjinës; 

punëtorët  mund të 
humbasin  një nivel 

në vlerën e shtuar  

duke konkuruar për 
punë në vend pritëse.  

Kujdesi 

Shëndetësor 

Kryesisht publike; 

mjekët (Vlera e lartë 

e shtuar) dhe 
infermierët (V.a. të 

mesme) kanë rroga të 

ulëta në vendin e 
origjinës duke 

stimuluar brain drain; 

(1) përzierja 

publike / private, 

(2)kujdesi i 
pastër privat, (3) 

sigurimi vs tregu 

Normat në sferën 
private krijojnë 

një sistem të 

Shtimi i jetëgjatësisë; kujdesi 

parandalues mund të 

zvogëlojë sëmundjet e 
plakjen; rritje të shpenzimeve: 

publiku ka gjasa të reduktojë 

vizitat tek mjeku për të 
zvogëluar shpenzimet55;  duke 

zvogëluar ndikimin e 

Ndikon direkt në  

gjithë pacientët: 

kostoja, cilësia e 
kujdesit shëndetësor 

dhe në rradhë; 

pacientët me të 
ardhura të larta duhet 

të marin kujdes më të 

                                                 
52 Castells (2000), p. 371 
53 International Herald Tribune (2008), ―Keep at It Poland to Tell Older Job-Holders,‖ March 7, p. 16. 
55 Pacientet mund të kërkojnë të paguajnë tarifën e vizites. Deri ne 1 Jan. 2008 tarifat Rep Çeke, çeket 

kishin një mesatare prej 16 vizita për vit, 4 herë më pak se niveli i EU dhe U.S. 
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përzgjedhja e 

ndryshme për 
pacientët: shumë 

pacientë të vjetër, jo 

shumë të rinj; 
mplakja e popullsisë 

kërkon shpenzime më 

shumë, më të 
shpeshta e më të 

shtrenjta për kujdesin 

shëndetësor54. 

dyfishtë: të pasur 

dhe të varfër. 

mjekësisë parandaluese mirë; personeli 

mjekësor i prekur 
direkt (Pagat dhe 

Kushtet) 

Migracioni Migracioni në EU i 

kufizuar nga hapja e 

tregjeve të punës, (më 
të lira: Irlanda, UK, 

Suedia); tregjet me sa 

duket do të hapen 
rreth 2012, ndryshe 

nga sa është 

përcaktuara nga 27  
sistemet e migrimit56 

(1) Shengeni 

ndihmon anëtarët 

e që i përkasin 
zonës;  

(2) duke 

vazhduar me 
marrëveshjet  

dypalëshe të 

vizave,  
3) Programet për 

punëtor e huaj. 

Të dhënat nbi emigrantët 

kanë kufizime; 27 sisteme të 

ndryshme; reagime 
racore/etnike; kostot 

qeveritare; ndërtimi i 

kohezionit dhe diversitetit 
("Të bashkuar në diversitet"). 

Indirekt ndikon   

migrantë të ndryshëm 

në varësi të aftësive 
në punë, të nivelit 

etnik/racor të    

integrimit,  sistemet e 
mbështetjes në 

vendet anëtare. 

Pensionet Shumë njerëz të 

moshuar; nuk 
mjaftojnë të rinj;  

sistemet PAYG; 
shpesh të ardhurat e 

limituara në pension 

në mënyrë të 
dukshme për shkak të 

inflacionit dhe rritjes 

së kostos së jetesës5758 

(1) 401 k,  

(2) kontribute të 
përcaktuara,  

(3) përzierja   
publike / private,  

(4) Llogaritë 

individuale  

 

Shumë vende lëvizin nga 

PAYG për të përcaktuar 
kontributet; ulja e pjesësë 

publike: ligjërisht / politikisht 
mund të jetë përgjegjës në 

fund të fundit; anëtarëve 

individual të prekshëm (të 
vetëpunësuarit me pagesë nuk 

mbulohen nga punedhenesi); 

shiko planet hollandeze dhe 
zvicerane. 

Direkt- ndikon në të 

gjithë punonjësit, 
punëdhënësit dhe të 

vetë-punësuarit  

 

Çështje të hapësirës së politikës së përgjithshme (Përtej kufijve të politikës) 

Rrjetet e kujdesit social janë bërë burime të shtrenjta dhe kryesore të deficiteve të 

buxheteve dhe borxhit të akumuluar të V-4. Csaba pohon se shkaku nuk është varësia 

e rrugës post-sovjetike
59

. Për pjesën më të madhe, qeveritë e V-4 kanë shtuar 

strategjitë neo-liberale ekonomike, duke aplikuar presion në financimin e sigurisë 

neto, të ngulitura në financimin publik të privuar nga normat e fuqisë punëtore, të 

mjaftueshme për të mbajtur rrjetet e bujare të sigurisë. Ndërsa qeveritë komuniste 

mund të kenë favorizuar rrjetet e plotë të sigurisë, duke i ilustruar si një shtyllë 

ideologjike, qeveritë post-sovjetike kanë njohur ankesën populiste e të vazhdueshme 

të rrjeteve të sigurisë të financuara nga Qeveria. Ndërsa ekonomia neo-liberale do të 

kufizonte rolin e shtetit me të paktën rolin e mundshëm fiskal në financimin e 

                                                 
54 Financial Times (2008), ―Hungary Goes to Polls Over Doctor‘s Fee,‖ 8-9 Mars, f. 5. 
56 International Herald Tribune (2008), ―Spain Cools to Its Immigrants,‖ 5 Mars, f. 3. 
57International Herald Tribune (2008), ―Greece Paralyzed by Pension Strikes,‖ 20 Mars,f. 3, dhe 

International Herald Tribune (2008), ―Strikes Ease in Greece as Pension Bill Is Approved,‖ 22-23 

Mars,f. 2.  
58 International Herald Tribune (2008), ―A Bleak View of Retirement Systems: New Poll Reveals Deep 

Dissatisfaction‖ 14 Mars,f.3. 
59 Csaba (2007), op. cit. 
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sigurisë neto, shkurtimet demografike të pjesëmarrësve të punës për të gjeneruar 

fonde të tilla kanë ose do të kenë ndikuar në kapacitet qeveritare V-4 për mbledhjen e 

të ardhurave të mjaftueshme tatimore (të paktën brenda tatimit mbi pagat) për të 

realizuar sigurinë shtetërore neto të përgjithshme. 

Derisa strategjia neo-liberale ekonomike, mbështetet në rrjedhën e poshtme 

rishpërndarjen e përfitimeve të qytetarëve, boshllëqet e aftësise së punës ekzistojnë 

në vlerë të shtuar në kategoritë e punës (disa qytetarë kanë emigruar), ndërsa vlera e 

ulët e shtuar e punës ka pak efekt tek qytetarët vendas, veçanërisht ata që janë në 

rënie, të vlerës së shtuar. Nëse dikush dëshiron të bëj ndërtime, një qytetar V-4, i cili 

nuk është anëtar në minorancë, do të kërkojnë të punojnë me paga më të larta në 

vendet ndërkufitare, shpesh në EU-15. Megjithatë, punëtorët që emigrojnë nga 

Evropa Lindore do të kërkojnë të plotësojnë vlerën e ulët të shtuar në vendet e punës 

në Evropën qendrore. Migrimi i brëndshëm i pakicave etnike, të konsiderueshme për 

V-4, mund të shkaktojë reagime nacionaliste në kufi (veçanërisht kufijt Shengen) 

duke u bër hapësirë për migracion të brëndshëm të ligjshëm dhe të paligjshëm. 

Përqindja e punëtorëve të ligjshëm të V-4, në vlerën e ulët të shtuar të punës nuk 

është e njohur. Në Rusi, në mesin e 2-10000000 punëtorë të emigruar nga FSU, 

paraqitja e dokumentacionit ligjor është jashtëzakonisht e vogël. 

Rrjetet e sigurisë sociale janë financuar nga fondet rezervë kombëtare, krijuar nga 

taksimi mbi punëtorët (tatimi mbi pagat) dhe punëdhënësit. Pensionistët si dhe të 

gjithë personat e tjerë të moshuar, janë më shumë sesa mundësitë e financimit të 

qytetarëve më të rinj, në V-4. Më tej, ata jetojnë më gjatë (me përjashtim në Rusi
60

 ). 

Do të jetë i nevojshëm reformimi në financimin e sigurisë sepse as punëdhënësit 

privatë dhe as punonjësit, nuk mund të mbështesin pensionistët ekzistues dhe të 

moshuarit pa rritur shkallën e pjesëmarrjes në punë. Me normën aktuale të 

lindshmërisë (p.sh., 1.2), kjo bëhet e pamundur. Qeveritë e V-4, do të duhet të marrin 

në konsideratë marrëveshjet e tjera të financimit. Por, ekonomia neo-liberale shmang 

financimin e deficitit. Pa shtuar kontributet e punëdhënësve dhe punëtorëve, rrjeti i 

sigurisë do të duhet që gradualisht të zhvendoset në një plan të përcaktuar 

kontributesh për pensionet. Por, kjo nuk do të ndihmojë ata që janë tashmë në 

pension, ose nuk punon. 

Drejtësia dhe Çështjet e Brendshme përbëjnë shtyllën e tretë të EU-së, duke qenë 

se UK dhe të tjerët kanë kritikuar mundësinë e zhvendosjes së saj në shtyllën e parë 

dhe heqjen dorë nga sovraniteti kombëtar për mbrojtjen e qytetarëve. Ka dy pyetje 

themelore që duhet të adresohen: Si mund të vendoset një balancë sigurie vs lirive 

personale: së dyti, si mundet që kufijtë shtetërore të shpallen si mbrojtës të integritetit 

kombëtarë, kur emigrantët e ligjshëm / të paligjshme depërtojnë në hallkat më të 

dobta në zinxhirin e kufirit, veçanërisht në hapësirën në rritje të shteteve Shengen 

brenda EU-së? 

Siguria vs liritë personale. Aktualisht, qytetarët e (47) shteteve që i përkasin 

Këshillit të Evropës mund t‘i drejtohen Gjykatës së të Drejtave të Njeriut, në 

                                                 
60 Jetëgjatësia për meshkujt rusë aktualisht është 58 vjet. 
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Strasburg, për një gjykim vs vendit të vet për shkelje të të drejtave të njeriut

61
. 

Qytetarët nga një numër vendesh kanë bërë kështu. Qytetarët nga Rusia kanë bër 1 / 

5 e peticioneve të hartuara për momentin. Si pasojë, sistemet kombëtare të gjykatave 

kanë dështuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut, një obligim që ata kanë si anëtarë të 

OKB-së, si anëtarë të EU-së dhe si gjykatës kombëtarë. Krimet kundër njerëzimit do 

të shqyrtohen nga Gjykata Ndërkombëtare, në Hagë, nëpërmjet seksionit të saj 

Gjykatës Ndërkombëtare, Penale, e cila e gëzon atë autoritet. Edhe qytetarë të UK i 

janë drejtuar Gjykatës së Strasburgut, pavarësisht pozitës së tyre kombëtare në të 

cilën drejtësia dhe punët e brendshme i takojnë shtyllës së tretë. Shtetet, kanë qenë të 

prirura për të paguar dëmet që janë përcaktuar nga Gjykata e të Drejtave të Njeriut 

edhe pse ky është një rezultat empirik më tepër se një kërkesë ligjore. Gjykata e 

Strasburgut, ka vetëm sovranitet moral mbi gjykatat kombëtare. Kështu, ajo është 

bërë një praktikë normative. Në funksion të këtij legjitimiteti të fshehur, 

mbikombëtar, të Gjykatës së Strasburgut dhe duke marrë parasysh potencialin e 

Gjykatës Penale Ndërkombëtare, shtylla e tretë nuk është plotësisht "e lire 

mbikombëtarisht"
62

  

Një numër vendesh kanë përjetuar sulme terroriste nga rrjete terroriste të 

organizuara, të cilët kanë materializuar dhe zgjeruar aktivitetet e tyre përtej kufijve 

shtetëror. Vende të tilla si UK, Spanja, Gjermania dhe Franca, shpesh duke punuar në 

bashkëpunim me SHBA-të, kanë penguar akte terroriste dhe kanë bërë arrestime: 

forcat shumëkombëshe do të vazhdojnë të bashkëpunojnë në mbledhjen e 

informacionit, si dhe arrestimin e ndjekjen penale, shumë prej të cilave kërkojnë 

monitorim e komunikimit përtej kufijve dhe mund të kërkojë bashkëpunim, punë 

taktike, taskforca të përbashkëta si në parandalim dhe në ndjekjet penale. 

Nuk është një urdhër arresti Evropian apo i EU-së të cilat, në një farë mase, 

pengojnë marrjen e të dyshuarve në paraburgim. Për shkak të sistemeve të shtyllës së 

tretë ligjore në vend, gjyqtarët mund të ndryshojnë në interpretimin dhe vlerësimin e 

provave, në veçanti në procedurat penale që kanë të bëjnë me kërkimin dhe 

konfiskimin. Përkundër kësaj, po ndodh kooperim dhe bashkëpunim, duke rritur 

probabilitetin e kapjes dhe ndjekjen e akteve të mundshme kriminale
63

. Përsëri, 

shtylla e tretë duket të veprojë si një pengesë, më shumë se mekanizëm koordinues. 

                                                 
61 Në mesin e shumë të tjerëve, Mikhail Kodorkovsky dhe partneri i tij në biznes, Platon Lebedov (ish i 

Yukos) u arrestuan fillimisht dhe u burgosen për evazion fiskal. Në tetor 2007, Gjykata e të Drejtave të 

Njeriut gjeti në favor të Lebedov, njohjen e paraburgimit të paautorizuar në 2004 dhe vonesat në 

shqyrtimin e paraburgimit. Gjykata vendosi, se Rusia duhet t‘i paguajë atij 10.000 € për dëmet dhe 

shpenzimet ligjore. Khodorkovsky, dhjetë ditë para dorëzimit për lirim të parakohshëm nga burgu, u 

qortua për "mos pasje të duarve pas shpine pas kthimit nga një ecje ne burg". International Herald 

Tribune (2007), ―Yukos Chief Unlikely to Be Paroled‖ 26 Tet , f. 13. 
62 Sigurisht, Këshilli i Evropës mund të përjashtojë një vend nga anëtarësia e saj, por ajo nuk e ka bërë 

këtë. Asnjë vend anëtar s‘ka kryer dënimin me vdekje në një rast penal, që është e ndaluar nga Gjykata e 

të Drejtave të Njeriut. Rusia, psh, ka një ligj te dënimit me vdekje, por nuk e ka zbatuar atë që kur i 

është bashkuar KE. 
63 Shiko psh, EU Business Ltd. (2007), ―Industrial Countries Announce Anti-Piracy Plan,‖ 26 Tetor, 

http://www.eubusiness.com/Trade/1193156225.6. 
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Mekanizmat e shtyllës së tretë mund të duken në sipërfaqe, për të mbrojtur të drejtat 

individuale, civile. Megjithatë, përvoja amerikane në Guantanamo ofron një fakt 

negativ, trishtues në drejtim të mbrojtjes sistemet ligjore kombëtare dhe dallon 

dukshëm në mes të bashkëpunimit të shteteve evropiane. 

Harmonizimi i përzierjes Politikë/Treg. Zgjidhjet politike të problemeve publike 

janë ndërtuar me themele politike më shpesh se sa me themele ekonomike (të tregut). 

Rrjedhimisht, Shërbimi Shëndetësor Kombëtar, Britanik, duke qenë i dizenjuar për të 

siguruar kujdes mjekësor për të gjithë qytetarët / banorët, ka tentuar drejt vonesës së 

tepruar për të operuar me kosto të lartë dhe orë pune drakoniane për personelin 

mjekësor. Në Republikën Çeke, qytetarët çek vizitohen 16 herë / vit, në mënyrë që të 

mbrojnë veten duke u financuar me subvencion publik. Disa zgjidhje mbulojnë veten 

e tyre me zgjidhje politike (rreziku moral), ndërsa në disa raste mund të jetë dështimi 

më shumë i shtetit se i partneritetit publik / privat
64

. Zgjidhja e tregut për problemet 

publike, lehtësimi i përgjegjësive të përgjithshme buxhetore për të mirat publike, që 

vetëm përdoruesit mund të konsumojnë: të paguajnë taksa në autostrada, trena, 

autobusë dhe metro, zyrat e postës, pranimin në ndeshjet e futbollit dhe shumë të 

tjera. Më i ndërlikuar është argumenti se një zgjidhje privat sjell më shumë dobi 

shoqërore se subvencioni i përgjithshëm publik: mirëqenia zëvendësuar me "qënien- 

në punë" që krijon punë shtetërore, apo i  siguron një subvencion të punëdhënësit që 

fton dhe merr në punë një person të papunë afatgjatë. 

Çështje politike specifike 

Demografia. Që nga viti 1870, normat e vdekshmërisë dhe ato të lindshmërisë në 

vendet e zhvilluara kanë qenë në rënie
65

. Rritja e popullsisë në vëndet në zhvillim 

përfaqësonë 95% të rritjes së popullsisë. Ndërsa vëndet e zhvilluara, pritet të mbajnë 

popullsinë e tyre në rreth 1.2 milion, ato në zhvillim pritet të krijojnë ekuilibrin e 

popullsisë së botës, parashikuar në 9.1 miliardë, në vitin 2050. Kështu, popullsia në 

rënie do të arrijë një gjendje të qëndrueshme nga vitet 2045-50, megjithë nevojën 

aktuale për të rregulluar financimin e sigurisë sociale larg nga mbështetja e madhe 

tek fuqia e normave të pjesëmarrjes së fuqisë punëtore. Për 38-43 vitet e ardhshme, 

puna s‘do të jetë në gjendje për të mbështetur rrjetet e sigurisë pa ndihmë. 

Më tej, jetëgjatësia pritet të rritet në vendet e zhvilluara, duke krijuar një hendek të 

vlerësuar 10 vjeçar (mosha 70 vs moshës 80) midis vendeve në zhvillim dhe vendeve 

të zhvilluara. Ndryshe ndodh në Rusi (jetëgjatësia e meshkujve është 58 vjet), dhe 

Afrikën Sub-Sahariane (për shkak të epidemisë së AIDS-it). Kështu, një model 

delirius, i dëmshëm sugjeron nevojën për të edukuar një sektor në rritje të të rinjve 

për pjesëmarrje në punët pasuese, përballet me një numër të madh të moshuarish që 

kërkojnë mbrojtje e siguri. Për fat të keq, një pjesë e madhe e të rinjve është e 

vendosur në vendet në zhvillim. Në vendet e zhvilluara jeton pjesa më e madhe e 

popullsisë së moshuar. Si rezultat i këtyre trendeve demografike, një presion i 

                                                 
64 Për sigurimin e cilësisë shëndetësore në Evropën Qendrore / Lindore, shih Potucek, M. at al, op. cit. 
65Bloom, D. E. and Canning, D. (2006), ―Booms, Busts and Echoes,‖ Finance and Development: A 

Quarterly Magazine of the IMF, Shtator, 43, 3, pranuar në 23 Prill, 2009,  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/09/bloom.htm. 
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konsiderueshëm do të drejtohet drejt imigrimit/migrimit si dhe edukimit, 

punësimit/papunësisë, kujdesit ëshëndetësor, mirëqenies dhe pensioneve. Nga 2050, 

vendet e zhvilluara do të ballafaqohen me një raport të varësisë në 1,50 të rinj 

(raporti i popullsisë në moshë pune me popullsine jo-në moshë pune). Më shumë se 

gjysma e popullsisë së botës do të banojë në zonat urbane
66

. Pavarësisht nga 

ekonomitë e shkallës për reduktimet urbane të eksternaliteteve negative ekonomike, 

arsimi dhe trainimet për punë, do të marrin një përqendrim të madh të përpjekjeve. 

Presione të tilla të ndryshueshme gjeografike (zonat rurale po humbasin popullsinë) 

do të përkeqësojnë marrëdhëniet midis vendeve në zhvillim dhe vendeve të 

zhvilluara, të cilat në të njëjtën kohë kërkojnë kapacite të mëdha për të përballuar me 

rrjetet e sigurisë sociale, duke kërkuar për të mbajtur norma të larta rritjeje për të 

gjeneruar të hyrat e nevojshme. 

Artikulli, argumenton se herë pas here vektoret sistematik, krijojnë çështje të 

politikave që janë "gjenetike" të problemit. Demografia, është një prej këtyre 

vektorëve. Çështje e politikës për vendet në zhvillim, është se si të edukojnë dhe 

trainojnë një numër sa më të zgjeruar personash në mes të moshave 16-64. Çështje e 

politikës për vendet e zhvilluara, është se ku mund të gjejnë persona të moshave 16-

64 që, të paktën deri në vitin 2050, nuk do të jenë numerikisht të mjaftueshëm për 

zhvillimin ekonomik apo për qëllime të rritjes (pa emigracionin). Në një botë të 

tregut të punës, nevoja për të integruar -emigrantët të cilët përfaqësojnë kultura të 

ndryshme, shkaktojnë presione të mëdha politike në vendin pritës: si strehimi, 

shëndetësia, arsimi, puna, pensionet dhe mirëqenia. Natyrisht ata mund të taksohen 

për të kontribuar në rrjetet e sigurisë, por kultura, veçanërisht ajo e  gjuhës, do të 

pengonte asimilimin e tyre dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore. Ekziston një kërkesë 

potenciale për punë, në kërkesën për punë në shtetet që kanë kërkesa të larta dhe 

furnizim më të vogël me punëtorë. Megjithatë, efekti i shpërthimit demografik 

kontribon drejt lehtësimit të jashtëm, ndërsa zbritet nga burimet e brendshme. 

Qytetarët europian, kanë pasqyruar një politikë proteksioniste duke reaguar me 

kujdes për të drejtën ndaj emigracionit legal dhe ilegal. Në të njëjtën kohë, EU-ja 

është duke propozuar një "kartë blu" për emigrantët me profesione që kerkojnë aftësi 

kritike, aktualisht në numër të vogël në vendin pritës. Gastarbeiter i ditëve të para në 

Gjermani, ilustron problemet. Pas shumë vitesh emigrantët turq kërkuan 

nënshtetësinë gjermane. Fëmijët e tyre flisnin gjermanisht dhe ishin arsimuar në 

shkollat gjermane. Gjermanët, në fund ranë dakord (pas shumë vitesh). Ekonomitë e 

luhatshme mund të vuajnë për mbështetje për punëtorë të përkohshëm. Punëtorët e 

paligjshëm meksikanë kanë reduktuar ndjeshëm dërgesat për vendet e tyre, pasi puna 

në USA ka rënë, ashtu si dhe ekonomia në USA. 

Zyrtarët e natyralizimit në mënyrë agresive kërkojnë deportimin e emigrantëve të 

paligjshëm
67

.  Popullsia në Rusi ka rën me rreth një milion persona të vlerësuar në vit 

                                                 
66 Në fakt ky raport është arritur në fund të vitit 2007. 
67 International Herald Tribune (2007), ―Remittances Hit by Political and Economic Uncertainty in 

U.S,‖ 25 Tetor, pranuar në 24/04/09, në, http://www.hispanictips.com/ 2007/10/25/ remittances-

political-economic-uncertainty-us. 
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(tani është 143.800.000). Rusia është vëndi numër 2 më i madh i emigrantëve në botë 

pas USA. Parlamentit rus, miratoi një ligj për vendosjen e kuotave në shkallë 

kombëtare dhe sipas rajoneve (në total 6.1 milion punëtorë, 700.000 për Moskën); 

gjobat për punësimin e një punëtori të paligjshme mund të jenë 800.000 rubla. 

Ekonomikisht, problemi qëndron në vendet e origjinës. Në Rusi, të ardhurat për 

frymë janë gjashtë herë më të larta se në Uzbekistan ($ 2,000, CIA Factbook)
68

. 

Kështu, të dhënat demografike krijojnë probleme afatgjata në politikë. Tregjet 

shtyjnë dhe tërheqin në varësi kryesisht nga niveli i pagave. Presioni i politikës mbi 

institucionet publike është i konsiderueshëm. Infrastruktura e strehimit, shëndetësisë, 

arsimit, punës dhe mirëqenies nuk përputhen edhe me inputet e tregut. 

Punësimi / papunësia. Në mënyrë tipike, papunësia është financuar nga një përzierje 

e kontributeve të punëdhënës/punëmarrësve. Megjithatë, si me sigurimin shëndetësor 

dhe atë të pensioneve, financimi total privat duket i pamundur pa mbështetjen e 

qeverisë. Rreth 40 milionë amerikanë janë pa-përkujdesje sigurimi shëndetësor, 

përderisa ligji përjashton bizneset e vogla nga financimi i planeve të tilla. Përsëri, 

disa përzierje publike / private duken të pashmangshme.  

Kujdesi Shëndetësor 

Një skemë kombëtare e shëndetit (psh në UK), është projektuar rreth parimeve të 

barazisë për të siguruar shërbime të plota për qytetarët e saj dhe banorëve të ligjshëm, 

por është financuar përmes kontributeve të detyrueshme nga punëdhënësit dhe 

punonjësit. Kjo, është e kushtueshme dhe krijon vonesa të gjata planifikimi. Me 

rritjen e migrimit, përfshirja e emigrantëve në kujdesin shëndetësor do të diktojë 

subvencionet qeveritare, nëse migrantët janë të punësuar. UK, kishte mohuar 

përfitimet për shëndetin dhe mirëqenien për migrantët në mungesë të punësimit. Së 

dyti, orientimi i EU-së, sugjeron reciprocitet, deri sa qytetarët e saj do të udhëtojnë 

dhe mund të sëmuren larg shtëpisë. Reciprocitete të tilla, së bashku me migrimin do 

të mbajnë në këmbë vetëm shërbimet shëndetësore të tilla si SHSHK (Shërbimi 

Shëndetësor Kombëtar). E ndryshueshmja sistemike e demografisë, sugjeron se 

migrimi është i dëshiruar deri në vitin 2050, një mungesë do të ekzistojë në vlerën e 

ulët të shtuar të punës në dyqane dhe punonjësit e biznesit të vogël. Vizat Shengen do 

të lejojnë udhëtarët që janë qytetarë të EU-së të udhëtojnë me lehtësi. Kështu, 

udhëtarët mund të përfitojnë nga reciprociteti në të dy drejtimet. Kartat e identitetit 

me numrat e ID të shëndetësisë do të lejojnë reciprocitetin. Emigrantët, megjithatë, 

nuk kanë asnjë mundësi pa premtimin e punësimit derisa shumë emigrantë mund të 

jenë të punësuar me kohë të pjesshme. 

Si pasojë, do të jetë i nevojshëm një dëmshpërblim, për punonjësit me kohë të 

pjesshme përmes punëdhënësve. Të tjerët do të jenë subjekt i dispozitave të 

mirëqenies, duke supozuar se ata mbajnë një vizë Shengen. 

Viza të tilla pune, mund të jenë të kufizuara për tre muaj, deri në kohën e fitimit të 

punësimit me kohë të plotë. Problemi kryesor në financimin e sigurimeve 

                                                 
68 Bohlen, C. (2007b), ―The Worker‘s Paradise Now Relies on Migrants,‖ International Herald Tribune, 
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shëndetësore është për punëdhënësit e vegjël dhe të vetë-punësuarit. USA ka 47 

milion banorë të pasiguruar (duke përfshirë banorë të ligjshëm dhe të paligjshëm). 

Shumë nga këta, janë të punësuar nga ana e punëdhënësve që janë të përjashtuar nga 

dhënia e sigurimit shëndetësor për shkak të madhësisë së tyre. Kështu, qeveria do të 

duhet të bëjë sigurim shëndetësor të detyrueshëm dhe ta vendos atë në dispozicion të 

sigurimeve private. Në këtë rast, asnjë bashkë-financim nuk mund të ekzistojë, pasi 

bizneset e vogla nuk do të kenë kapacitet financiar. Një shtyllë e tretë, mund të jetë e 

nevojshme që të shtojë pagesat për ofruesit e kujdesit shëndetësor. 

Migrimi dhe azili, nuk kanë qenë të koordinuar nga EU-ja, derisa ato kanë qenë 

konsideruar brenda shtyllës së tretë
69

. Si pasojë, persona të ligjshëm, të paligjshëm 

dhe të dëshpëruar që kërkojnë punë dhe të ardhura (nëse nuk largohen prej 

persekutimit) kanë tentuar të hyjnë në vendet e EU-së, me ose pa justifikim ligjor. 

Rastet e tilla mund të përfshijnë pagesa të shumave të konsiderueshme, kushte të 

pasigurta të transportit dhe përgjigje të ndryshme nga shtetet e EU, duke u përpjekur 

për të zgjidhur se kush është përgjegjës dhe çfarë politikash duhet të ndiqen (për 

shembull, në qoftë se ngjarja ndodh në det të hapur). Meqënse Zona e Shengenit 

zgjerohet, disa zyrtarë besojnë se kufijtë e caktuar, kryesisht pyje dhe vende të tjera, 

të njohura për të inkurajuar infiltrimin, thjesht do të rrisin rrjedhën e trafikut.  

Në të njëjtën kohë, trafikimi i paligjshëm i femrave, pjesëve të trupit, drogës dhe 

armëve, shtohen si presione shtesë mbi personelin që mbron kufijtë e decentralizuar. 

Objektivi i qytetarëve të EU-për një rritje të migrimit të huaj, të ligjshëm ose të 

paligjshëm, nuk mund të kuptohet nëse vendet e EU-së kanë politika të arsyeshme të 

banimit, shëndetësisë, arsimit dhe të punës për të cilat janë duke u shpenzuar taksat e 

qytetarëve. Zvicera (jo-EU), është shteti i fundit që regjistron një lëvizje politike për 

të drejtën, në kuadrin e migrimeve të tilla dhe të praktikave të imigracionit. Në fakt, 

disa shtete të EU, veçanërisht në mesin e EU- 10 + 2, janë duke kërkuar personel të 

caktuar me vlerë të shtuar në kuptimin e humbjeve të qytetarëve të tyre në vende me 

të ardhura të larta më të madha se ato të EU
70

. Gjithashtu nuk ka një shtytje dhe një 

tërheqje, ajo është shpesh me vlerë më të ulët të shtuar të aftësive që bëhet më e 

vështirë për tu akomoduar ligjërisht dhe brenda rrjetit social të sigurisë në vendin 

pritës. 

Pensionet. Do të jetë i nevojshëm një ndryshim i menjëhershëm, për të lehtësuar 

dobësitë e fondeve të pensioneve. Mundësia e parë është që të trade off  financimi 

publik dhe privat, në mënyrë që ata duke punuar të mund të krijojnë fondin e tërë ose 

të pjesshëm të pensioneve të tyre, sipas planeve të përcaktuara të kontributeve. 

Është e qartë, nga përvoja e Kilit që Qeveria, megjithatë, ka qenë financuese e 

                                                 
69 Shih deklaratën nga Jose Manuel Barroso, Presidenti i Komisionit Evropian, "Është absurde që të ketë 

27 politika te imigracionit në Evropë," qasur më 24 prill, 2009, në, http://www. europarl.europa. / Eu 

anët / getDoc.do? PubRef =- / / PE / / TEXT + IM-Press 20080709 IPR33856 0 + DOC + XML + v0 / / 

EN, në përgjigje të dekretit te Kryeministrit Prodi, mbi dëbimin e qytetarëve rumunë, të dyshuar pas një 

vrasje. 
70 Shih BE Biznes Limited (2007), "Skema e" kartës blu" BE shpalos për të tërhequr emigrantë të 

kualifikuar," Tetor 26, e qasur më 24/04/09,http; / / www.eubusiness.com/ Employment/ 1193156224 

http://www/
http://www.eubusiness/
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instancës së fundit

71
. Prej mungesës së rrjedhjes së fondeve të mjaftueshme private, 

qeveria ka ndërhyrë për të mbyllur hendekun. Shumica e qeverive zakonisht kanë 

kapacite të kufizuara për të eliminuar mungesat. Por, kanë ndodhur edhe përjashtime: 

Fondi Norvegjez i Naftës, siguron një fond pensionesh që e investon dhe është në 

gjendje të financojë të gjithë sistemin e pensioneve pa tatuar punëdhënësit / 

punonjësit
72

. Ndërkohë që pak vende i kanë të dyja; një ekonomi të plotë të naftës e 

një tjetër, është e qartë se fondeve të pensioneve do të kenë nevojë për një financim 

publik / privat. 

Testi Ky artikull do të testojë supozimet e  tij ex ante kundër (1) Preferencave të 

Eurobarometrit V-4 dhe (2) të dhëna dytësore që rrjedhin nga të dhënat që kanë të 

bëjnë me pensionet, kujdesin shëndetësor, punësimin dhe migrimin. Hipoteza jonë 

është se demografia, është duke shkaktuar dhe do të shkaktojë ndryshime, në vektorët 

e politikës të cilët kërkojnë ristrukturim. Ne, besojmë se demografia është gjenetike 

(sistemike) në katër hapësira të politikave të identifikuara. Kjo, sepse numrat dhe 

llojet e njerëzve janë duke ndryshuar: në thelb është demografia, e cila shkëmben të 

rinjtë dhe të moshuarit, përderisa në vendet e zhvilluara po shtohen të moshuarit, 

ndërsa në vendet në zhvillim po shtohen të rinjtë. Efektet do të përhapen në mënyrë 

direkte ose indirekte, në hapësirat e politikës sonë. Në një farë mase, rrjeti shoqëror 

Castells, ekziston në mënyrë paralele, stimuluese dhe në të njëjtën kohë irrituese, me 

anë të flukseve të informacionit dhe shoqërise së dijes, rezultateve të politikave në 

hapësirat tona të interesit. Ne, miratojë kriteret e mëposhtme: 

• Ndikim direkt: Demografia ndikon direkt në vëllimin e pjesëmarrësve; moshave, 

aftësive /kapaciteteve; preferencave personale, 

• Ndikimi indirekt: Demografia ka ndikim të pjesshëm në volumin e pjesëmarrësve; 

tek tregu ka më shumë gjasa për të ndërhyrë si përcaktuese e ndryshueshme se sa si 

zgjedhje e politikave publike; disa bashkëpunime ndërshtetërore janë të mundura; 

preferenca personale të pazhvilluar si specifike, por si të interesit të lartë të 

përgjithshëm. 

Rezultati i Analizës paraprake  

Gjetjet e fundit të Eurobarometrit
73

, sugjerojnë se popullsia e V-4, është më e prirur 

për të pranuar autoritetin më të madh të EU në fushat e politikave të caktuara si, 

migrimi, emigracioni i ligjshëm dhe drejtësia, dhe në një masë më të vogël tek të 

drejtat e njeriut. Më tej, popullsia e V-4, është duke treguar pranimin e madje edhe 

përfshirjen e përgjithshme të autoritetit të EU-së. Pavarësisht nga kjo, qeveritë V-4, 

kanë qenë shumë të shqetësuara me votimin e shumicës së dyfishtë (Poloni), 

propozimin për vendosjen e një radari dhe një mbrojtësi nga raketat (Republika 

Çeke), ndërsa Hungaria dhe Sllovakia kanë qenë mjaft të heshtura. Të gjitha vendet e 

V-4, kanë pranuar statusin e Shengenit, duke shtuar presionet ndaj policisë kufitare. 

 

REZULTATET Tabela 3; Krahasimi i vlerësimit ex ante me interpretimin ex post 

                                                 
71 FN 18 
72 Wikipedia, (2008), ―The Government Pension Fund of Norway,‖ 2 prill 
73 Shih "Eurobarometri", f 10 
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Hapësira 

Politike 

Impakti 

direct 

Impakti 

indirekt 

Arsyet 

 

Punësimi 

 

 
Jo 

 

 
Po 

Në-sourcing / outsourcing në masë të madhe të tregut të një funksion të 

punëve të tregtueshëm, shtetet mund të bashkëpunojnë për të pakësuar 
efektet e rekrutimit; brain drain: 

 

Kujdesi 
shëndetësor 

 

 
Po 

 

Jo 

Qartësia ekziston si për demografinë brenda shteteve; plakjes. 

Popullsia plaket deri 2050; Kujdesi shëndetësor; shpenzime në rritje 
për popullsinë më të vjetër 

 

Migrimi 

 

Jo 

 

Po 

Ekonomitë individuale kanë mungesa në vlerën e lartë apo të ulët të 

shtuar të punës; ekonomitë ndryshojnë (shtytje dhe tërheqje); të rinjtë 
duan të udhëtojnë  

 

 
Pensionet 

 

 
Po 

 

 
Jo 

Financimi i ndryshimeve  të nevojshme për shkak të shkallës së ulët të 

pjesëmarrjes dhe të furnizimit të reduktuar të punës, veçanërisht të 
rinjtë, mosha e daljes në pension të të cilëve do të jetë e ngritur; Anketa 

Harris mbi krahun e punës të verifikuar në pritje 

 

Në mënyrë interesante, EU-ja, me miratimin e anëtarëve të saj, ka vendosur 

drejtësinë dhe punët e brendshme, në shtyllën e tretë. Kjo përgjegjësi, është për 

çështje të tilla si banimi brenda autoritetit kombëtar (që është, në kuadër të 

anëtarësimit). Kjo, ishte si masë mbrojtëse për të mbrojtur sovranitetin kombëtar nga 

shkeljet kolektive, nga Komisioneri i EU-së apo GJED (Gjykata Evropiane e 

Drejtësisë). Përkundër kësaj, qytetarët e shteteve të veçanta, i janë drejtuar Gjykatës 

së të Drejtave të Njeriut (e Këshillit të Evropës) për lehtësim nga gjykime negative 

kundër tyre nga gjykatat kombëtare. Si pasojë, Eurobarometeri tregon gatishmërinë 

në rritje për të pranuar ndërhyrjen e EU-së. Megjithatë EU-ja, nuk mund të ndërhyjë 

në rastet e shtyllës së tretë. Çështjet penale mund të shkojnë në Gjykatën Penale 

Ndërkombëtare, si krime kundër njerëzimit. EU-ja nuk ka autoritet ekstradimi edhe 

pse Spanja e përzuri Pinoçetin, me anë të traktatin e saj bilateral me Kilin. 

Eurobarometri, jep të dhëna për grupmoshat e ndryshme. Këto të dhëna tregojnë një 

reagim të ndryshëm për ndërhyrjet e EU-së. Në pjesën më të madhe, qytetarët e rinj 

në moshë janë në favor të ndërhyrjes së EU-së, më shumë sesa qytetarët më të 

moshuar. Të dy konvergojnë veçanërisht në lidhje me çështjet e migracionit / 

imigracionit dhe politikave mbrojtëse. Në respekt të problematikave të punës, të 

rinjtë suportojnë parregullsitë dhe tregjet e lira të punës me mbrojtje minimale. Të 

rinjtë, kanë përjetuar normat e papunësisë  në ~40%. Vetëm Irlanda, Suedia dhe UK 

kanë pranuar punëtorë nga shtetet e tjera të EU. Vendet e mbetura, i kanë shtyrë 

migrime të tilla deri në të ardhmen. Kjo duket të kënaq qeveritë dhe të moshuarit, të 

cilët druajnë humbjen e vendeve të punës dhe problemet e politikës multi-kulturore 

(banimi, shkollimi, shëndetësia). EU-ja ka tentuar të përqëndrohet në ndërhyrjet e saj 

anti-trust, pyetjet e konkurrencës, duke treguar interes të veçantë në tregjet e hapura 

(tani duke përfshirë edhe shërbimet) dhe mikëpritjen drejt bashkimit dhe blerjeve 

midis gjithë kufijve (p.sh., Mittal). Ajo rregullisht monitoron transaksionet tregtare 

dhe të biznesit, për të siguruar praktikat e tregut të lirë. Kohet e fundit, ajo ra dakord 

për pranimin e farave të modifikuar gjenetikisht, për një periudhe prove. Monsanto 

dhe agro-biznese të mëdha, kishin favorizuar fara të tilla. Fermerët dhe disa 

konsumatorë nuk ishin në favor. Përjashtimet e mëparshme kanë qenë të bazuara në 
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një supozim të mundshëm të farërave të sëmura e që ndryshojnë atributet e 

përfundimet për të dhënë vlerësimet eksperimentale. Banka Qendrore Evropiane 

(BQE), ka qenë e shqetësuar veçanërisht për papunësisë dhe rritjen e inflacionit (më 

së shumti, këtë të fundit). Kështu, çështjet e të drejtave të njeriut kanë mbetur të 

paprekura në masë të madhe, pavarësisht vështirësive të shpeshta në vend (p.sh., 

Francë dhe banlieus), derisa shtylla e tretë mbron përgjegjësinë kombëtare. Çështjet 

ndërkombëtare jashtë EU-së, kanë qenë të drejtuara nga Organizata Botërore e 

Tregtisë (OBT), organ që ka një autoritet mbikombëtarë. Kriteret e Bolonjës, janë 

përpjekur për të nxitur kërkime dhe zhvillim. Erasmus dhe Bolonja, janë përpjekur 

për të minimizuar pengesat në mes të institucioneve arsimore. 

Nga ballafaqimi i aktiviteteve të EU-vs Eurobarometrit, del një pyetje për 

përgjegjësinë e qeverive të V-4, për hartimin e politikave. Shtylla e tretë duket në 

gjendje për të adresuar ndikimin kryesor problematik: atë të demografisë. 

Ky ndikim, ka qenë trajtuar vetëm nga tre shtete (Irlanda, Suedia dhe UK). Vendet e 

tjera kanë zgjedhur për fleksibilitet të më vonshëm të punës. Ndërkohë, UK ka 

absorbuar 1-2 milionë polakë, shumë prej të cilëve (170.000) votuan në zgjedhjet e 

fundit në Poloni. Këto vota, kur u shtohet një rritje e lehtë zgjedhore (54%), duhen 

për të zgjedhur një qeveri të re polake në vend. Ndërsa kanë qenë shumë faktorë 

politikë që ndikuan në zgjedhjet polake, përbërësit sistematik të të rinjve, polakët 

aktiv të arsimuar në shtëpi ose në UK, Irlandë dhe Suedi, votuan kundër status quo. 

Qeveria ekzistuese kishte pohuar një platformë anti-korrupsion, si dhe një politikë të 

përgjithshme nacionaliste, strategji materialiste, duke theksuar miqësinë me USA. 

Votuesit, u shfaqën në favor të një politike të jashtme më diskriminuese dhe me më 

pak shqetësim për dënimin historik në drejtim të Gjermanisë, si dhe Rusisë. 

V-4, në përgjithësi, kthehet me shumë kujdes tek çështjet e politikës, veçanërisht të 

atyre që mund të ndajnë popullsinë (arsimi, papunësia, shëndetësia dhe pensionet), 

por ka qenë e ndërgjegjshme për reformat në rrjetet sociale të sigurisë. Këto, priren të 

mos jenë çështje populiste (nëse qeveria nuk vendos për të shpenzuar më shumë para, 

duke kufizuar pushtetin e saj diskrecional dhe duke fituar më pak përkrahës). EU-ja 

ka lehtësuar vështirësitë e këtyre diskutimeve dhe nuk e ka botuar analizën e shumë 

opsioneve të rrjeteve të sigurisë. Këto, sigurisht, janë çështje të shtyllës së tretë. Por 

duke pasur parasysh të dhënat e Eurobarometrit, është e vështirë të pranojnë se tregu 

duhet të përcaktojë krejtësisht rrjetet e sigurisë. Së paku, një shtyllë e pjesshme mund 

të propozohet për t'u përqëndruar në strategjitë publike / private, për reduktimin e një 

dileme të gjerë evropiane: si për të vazhduar financimin e rrjeteve të sigurisë sociale. 

Pjesa më e madhe e punës vlerësuese, është bërë nga shtetet individuale
74

. Suedia, 

për shembull, duket të jetë i vetmi shtet që ka bërë kërkesë që favori seksual të jetë 

vepër penale për përdoruesit
75

.   

 

                                                 
74 Potucek, M., et al, op. cit 
75 Shih, B. Ohlsson dhe Sonesson, J. (2008), "Zero tolerancë për Johns," International Herald Tribune, 

mars 20, f. 6. Ohlsson është një anëtare e Parlamentit suedez, Sonesson është Sekretar i Përgjithshëm i 

Gruas Liberale te Suedisë. 
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SHËNIME: 

1.Pyetja ka të bëjë me lumturinë e përgjithshme në krahasim me EU. 

2.Vlerësimi i ulët i lumturisë është për Hungarinë (68%), Vlerësimi më i lartë "jo i lumtur" është 

gjithashtu për Hungarinë (32%). 
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3. Hungarezët regjistrojnë edhe lumturinë më të ulët për çdo grup moshe dhe vlerësimin më të lartë 

si të pakënaqur. 

4. Kur është fjala për punën e besimit, sllovakët kanë besim më të ulët edhe pse të dhënat për 

hungarezët flasin për vlerësimin më të lartë për jo-besimin (23%). Kjo masë ka të bëjë me faktin 

nëse të anketuarve janë të bindur se puna e tyre do të vazhdojë. 

5. Të papunët çek kanë vlerësim më të ulët për lumturinë (54%), si çekët dhe hungarezët e papunë 

kanë vlerësimin më të lartë për pakënaqësinë (respektivisht 36% dhe 35%). 

6. Pensionistët hungarezë dhe sllovakë kanë shkallën më të ulët të lumturisë dhe vlerësimet më të 

larta të pakënaqësisë. 

7. Në listen e problemeve aktuale prioritare, tema është e qëndrueshme: papunësia, kostoja e 

jetesës, kujdesi shëndetësor dhe të pensionet, probleme në të ardhmen prioritaret do të përfshijnë 

krimin dhe terrorizmint edhe pse ndoshta të njëjtat përparësi aktuale ato të papunësisë, të kujdesit 

shëndetësor dhe të pensioneve, do të përsëriten. 

 

Kjo përfshin burgosje deri në gjashtë muaj dhe një gjobë prej 2.000 $
76

. Kjo e dërgon 

problemin larg nga Suedia dhe Danimarka, drejt Hollandës dhe juridiksioneve të tjera 

më liberale. Megjithatë, Zakaria pretendon se ky është vetëm një problem
77

.  

Paragjykimet mbështesin pasivitetin dhe shmangien e problemeve kritike, sociale. 

Suedia, sigurisht është një shtet liberal me të gjitha definicionet, dënon shkelësit që 

kanë kërkuar favore seksuale dhe i ka shtrirë efektet e ligjit edhe për paqeruajtësit 

suedez kudo qofshin ata. Parlamenti i Suedisë ka 49% femra. A duhet që Parlamenti 

Evropian të ketë 49% femra? Por, kjo duhet me sa duket të mbetet në shtyllën e tretë.  

Shtylla e parë mund të sugjerojë praktika të mira dhe ligje të dobishme. Efektet e 

shpërthimit të prostitucionit përfshijnë AIDS-in dhe sëmundje të tjera, vepra penale 

të detyrimit (trafikimi), rrënimit të jetës së femrave dhe një proces të rehabilitimit të 

tyre që kryesisht bie mbi OJQ-të që veprojnë në mungesë të miratimit kombëtar ose 

mbikombëtar. Financimi i tyre është ideosinkretik dhe në nivele të ulëta. Ndërkohë, 

aktiviteti kriminal nuk është duke u adresuar në mënyrë efektive ndër-kufitar dhe as 

brenda shteteve të EU-së. Nuk ka asnjë lobim efektive kundër trafikimit të femrave. 

Trafikantët mund të shfrytëzojnë ligjet diferenciale të shteteve dhe mbrojtjen poroze 

të kufirit. Në fakt, kërkesa dhe oferta vazhdojnë të jenë përcaktuesit më të mëdhenj e 

të kujdesshëm të politikës kombëtare /mbikombëtare. Ne tani mund të shohim 

treguesit ex post të rëndësishme për hapësirën tonë të katërt politike (shih Tabelën 4). 

Analiza  

Të katër hapësirat politike ndahen në dy komponentë: ndikimi direkt (kujdesi 

shëndetësor dhe pensionet) dhe indirekt (punësimi dhe pensionet). Ndikimi direkt i 

elementit ndjellës, vjen si një kërkesë për ndryshim financimi, si dhe një mundësi për 

ndryshim themelor. Ne e konsiderojmë të parin, kujdesin shëndetësor. Të dy planet 

e kujdesit shëndetësor, si ai holandez dhe ai zviceran, sigurojnë kujdes të plotë 

shëndetësor por, ende me çmime disi të larta. Disa subvencione janë në dispozicion 

për klientët me të ardhura të ulëta. Me kursin e zyrtar të këmbimit, amerikanët 

paguajnë më shumë. Në BFB (barazinë e fuqisë blerëse) zviceranët dhe holandezët 

                                                 
76 Ibid 
77 Zakaria, op. cit 
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paguajnë më shumë. Nëse ne, do të marrin në konsideratë këto dy modele apo dhe 

modelin amerikan, për V-4, ne do të hasim në një rezistencë jashtëzakonisht të fortë. 

Si pasojë, mundësitë për të subvencionuar në V-4, më së shumti do të ekzistojnë për 

të ndërmarë programe për uljen e kostos. Ky document, nuk mund të rekomandojë 

një përzierje të veçantë publike / private, që do të ishte e pranueshme për V-4. Kjo, 

do të nxis nevojën për të zhvilluar nga një plan të brendshëm të skicuar nga anëtarët e 

V-4. Megjithatë, është e qartë se janë ruajtur dy të papritura: sigurimi i detyrueshëm 

shëndetësor dhe përzierja financimit publik / privat. Një skemë e pastër private do të 

jetë përtej mundësive të një game të gjerë të pjesëmarësve të V-4. Një skemë 

vullnetare, do të përjashtojë shumë pjesëmarrës. Një skemë e detyrueshme, do të ulë 

koston për njësi të bërë sipas planit kosto-përfitim si në kërkesë dhe ofertë. Të dhënat 

për të negociuar një vlerë të përshtatshme të kostove dhe të të ardhurave, mund të 

vendosen nga ekonomistët e kujdesit shëndetësor apo kontabilistët. Një dimension i 

dytë i qendrave të sigurimit të kujdesit shëndetësore pas përzgjedhjes negative. 

 
Tabela 5 Tabela përfundimtare me gjetjet e theksuara (ex post)  

Sektorët Direkt/Indirekt Tipi i ristrukturimit Evidenca/Të dhena 

 

Punësimi 

 

 

INDIREKT 

Të rinjt in-sourcing78, 

ndërtuesit, pronarët e dyqaneve  

(Jo të trajtueshëm; nuk mund të 

jenë outsourcing nga vendi i 

origjinës); papunësi e lartë 

midis të rinjve 

Eurobarometer: të trajtueshëm / 

jo-të trajtueshëm; shtyj/tërheq: 

të rinj që udhëtojnë; Punë 

tërheqëse në dispozicion për 

insourcing 

 

Kujdesi 

shëndetësor 

 

 

DIREKT 

Pagesa për shërbimet; përzierja 

publik / privat; disa 

reciprocitete të mundshme në 

mesin e shteteve të EU-së 

Çekët / hungarezët tarifat e 

detyrueshme; plakja e 

popullsive: Mosha mesatare 

duke u rritur; shiko planet 

holandeze dhe zviceriane 

 

Migrimi 

 

 

INDIREKT 

Rinia plus ndërtimin dhe 

tregtin; studentët; zakonisht 

punojnë një nivel të ulët 

ekspertize  

Eurobarometer, shiko "Bregun" 

e migracionit, Shtojca A.  

 

 

Pensionet 

 

 

DIREKT 

Publike / private, shih Kilin, 

sondazhi Harris mbi 

"Zhgënjimin"79  

Sondazhi Harris80; artikulli: 

zhgënjimi grek; 

Eurobarometer: prioriteti   i 

madh  në mesin e V-4 

 

Popullsia e V-4, është gjithnjë e më e moshuar. Kjo tenton të rris kostot për shkak të 

ndjeshmërisë së plakjes së butë. Kjo, është përkeqësuar nga rritja e jetëgjatësisë. 

Gjithnjë e më shumë, teknologjia mjekësore shton shpenzimet për të gjitha dobësitë 

edhe pse mjekimet rriten më shumë në rastin e plakjes, për shkak të një 

                                                 
78 In-sourcing ndodh kur ekzistojnë punë tradable; si, ndërtimi mund të bëhet në vëndet e projektit, 

kështu ju mund të sillni ndërtues Ukraininas në vëndet pritëse. Outsourcing ndodh kur kryhen punë jo-

tradable, kështu si outsourcing profesionin e teknologut të informationit në Indi (dhe dërgohen produkte 

elektronike të përfunduara). 
79 fn 51 
80 Ibid 
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shumëllojshmëri e diagnozave klinike më të shumta. Derisa planet mjekësore në V-4 

dhe EU, do të sigurojnë një numër në rritje të të moshuarve pjesëmarrës dhe një 

numër të qëndrueshëm, të ulët, të pjesëmarrësve të rinj, primet e sigurimit do të jenë 

të dominuar nga plakja. Akoma volumi i tyre është i lartë. Zgjedhja negative është 

dilema në lidhje me shëndetin në rënie. Prandaj, shpenzimet janë të përqëndruara në 

të moshuarit. Të ardhurat janë duke u zvogëluar për të rinjtë, shumica e të cilëve janë 

të pamartuar e pa fëmijë. Ndërsa vlerat e primit të sigurimit nuk mund të jetë i njëjtë 

për të rinjtë dhe të moshuarit, kufijtë do të sugjerojnë se ata me më shumë sëmundje 

nuk mund të jenë në gjendje të kontribuojnë me të ardhura të mjaftueshme për të 

mundësuar mbulimin plotësisht apo pjesërisht të kostove. 

Përsëri, përcaktime të tilla kërkojnë monitorim të vazhdueshëm të kostos. Personeli 

mjekësor, ka të ngjarë të përdorë pajisje të shtrenjta, nëse mundet, veçanërisht në 

mesin e pajisjeve të ndryshme diagnostikuese. Kjo bëhet e vërtetë kur ndërhyrjet e 

hershme u japin kuptim këtyre kostove, më tepër se ndërhyrjet e më vonëshme e më 

të rënda, të tilla si ato kirurgjikale. 

Pensionet, përbëjnë një dinamike të ngjashme e variablat janë akoma të forta; sistemi 

është më i mbyllur: numri i të rinjve dhe të moshuarve, mund të parashikohet me një 

shkallë të lartë të saktësisë, shëndeti i keq nuk do të jetë një faktor, e vetmja 

ndryshore për të parashikuar është gjatësia e jetës dhe sasia e pagesave. Pagesat, 

duhet të jenë mjaftueshmërisht të parashikueshme e të preken vetëm nga rritja e 

kostos së jetesës, mbi kontributin publik. Pjesa private e përzierjes, mund të veprojë 

si një pension i tillë si TIAA / CREF. Pjesëmarrësit mund të zgjedhin portofole të 

ndryshme e duke zgjedhur planin e përcaktuar të  kontributeve do të kufizojnë 

pagesat (në anën e private), për kontributet e pjesëmarrësve. Ndërkohë që këto mund 

të krahasohen me punëdhënësit, të gjitha shenjat (në Evropë) sugjerojnë që 

punëdhënësit do të përpiqen për të shpëtuar nga kontributet e tilla. Kështu, pensionet 

mund të zhvillohen në llogari individuale. Mund të konsiderohet një përparësi 

mundësia që individi mund të ndryshojë punë, vend apo edhe kontinent dhe nuk arrin 

të marrë një pagesë pensioni. Duket, se ka shumë të ngjarë kalimi në sigurimin e 

detyrueshëm me dy komponentë, një publike dhe një private. Asnjë shtet politik nuk 

mund t'i shpëtojë nga ankthi qytetarët e tij, nëse një fond privat pensionesh 

falimenton gjatë viteve të plakjes. Një menaxhim i kujdesshëm i pensioneve duhet të 

zvogëlojë dështimin e tyre. Megjithatë, rënia në varfëri mund të jetë një shqetësim i 

matur për shtetet. Duke supozuar se pensionet mund të përputhen me rritjen e kostos 

së jetesës, kjo nuk duhet të bëhet problematike
81

. 

Punësimi, hedh një spektër në të gjithë Evropën. Disa vënde, janë stabilizuar ndaj 

papunësisë. Ndërsa V-4, ka qenë e kursyer nga papunësia në dy shifra (në kohët e 

fundit) ekonomitë e V-4, duket të jenë nën performancën potenciale të tyre. 

Armatosur me sistemet të mira e të arsyeshme arsimore, edhe pse këto nuk kanë 

shndërruar plotësisht veten në shoqëri të para-njohjes, kjo kryesisht në inxhinieri dhe 

teknologji të aplikuar, që të diplomuarit të gjejnë punë. Ka një mungesë të 

                                                 
81Duke mos marrë në të ardhmen nën-prime fallco dhe për t‘ju nënshtruar tregut të kredive  
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inxhinierëve për hard-e dhe software, duke sugjeruar se firmat mund të fillojnë së 

shpejti rekrutimin e hershëm në shkollat e mesme. Më keq, EU-ja në përgjithësi, 

duke përfshirë edhe V-4, duhet të dyfishojë investimet e saj në R dhe D. Së dyti, 

ekonomia e shërbimit në EU, është vetëm në fillimet e saj. Megjithëse shumë 

studentë kërkojnë të diplomohen në ekonomi, tregu pjell shumë pak punë të tilla. Të 

rinjtë, në përgjithësi, janë të interesuar për programe studimi jashtë V-4, për të marrë 

―përvojë‖. Megjithatë, ata që kërkojnë punë në ndërtim dhe shërbime, kanë mundësi 

për të gjetur punë në Evropë, shpesh në një nivel më poshtë se arsimimi dhe trajnimi 

i tyre. Në ndërkohë, vendet e tyre përjetojnë një ikje të trurit (brain drain). 

Evropianët e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL), që kanë marë diploma në 

kolegjet e vendeve të tyre, në nivel BA, kërkojnë mundësi që besojnë se do të jenë 

shumë më të kënaqshme dhe fitimprurës në EU- 15, se sa në vendet e tyre, në të cilat 

papunësia pas-universitare mund të arrijë në 40%. 

Irlanda, UK dhe Suedia, hapën tregjet e tyre të punës për anëtarët e EU-së. Një 

numër të rinjsh nga CEE, ka udhëtuar në drejtim të perëndimit, shpesh në Irlandë dhe 

UK, e më pak në Suedi. Disa, kanë studiuar dhe punuar me kohë të pjesshme, të 

tjerët kanë kërkuar punë në dyqane apo, gjetkë. Shumë, kthehen në vendet e tyre në 

më pak se një vit dhe nuk mund të llogariten si të papunë. Është e vështirë për të 

gjetur personat që hyjnë në tregjet e Evropës perëndimore. Për këtë janë në 

dispozicion të dhëna të agreguara. Disa, punojnë për një fare kohë dhe pastaj shkojnë 

në shtëpi, të tjerët duan të zënë vend. Pjesa më e madhe duhet të pranojnë punë me 

një nivel më të ulët se kualifikimet e tyre: pagat dukshmërisht më të larta të fituara 

patjetër kalojnë pagat në vendin e tyre, pavarësisht punës në një nivel më të ulët. 

Është vlerësuar se kurba e pagave do ti ndërpres furnizimin kurbës së punës rreth 

vitit 2050. Megjithatë, kjo maskon pamjen e punëve të tilla. Përputhja e personelit 

vendas dhe aftësitë e tyre akademike / teknik, është dilema e mëdha në hapësirën 

politike të punësimit: përputhja e diplomave të fituara me punë të përshtatshme në 

nivel aftësish. Kërkesa dhe oferta, përcaktohen nga tregu. Por, personat me diplomë 

universitare apo të shkollave teknike, mund të preferojnë për të konkurruar në UK, 

Irlandë, Suedi dhe gjetkë në Evropën Perëndimore. Kjo, zakonisht i vendos ata në 

konkurrencë me personelin vendas, të cilët mund të durojnë praninë e tyre. Krijimi i 

një tregun të gjerë evropian të punës, ka materializuar pabarazinë. Të gjitha shtetet 

evropiane janë përpjekur për të tranzituar nëpërmjet shërbimeve, duke përfshirë  

teknologjinë e informacionit. Kjo, i vendos emigrantët direkt në konkurrencë me 

punonjësit vendas, të cilët posedojnë të njëjtat aftësi. 

Migrimi, zakonisht krijon një bazë për aktivitetet, për të reaguar më vonë lart ose 

poshtë, siç ndodh ristrukturimi ekonomik. Shtojca A, është bazuar mbi një model të 

teorisë së tregtisë dhe të migrimit
82

. Me rritjen e migrimit, ajo arin në një nivel të 

caktuar ndoshta në vitin e dhjetë pas ristrukturimit, duke rën më pas në pikën B, duke 

u ndërprerë në pikën 30 vjeçare, deri në kohën kur të ndodh një ristrukturim i ri. 

                                                 
82 Modeli e ka prejardhjen nga migrimi ndërkufitare mes Meksikës dhe SHBA-ve (Martin (2005), op. 

cit.   
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Migrimi i shtuar në zonën A, është duke u përputhur me një ulje nën zonën e linjës 

historike, prirje që përfshin C. Kështu, në intervale 15 vjeçare, sipas përcaktimit të 

postulatit se: integrimi ekonomik ose nxitjet e tjera ekonomike, do të shkaktojnë 

rritjen e vendeve të punës si për Meksikën dhe USA-n. Një zhvillim i tillë, ka gjasa 

të ulë migracionin, duke supozuar se punëtorët do të preferojnë të qëndrojnë në 

shtëpi, për sa kohë që ekonomia e tyre vendase rigjallërohet vetë, duke rritur pagat 

vëndase në këtë proces. Kështu, niveli i ri i migrimit do të kërkojë një shtet të ri apo, 

edhe atë të mëparshmin, për shembull të kthehej në pikën B në Shtojcën A
83

. 

Implikimi i Bregut të Migracionit, është se migrimi nga CEE për në Evropën 

Perëndimore, do të jetë në regres ose do të vijë me një prirje historike, apo një linjë të 

re prirje. Kjo, do të jetë e vërtetë si stabilizimi i marrëdhënieve, disa emigrantë do të 

kthehen në shtëpi, ndërsa disa do të mbeten në vendin pritës. Pa ristrukturimit të më 

tejshëm, një vijë e re prirje do të reflektojë shtytje dhe tërheqjen e ekonomive të 

tanishme.  

Mund të identifikohen dy aspekte të Evropës së sotme. Së pari, shkalla e ulët e 

lindjeve në Evropë rrit kërkesën e punës, në punë të ndryshme / profesione. Kjo, 

është e vërtetë deri sa në vlerën e ulët të shtuar, disa punëtorë vendas janë të tërhequr 

nga ato nivele të punës. Vektori i tërheqjes më pas rritet për vendet që kanë punëtorë 

të vlerës së ulët të shtuar. Në raste të tilla, vektori i shtytjes i ekonomive me të 

ardhura të ulëta, kontribuon drejt migrimit ndërkufitar duke supozuar ritme më të 

larta të pagave në vendet pritëse. Punëtorët e EQL, janë të tërhequr pastaj drejt vlerës 

më të vogël të shtuar, për punë të tregtueshme dhe paga më të larta. Aspekti i dytë, 

fokusohet më shumë në vlerën e lartë të shtuar dhe me vlerën mesatare të lartë të 

shtuar, të vendeve të punës. Këto mund të jenë të tregtueshme ose të jo-tregtueshme. 

Nëse janë jo të tregtueshme, punëtori nuk mund të kryejë detyrën në vendin e 

origjinës, por duhet të migrojë në vendin pritës. Nëse janë të tregtueshme, nuk ka 

nevojë të kërkojnë migrimin pasi ato mund të kryhen në vendin e origjinës, të tilla si 

menaxhim zyre apo të përpunim në kompjuter.  

Megjithatë, kjo do të kërkohej nga burimet e jashtme të vendit pritës, duke lënë në 

pritje vendet e punës në shtëpi. Faktor përcaktues, do të jetë diferenca e pagave. Në 

qoftë se pagat janë më të ulëta në Poloni se UK, ne presim outsourcing nga UK në 

Poloni, në qoftë se pagat janë më të larta në Poloni se në Rumani, ne presim 

insourcing nga Rumania në Poloni. Humbja e mbetur e këtij diferencimi do të 

ndodhë kur të ndodh qasja e të dy ekonomive me njëri-tjetrin në reduktimin e kostos 

së transaksionit në të mirën e diferencimit të pagave. Republika Çeke dhe Sllovakia, 

për shembull, mund të vëzhgojnë aktivitetin ndërkufitar deri në atë kohë kur si kostot 

e mbajtjes së një qëndrimi të veçantë dhe transportimi mbrapsht do të zvogëlohen 

ngadalë në dobi të diferenciave të larta për sllovakët për të punuar në Republikën 

Çeke. Arsyet personale të tilla si një grua që banon në shtëpi me fëmijët, mund të 

shtojnë më tej në kostot e transaksionit. Remitancat në shtëpi, do të ulin të ardhurat 

në vendet me paga më të larta gjatë përpjekjes për të ulur koston margjinale të burrit, 
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gruas e fëmijëve që banojnë larg. 

 

Përfundime 

Qeveritë e V-4 dhe të tjerët, janë përballur me një dilemë: si për të financuar dhe / 

ose për të menaxhuar punësimin, kujdesin shëndetësor, migrimin dhe pensionet. 

Megjithatë, artikulli ka argumentuar se demografia ka një ndikim direkt në kujdesin 

shëndetësor dhe të pensioneve dhe një ndikim indirekt mbi punësimin dhe migrimin. 

Efekti indirekt i dy faktorëve të fundit sugjeron një dinamike interaktive të tregut dhe 

të ekonomisë politike në EU, veçanërisht në EU-15. Shkalla e nën-zëvendësimin e 

normave të lindshmërisë e shoqëruar me kujdesin shëndetësor të përmirësuar dhe 

jetëgjatësinë më të gjatë (me përjashtim të meshkujve rus) tek forcat e EU-së dhe V-4 

sjell nevojën për t'u përgatitur për transformimin e mekanizmave të financimit për 

kujdesin shëndetësor dhe të pensioneve, rritjen e shpenzimeve publike, ose 

shkurtimin e shërbimeve publike. Mundësia e fundit duket politikisht e pamundur. 

Kështu, në këto dy hapësira, një përzierje publike / private e financimit duket e 

pashmangshme.  

Në rastin e punësimit dhe të migrimit, kërkesa dhe oferta në tregun e punës mund të 

eci paralelisht me bregun e migrimit në shtojcën A. Kjo, pasi rrit kufizimin e 

rrjedhjes ndër-kufitare, në përgjigje të kërkesës dhe ofertës, si dhe prej vështirësisë së 

momentit, që në një shtet të qëndrueshëm do të arrihet në të ardhmen e afërt dhe të 

largët që pranon dinamikën e tregut të punës shkaktuar së pari nga UK, Irlanda dhe 

Suedia, si dhe në fund nga anëtarët e EU-së së mbetur. Anëtarët e EU-së, do të kenë 

nevojë për të akomoduar kufizimin e rritjes së shpenzimeve të shërbimeve publike në 

vendet pritëse, humbjen e të ardhurave tatimore në vendet e origjinës dhe të 

remitancave të dërguara nga punëtorët në vendet pritëse, që do të ulin pjesërisht 

kërkesën në vendet pritëse, duke ngritur kërkesat në vendet e origjinës. Pas disa 

kohe, disa efekte të këtij procesi do të rrisin të ardhurat tatimore në vendet pritëse, 

duke shkaktuar në një masë të panjohur, ikjen e pjesshme të trurit në vendet e 

origjinës.  

Pavarësisht nga mundësia që V-4 dhe popullsia europianen do të kap kulmin rreth 

vitit 2050 dhe do të tentojnë arritjen e ekuilibrit të vlerësuar me tregjet e punës, një 

mekanizëm i më parshëm i fondeve për pensionet dhe kujdesin shëndetësor mund të 

dali nga bilanci i shtrënguar i të ardhurave të sotme. Miksi publike / private, 

veçanërisht ato të përgjimit në tregjet private, megjithëse duke përdorur letër tregtare, 

konservative, shumë të sigurt, si obligacionet dhe aksionet, ofrojnë një përmirësim në 

krahasim me financimin e plotë nga qeveria. Së dyti, një rritje në masat parandaluese 

në shëndetësi mund të kompensojnë pjesërisht pritjet e jetës, veçanërisht në qoftë se 

popullsia e moshuar është në gjendje të kontribojë me orare të shkurtuara të punës 

dhe punës vullnetare, që forcojnë kapitalin social në ekonomitë në zhvillim. I tillë 

është praktikisht mallkimi për popullsitë post-sovjetike. Puna e Robert Putnam-it ka 

qenë injoruar në masë të madhe në qoftë se nuk u hodh poshtë si jopraktike
84

.  
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Aneksi A Figura 2   Teoria e Tregtisë dhe bregut të migrimit  

 
Source: Martin, P. (2005), op.cit. p. 451. 
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Aneksi 1a. Numri i Personave të Shërbimeve Publike (NPSHP) në Irlandë 2002-2006
85

 

Viti i 

alokimit të 

NPSHP 

Të huaj 

Mosha 

>15 

Pa punësia 

2002-2006 

2002 

me 

punësimin 

2003  

me punësimin 

 sipas viteve 

2004 me 

punësimin 

sipas viteve 

2005 me 

punësimin 

sipas viteve 

2006 me 

punësimin 

sipas viteve 

2002 83,140 27% 59% 53% 41% 35% 34% 

2003 74,651 26%   62% 53% 40% 36 

2004 117,968 22%     68% 60% 50 

2005 171,483 26%       63% 61 

2006 204,018 41%         59 

Shënime: 

1. Numri i Personave të Shërbimeve Publike mund të krahasohet ëme pritjen e punëve në CEE. 

Ato tregojnë një rekord të këtyre të punësuarve aktive. 

2. 2004, ishte pa dyshim hyrja në EU-10, zakonisht i referoeshëm si EU 8+2, derisa Malta dhe 

Qipro të hyj në këto statistika. 

3. Një trend në rënie mund të vëzhgohet si përqindje ne pakësimin e numrit të punonjësve nga 

viti fillestar original. Për shëmbull, këto hyrje në 2002, në rënie nga 59% në 34% nga 2006. 

Pas zhvillimit të 2004, numri që bie nga 68% në 2004, në 50% në 2006. Kjo rënie është 

konfirmuar së fundmi në terma të përgjithshme nga Zyra Irlandeze e Statistikave, në advance 

për treguesit statistikorë të viteve 2007-2008.  

 

Aneks 1b. Dimensionet
86

 (Irlandë)
  

 Në 2004, hyrja e emigrantëve nga 59.000 në 10.000 (2002-2003) 

 Në 2006, 139.000 të ardhur nga vendet candidate për anëtarësim, përfaqësojnë 61% të të 

ardhurve. 

 Më të shumtët në 2006, kanë ardhur nga Polonia; 94.000; me grupin hyrës : 67% ishin Polak; 

12% Lituanez; 8% nga Sllovakia; 6% nga Letonia; 7% nga vendet e tjera. 

  Të paktën një në tre punëtorët nga Azia janë punësuar në profesione, teknikë dhe sektorin e 

kujdesit shëndetësor krahasuar me 16.4% të gjithë popullsisë. 

 Të lidhur me ndërtimin: punëtorë të ndërtimit të rrugëve janë shtuar 300%  (2002-2006); 

hidraulikë; murator; etj, janë shtuar nga 70%  

  

Komente 

Këto të dhëna krijojnë një gjysëm- profili të emigrantëve në EU-10. Por duhet të jetë e qart se 

                                                 
85 Zyra Qendrore e Statistikave, ne Irlande, (2007), ―Foreign Nationals; PPNS Allocations and 

Employment, 2002-2006‖ 18 Dhjetor 
86 Ibid, p.2, ― Arrivals Are Mostly Young People from the Ten Accession States and Mostly Male‖ 

http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/publications/454763-181939083693/chaw_
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polakët dominojnë, punët mikse të orientuara nga nivel i ulët në të mesëm të vlerës së shtuar. 

Kjo pa tjetër mund të përzihet derisa punëtorët e EU-10 tipikisht mund të pranojë të paktën 

një nivel posht atij të kualifikimit të vet. Kjo do të ndodh deri sa pagat të jenë më të larta se 

standartet në EU-10. Rritja e pagave në tregun e punës në EU-10 (plus dy) pagat e 

krahasueshme avantazhuese në UK/ Irland do të treten. Polakët janë duke ofruar incentive për 

paga të larta për rikthimin nt atdhe qytetarët e vet. Si rezultat ndoshta ne po shohim disa 

migrantë të lodhen, si nga rënia e evidences së pjesëmarrjes në punën e vazhdueshme të atyre 

që kanë emigruar më herët.(Aneksi 1a).  

Nga inspektimi i citimit të sipërpërmëndur
87

 vihet re se popullsia migrante nga BE-15 (me 

përjashtim të Irlandës dhe UK) fillon rritet dhe bie në mënyrë të menjëhershme pas vitit 

2003 deri në vitin 2006. Kështu që ne kemi ende për të parë kulmin e emigrantëve në BE-10, 

rënien e numrit të tyre jashtë normës së periudhës së punësimit 2002-2005, në një rënie në 

punësim nga 183.472 në 121.815 në vitin 2006, pra kemi një normë 66,4% të punësimit të 

këtij grupi. Rritja në që u ndje në vitin 2004, në mënyrë të pashmangshme ka pakësuar këtë 

rënie. Këto të dhëna, të kombinuara me Aneksin 1a, sugjerojnë se mundësia e një "bregu" 

mund të ndodhin së shpejti. Kjo nuk mund të verifikohet veçse si mundsia e trendi të ri në 

rënie. 
 

Aneks 1c (Iralnd), Vlerësimi i Popullsisë & Migracionit Prill 2007
88

 

Fundi i vitit Prill 2006 Prill 2007
89

 

Rritja natyrale 34,200 38,800 

Migracioni neto 71,800 67,300 

Ndryshimi i popullsisë 106,000 106,100 

 Gati 2 / 3 e rritjes për vitin 2007 llogaritet nga rritja e migracionit neto 

 Gati gjysma (48%) ishin emigrantë nga EU-ja 10 + 2,  55% e emigrantëve ishin 25-44 vjeç; 

28% ishin 15-24 vjeç. 

 Teprica e lindjeve mbi vdekjet, është më shumë se dyfishuar nga 16,000 (1994) në 38.800 në 

2007 

 Që nga viti 2004, numri i emigrantëve nga EU-12 u rrit nga 34.100 (2005) për 52.700 

(vlerësimi) në 2007 

 V-4: 2004-2005: Polonia 40.973, Sllovakia 7190, Republika Çeke 4447; Hungaria 

2,693. 

 Rreth 103.000 nga 110.527 emigrantët e UE-12 ishin fuqi punëtore (93%); krahasuar me 68% 

të EU-së dhe 62,5% për popullatën si tërësi, megjithatë, nga ata që mbërritën në 2004, vetëm 

gjysma e kishte punësimin të siguruar në 2006 

 

Aneks 1d (Irland) EU-10, sipas sektorëve (000)
 90

 

                                                 
87 Zyra Qendrore e statistikave, Irland (2007), ―High Drop-off Rate for Immigrants from EU-15 States‖ 

18 Dhjetor, f.2. 
88 Zyra Qendrore e Statistikave, ne Irlande, (2007), "Popullsia dhe Migracioni, Vlerësimet prill 2007 

(me Rishikimet nga prilli  2003 deri në prill 2006)", 18 dhjetor. 
89 Rritja neto e numrit te lindjeve mbi ate te vdekjeve në 2007 (me 38.800) tregon rritjen e normes se 

lindshmerise në Irlandë. Në mënyrë tipike jane përjashtuar lindjet e imigrantëve. Kështu, ne Irlandë 

duket të jetë në rritje norma e lindshmerise. Më tej, rënia në migracionin neto (në 67.300), tregon një 

rënie të lehtë në emigrimin në ndryshim nga numri total i popullsisë që shtohet (me 100 njerëz) për 

shkak të këtyre dinamikave. 
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Prodhimi Ndërtimi 

Me shumicë  

e pakice 

Hotele; 

 Restorante 

Transport, 

 komunikim 

Financë;  

Biznes 

Q1- 2008, 34.0 34.1 36.7 27.7 7.0 18.8 

Q1- 2007, 31.3 36.8 20.4 25.1 6.1 12.8 

Të tjera: shërbimet 3.6 (2006); 4.5 (2007) 

Koment: Mbizotërojnë ndërtimi dhe prodhimi, hotelet, restorantet (shërbimi i mikpritjes) janë 

të rëndësishme, siç është Financa dhe Biznesi. 

 

Aneksi 1e EU-10 sipas Statusit te punësimit, 2006-2007, (Irland) (000)
 91

 

Ne punesim Te papune Fuqi punetore Jo-aktive Total 

Q1- 2008, 176.3 11.1 187.4 28.7 216.1 

Q1- 2007, 147.7 8.6 156.3 19.6 175.9 

Koment: Nga tremujori i parë i 2008, numri i punëtorëve në EU-10 nuk e kishte 

arritur kulmin. Aneksi 1a sugjeron se vitet pasuese mund të tregojnë një prirje në rënie. 

                                                                                                                               
90 Zyra qendrore e Statistikave, Irlandë (2008), "Anketa Tremujore, Kombëtare, shtëpiake, Tabela A2, e 

vlerësuar Numri i personave të moshës 15 vjeç e më shumë në Punësim (ILO) klasifikuar dhjetor- 

Shkurt, 2007 dhe 2008, "f. 26. 
91 Ibid., A1 Tabela, ―Numri i llogaritur i personave të moshës 15 vjet dhe i klasifikuar sipas Kombësise 

dhe (ILO) statusit ekonomik, dhjetor-shkurt, 2007 dhe 2008, "f. 25 



Dështimi i politikave në Hungari – në kërkim të mekanizmit të 

ri të dështimit 
György Hajnal 

 

 

 

Hyrje 

Ky punim, përmbledh rezultatet e një hulumtimi që përqëndrohet në problemet e 

ndërtimit të politikave publike, në Hungari. Motivi kryesor subjektiv dhe determinant 

i temës që udhëheq këtë punim, është një interes këmbëngulës mbi dështimet e 

qeverisë, në dukje të parëndësishme, të pranishme në fushat të ndryshme të 

veprimtarisë qeveritare – në mënyrë praktike të pavarura nga niveli qeverisës 

(pushtet qendror apo vendor) ose sektori publik. 

Ky hulumtim synon të kontribojë në tejkalimin e hendekut ndërmjet rezultateve të 

disponueshme shkencore në njërën anë dhe në fushën akute ende intriguese të 

dështimeve të tregut, nga ana tjetër, nëpërmjet (i) identifikimit dhe duke i dhënë një 

përshkrim të detajuar, empirik mekanizmave të dështimit të politikës - ose jo kaq 

shumë – duke identifikuar dhe përshkruar dhe (ii) duke zhvilluar koncepte teorike për 

të bërë të mundur përshkrimin dhe shpjegimin e këtyre faktorëve në kuadrin e 

dështimit të politikës. Materiali empirik i punimit është i Hungarisë, një vend post-

komunist i Europës Qëndrore/Lindore, me shumë të përbashkëta dhe karakteristika 

me vendet e tjera të rajonit dhe e ekspozuar ndaj një zhvillimi historik të ndryshëm 

nga shumë shtete "të vjetra", anëtare të BE-së dhe të vendeve të tjera të zhvilluara. 

Prandaj, meqënëse përgjithësimi i konkluzioneve dhe gjetjeve kryesore është, në 

mënyrë të qartë, një çështje e hulumtimeve dhe e analizave të mëtejshme, ato duhet 

të shikohen në kontekstin gjeografik dhe historik, në të cilin kërkimi zhvillohet. 

Seksioni i ardhshëm (2) paraqet një hyrje konceptuale dhe teorike të hulumtimit. 

Pjesa e parë, përshkruan konceptin e dështimeve të politikës, ndërtimin e tyre mbi 

njohuritë dhe rezultatet e kërkimeve të mëparshme, si dhe kritika dhe përpunime të 

mëtejshme konceptuale të rezultateve. Seksioni, më pas, vazhdon me përshkrimin e 

konceptit të origjinalitetit / risisë, që përdoret gjithashtu në kontekstin e këtij 

hulumtimi. Seksioni i tretë, përshkruan të dhënat, e një rasti studimor të dështimeve 

të politikave në tri fushat e saj dhe metoda e përdorur - është, analiza cilësore 

(kryesisht) e të dhënave që kanë dalë nga kërkimet në terren. Seksioni i katërt, 

paraqet gjetjet kryesore dhe së fundi, pjesa e pestë shtjellon disa nga përfundimet e 

punimit.  

 

1. Teori 

1.1 Koncepti i dështimit të politikës 

Një fenomen spektakolar dhe / ose i përjetshëm, që ka efekte të dëmshme dhe që i 

atribuohet, të paktën pjesërisht, inefiçencës së vendimeve, ose operacioneve të 

gabuara të qeverisë, kanë qenë shpesh një subjekt i kërkimit nga studentët e 

politikave publike / administrative, shkencave organizative dhe disiplinave të lidhura 

me to, gjatë dekadave të kaluara. Shembujt e shumtë përfshijnë ngjarje tragjike, të 

tilla si shpërthimi i anijes kozmike Challenger, fatkeqësi të tilla industriale, si ai I 
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Çernobilit apo centraleve atomike të Three mile Island, ose trazirave në stadium 

Heysel, si edhe dështimet e qëndrueshme të paraqitura në politikat afatgjata, të tilla si 

angazhimet ushtarake (Vietnam, Irak) apo politika të ndryshme sektoriale, të tilla si 

anomali rreth Departamentit të Strehimit dhe Zhvillimit Urban në SHBA, ose sistemi 

i furnizimit me energji elektrike të Çikagos në vitet 80‘.  

Duket, megjithatë, se një pjesë shumë e fragmentuar e hulumtimeve individuale - 

duke siguruar një sasi të madhe të materialit empirik - nuk rezultojnë në një strukturë 

të zhvilluar konceptualisht mire, të dështimit të politikës. Një nga përjekjet e pakta, të 

tilla – në të vërtetë ambicioze –është punimi i Bovens dhe t'Hart (2004), i cili do të 

përdoret si një pikë fillimi, për sqarimin e koncepteve vijuese.  

Është e logjikshme qe autorët, pa dyshim duke shpenzuar një sasi të konsiderueshme  

- teorike, si dhe empirike – hulumtimesh e përpjekjesh për përpunimin e disa 

koncepteve "të vështira" të dështimit të politikës (f. i-ii) të përfundonin me nocionin 

se dështimi i politikës është, në mënyrë të pashmangshme, një ndërtim shoqëror i 

pamundur që të që të lidhet me kritere "objektive" (që është, një kriter i përkohshëm 

dhe gjeografikisht i transferueshëm). Sipas përkufizimit të tyre, dështimi i politikës, 

është një ngjarje ose një rrethanë (i) që perceptohet nga një grup shoqëror dhe politik 

i rëndësishëm, në mënyrë serioze negative (ii) edhe pse i shmangshëm, (iii) ndodhja e 

të cilit i atribuohet, të paktën në një masë të konsiderueshme, kriticizmit të politikave 

publike (ibid. f. 15). Etiketimi i një ngjarjeje si "dështim" apo "skandal", mund të 

perceptohet, në analizat përfundimtare, si një mekanizëm për ruajtjen e ekuilibrit 

social - dhe brenda saj edhe sistemit politik. Ai, është një akt simbolik, që sanksionon 

shkeljen e disa normave shoqërore, apo intereseva thelbësore: Përkufizimi ‗fiasko‘ 

ose 'dështim', përfshin një deklaratë politike. Ngjarjet janë perceptuar dhe etiketuar si 

"politikë fiasko‖ kur vlera dhe çështje të rëndësishme, janë në rrezik, kur janë shkelur 

tabu, ose vlera të shenjta në shoqëri. [...] 

Nëse kjo ndodh, ka tendencë të jetë një shtysë për të ruajtur dhe rivendosur rendin 

shoqëror. [...] Identifikimi i dështimeve dhe analiza e shkaqeve të tyre, priren të jenë 

pjesë e një procesi llogaridhënieje dhe fajësimi. "(Bovens-t'Hart 2004 f. 129).  Në një 

pikëpamje të ngjashme - megjithatë duke iu shmangur hollësive të përkufizimeve - 

Hood (2000 f. 23 ff) thekson, natyrën e ndërtimit të politikave të bazuar në kultura 

dhe se si janë ndërtuar fatkeqësitë politike. Bovens dhe t'Hart - në përkufizimin e tyre 

të dhënë më lart – identifikojnë një ngjarje ose rrethanë si "dështim të politikave" që 

përfshin (të paktën) tre hapa të ndërlikuara. 

 Së pari, ngjarja duhet të vlerësohet në aspektin e ndikimit të saj shoqëror: është ajo 

– e matur nga standardet e "një grupi shoqëror dhe politik të rëndësishëm" - 

negative, dhe nëse po: sa negative për t'u kualifikuar si një dështim politik? 

 Hapi i dytë, mund të merret në rast se pyetja e parë ka rezultuar me një përgjigje 

pozitive. Në këtë rast, duhet pozicionuar ngjarja në "fatkeqësi kundrejt 

keqmenaxhimit" duke vazhduar, pyetjen, me fjalë të tjera, nëse pasojat e dëmshme 

kanë qenë realisht të evitueshme në krahasim me raste të pashmangshme. 

 Së fundi, në qoftë se dy pyetjeve të mëparshme, ju përgjigjëm me një "po", Hapi i 

tretë, përbëhet nga konfirmimi nëse fajin e dëmit mund të rivendosim, të paktën në 
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një masë të konsiderueshme, në disa nga hartuesit e politikave publike, në 

krahasim me agjentë të tjera jashtë sferës së qeverisë. 

Në paragrafët vijues: (i) do të argumentohet - edhe pse duke pranuar se përqasja 

shoqërore konstruktive e ofruar më lartë është e vetmja rrugë e realizueshme - se 

disa, elemente të tjerë kyç të ofruar më lartë, vuajnë nga mospërputhje konceptuale, 

dhe (ii) në bazë të kësaj kritike unë do të paraqes një alternativë, koncept të 

modifikuar të dëshimit të politikave. Në mënyrë të veçantë, unë do të argumentoj se : 

a) koncepti i vetëm i zbatueshëm "pasojë" (e një veprimi nga hartuesit e politikave 

publike) në mënyrë të pashmangshme do të thotë se, politikëbërësit përkatës 

zotërojnë / ushtrojnë një nivel të mjaftueshëm të aftësive të menaxhimit të 

politikës, që japin pasoja (negative) të shmangshme, kështu që: 

b) elementët përkufizues "shmangie" dhe "shkelje të pafajshme të politikëbërësve" 

janë të përsëritshme dhe në këtë mënyrë të panevojshme. 

Para se të vazhdojmë me paraqitjen e argumenteve, vihet re se propozimet e 

mësipërme nuk janë thjesht ushtrime "l'art pour l'art". Edhe pse - nëse bazohen - ato 

kanë një rëndësi teorike, ato gjithashtu krijojnë një bazë të nevojshme për hartimin e 

studimit të pranishëm. 

Në qendër të konceptit të dështimit të politikës, gjendet nocioni i pasojës. Sigurisht, 

një tipar i domosdoshëm i çdo ngjarje ose rrethane që aspiron për t'u kualifikuar si 

"dështim i politikave" është se ai duhet të sjellë të veçanta (të dëmshme nga ana 

shoqërore). Por, çfarë do të thotë realisht deklarata "Y është pasojë e politikës X"? 

Kjo pyetje nuk është bërë as nga Bovens dhe as dhe nga t'Hart, e as nga një numër 

studiuesish të tjerë të kërkimeve mbi këtë temë. Përkundrazi, ajo është trajtuar - në 

qoftë se nuk është nga ana e epistemologjisë, të paktën nga ontologjia / konceptuale – 

në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të qartë. Duke kërkuar për shkaqet e dhëna, pasojat e 

veçanta janë supozuar në formën e një hetimi penal, mungese informacioni ose të 

njohurive faktike të cilat në raste të veçanta, mund të pengojnë ose veçojnë një 

marrëdhënie të veçantë, pasojë e disa agjentëve (dhe planeve të tyre të veprimit), por 

të gjitha këto paqartësi mund të eliminohen, duke sigururar një nivel të mjaftueshëm 

të detajeve disponibël mbi çfarë, kur dhe pse. 

Në kundërshtim me këtë pikëpamje, propozimi im është se metafora e "hetimit 

penal", nuk është e përshtatshëm në botën e dështimeve të politikës. Arsyeja për këtë 

është një dallim kyç ndërmjet hetimit të veprave penale, kundrejt dështimeve të 

politikës. Të emërtuar në rastin e parë si relativisht dhe qartësisht jo-të-lejueshme - 

dhe kështu potencialisht të fajshme  - aktet, përcaktohen nga Kodi Penal. Detyra e 

hetuesisë në këtë rast është "vetëm" për të vendosur nëse një element i kësaj liste 

është kryer nga ndonjë aktor. Këtu, vetë nocioni i krimit tashmë përfshin nocionin e 

pasojave; nuk ka vrasje pa një fatkeqësi, nuk ka vjedhje pa mallra të marrë, dhe 

kështu me radhë. Situata, megjithatë, është e ndryshme nëse hetohen shkaqet e 

dështimeve të politikës (ose, anasjelltas, në hetimin e pasojave të politikave të 

veçanta). Kërkesat e (i) dëmeve sociale, (ii) sjelljeve të pahijshme qeveritare dhe (iii) 

marrëdhënieve shkakore në mes të dy palëve, ekzistojnë të pavarura nga njëra-tjetra, 
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dhe nëse ndonjë

1
 nga këto parakushte nuk është përmbushur, nuk mund të flitet për 

një dështim të politikës. Tradicionalisht, problemi i identifikimit të pasojave të X, 

është trajtuar nga shkenca sociale dhe nga nocioni i kundërfakteve. Sipas Marshall 

(1998, f. 123-124) është "një propozim, i cili thotë se çfarë do të ishte ndjekur, do të 

ishte një sekuencë aktuale e ngjarjeve ose rrethanave të ndryshme. Kështu, për të 

pohuar se Beteja e Alamein, ndryshoi rjedhën e Luftës së Dytë Botërore, që 

nënkuptojmë si counterfactual, siguroi fitore në shkretëtirë, në të vërtetë u mund 

Gjermania dhe kështu aleatët fituan luftën ".  

Propozimi tjetër i imi është se, është pikërisht ky nocion skenari counterfactual që 

është duke u përhapur, edhe pse shpesh pa dyshim ka vend për analizë dhe / ose të 

pandërgjegjshme, mbi dështimin e politikave. Për ta ilustruar më mirë këtë, le të 

marrin shembullin e mëposhtëm: Deklarata: "papunësia e lartë në Hungari, është 

rrjedhojë e politikës së keqmenaxhimit ". Kjo deklaratë në fakt përfshin një referencë 

të nënkuptuar në një skenar politik counterfactual, në të cilin shkalla e papunësisë 

është më pak se ajo aktuale. Në qoftë se papunësia aktuale është 12% dhe shkalla e 

papunësisë counterfactual është 0%, atëherë mund të thuhet se pasojë e këtij 

dështimi është politika me 12 përqind papunësi.  Siç mund të imagjinohet, kjo mund 

të dëmtojë politikat sociale, pa shkelje qeveritare; dëm social si dhe sjellje të 

pahijshme që ndodhin nga qeveritë, por pa një marrëdhënie shkakësore midis dy, ose 

më shumë sjelljeve të pahijshme qeveritare, pa pasoja të dëmshme shoqërore. Asnjë 

nga këto situata nuk përbën një dështim politikë, në kuptimin e përdorur këtu. Pika e 

papunësisë, (e nëse dikush pranon si një nivel) – të themi, 6% - e papunësisë do të 

kishte qenë e pashmangshme, gjithsesi, atëherë dëmi i shkaktuar nga kjo politikë 

dështimi është 6 pikë përqindje të papunësisë. Megjithatë, nëse dikush mendon se 

arritja e një norme papunësie më pak se 12%, do të kishte qenë e pamundur atëherë 

gjithsesi ai nuk mund ti atribuojë dëmin e bashkangjitur shoqëror, politikës së 

qeverisë. 

Është e rëndësishme të vërehet gjykimi - në të vërtetë, i ndërtuar nga pikëpamja 

shoqërore- i natyrës së "politikës counterfactual". Identifikimi i disa politikave 

hipotetike si një alternative realiste dhe e realizueshme përfshin një numër 

supozimesh, kulturore parakushte / pritshmëri, dhe gjykimet e vlerave që ndryshojnë 

në mënyrë të konsiderueshme në kohë, hapësirë, dhe madje edhe brenda sistemeve të 

veçanta politike. Për shembull, fatkeqësitë natyrore si tërmetet, tornadot, etj., kanë 

ekzistuar për dekada me rradhë - dhe në shumë vende ende janë të pranishme – dhe 

pranohen si ngjarje të pashmangshme, fatkeqësi natyrore ("vis Maior"). Megjithatë, 

në ditët e sotme nga qeveritë, sidomos në vendet e zhvilluara, pritet që të luftohen 

këto ngjarje në mënyrë efektive (me anë të sistemeve paralajmëruese, rregullave të 

ndërtimit, masave ndihmëse të katastrofës dhe kështu me radhë). Po kështu, shkalla 

në të cilën qeveritë pritet (që supozohet të jenë në gjendje, ose të jenë të lejuara) të 

                                                 
1
 Siç dikush mund të imagjinojë, kjo është goditje sociale pa ndërhyrje qeveritare. Kjo goditje 

sociale ndodh me ndërhyrjen qeveritare, por pa një shkak të rastësishëm ndërmjet dy anëve, 

ose ndërhyrje qeveritare pa prekur pasojat sociale.  
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ndërhyjnë në problemet shoqërore si stresi në vendin e punës, plakja, migrimi ose 

ngrohja globale- për të përmendur disa fusha- ndryshon në mënyrë konstante.  

Për të përmbledhur, kur flasim për një dështim të politikës në mënyrë të 

pashmangshme nënkuptohet prezumimi i një alternative politike, counterfactual - 

dhe një shtet korrespondues në botë - që (i) mund të ketë qenë, i arritshëm në mënyrë 

reale dhe (ii) që sjell rezultate më të mira nga pikëpamja shoqërore (ose përfitime më 

të larta, apo kosto më  të ulta) sesa ajo që në fakt është arritur. Tani, le të supozojmë 

që, në një politikë e caktuar, të veçantë, siç është në të vërtetë rasti, që është një 

alternativë e mundshme politike në dispozicion të politikëbërësve, do të kishte 

rezultat shoqëror më të mirë se të ardhurat e arritura realisht. Në këtë rast mund të 

themi se, pasojat e padëshiruara ishin të evitueshme dhe se ishte faji i hartuesve të 

politikave, që politika aktuale, është zbatuar në vend të një politike counterfactuale 

(përndryshe, ne nuk mund të thonim që mundësia e politikës counterfactuale të ishte 

realiste). Deklarata ime e parë - dmth që elementet përkufizues të shmangjes dhe 

sjelljeve të pahijshme, tashmë janë të përfshira në konceptin e dështimit të politikës 

dhe në këtë mënyrë janë të spjegueshme. 

Çfarë mbetet si koncept bazë i dështimit të politikës? Për qëllime të këtij studimi, 

dështimi i politikës, është i pranishëm në qoftë se rezultatet shoqërore të një politike 

të caktuar, mund të kenë qenë në thelb më të mirat - e matur me standardet mbi 

vlerën shoqërore dhe politike të një grupi të rëndësishëm shoqëror - me kusht që një 

alternativë, natyrisht e realizueshme të ishte ndërmarrë dhe që ajo të sigurojë 

"rezultate më të mira shoqërore" në sensin e përfitimeve më të larta ose që sjell më 

pak dëme për shoqërinë. 

1.2 Shkaqet e dështimit 

Qëllimi kryesor i këtij punimi, nuk është identifikimi i dështimeve të politikës në 

vetvete, por është identifikimi i llojeve të ndryshme të shkaqeve kryesore, të 

dështimit të politikës. Në mënyrë të veçantë: jam duke  kërkuar për faktorët që bëhen 

të dukshëm, nga tërësia e e faktorëve të zakonshëm. Në mënyrë që të përcaktojmë më 

tej këtë problem, është i nevojshëm prezantimi i disa elementeve të tjera konceptuale 

si dhe dallimet. Kjo, përtej ambicieve dhe qëllimit te këtij materiali, është për të 

dhënë  pikëpamje ontologjike dhe efistemologjike, ku këto terma janë shkak apo 

shpjegim i nënkuptuar dhe për këtë arsye përdororen si terminologji. Prandaj – si një 

mjet i artë- më poshtë do të jenë të përcaktuara vetëm disa koncepte. 

"Spjegimi" duhet, të paktën në mënyrë ideale, t‘i referohet një sër parakushtesh-

relevante nga perspektiva e hetuesisë – që në kushtet e dhëna është e mundshme të 

ndodhin, por nuk ka gjasa të ndodhin, nëse ndonjëri prej parakushteve mungon. 

Megjithatë, është e qartë se kjo pikëpamje empirike spjegimi nuk është shumë e 

praktikueshme kur i referohemi spjegimit të dështimeve të politikës. Dështimet e 

politikës, si një numër i fenomeneve sociale, shpesh janë të veçantë nga 

këndvështrimi historik, për më tepër, ata janë karakterizuar nga prania e një 

ndërhyrjeje të madhe sociale dhe teknike të njeriut, të ndërthurura në një strukturë 

komplekse. Prandaj, është e nevojshme ndërmarrja e një qëndrimi më interpretues. 
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Kështu, në vend që të kërkohen shkaqet "objektivisht të verifikueshëm", fokusi duhet 

të kalojë në atributet e aktorëve kyç dhe jo më pak, në procesin e analizës cilësore. 

"Shkaku" ose "motivi i shkakut", është kuptuar si një element i parakushteve të 

sipërpërmendura. Motivet e shkakut, janë një koncept qendror i këtij studimi, ku si 

fokus analitik  është,  identifikimi i motive të veçanta dhe jo përpunimi i  spjegimeve 

komplekse, që përfshin rrjetet e ndryshme të mundshme apo parakushteve / 

shkaqeve. 

Ekzistojnë ndihma financiare të mekanizmave të ndryshëm – këtu edhe në vazhdim i 

referohemi mosfunksionimit të qeverisë - nga të cilat operacionet e qeverisë mund të 

devijojnë nga  mënyra "korrekte", e pritshme ose e përshkruar. Gjithashtu, theksohet 

se mosfunksionimi i qeverisë - është ajo politike apo natyre administrative- që jo 

domosdoshmërisht çon në dështimin e politikave (kjo e fundit përfshin keqësimin e 

pasojave shoqërore). Përkundrazi, mundet ose nuk mundet ta bëj këtë të fundit, ku në 

të vërtetë, në disa raste,  mund të promovojë kushtet shoqërore dhe / ose të 

parandalojë dështimin e politikave nga moment i ndodhjes. 

Një klasë e madhe e këtyre faktorëve, është e lidhur me fushën e aparateve 

shtetërore, të tilla si forma të ndryshme të mosfunksionimit burokratik (March-Simon 

1993) me origjinë nga p.sh. të mësuarit jofunksional të anëtarëve të organizatave ose 

efektet negative të rritjes së kërkesës për kontroll në krye të organizatës, kuadrit 

strukturor dhe proceseve brenda / nga të bëhet zbatimi.(Pressman-Ëildavsky 1984). 

Mungesa e burimeve financiare dhe njerëzore, e ekspertizës dhe / ose infrastrukturës 

institucionale, ka qenë një tjetër burim i madh i mosfunksionimit të qeverisë si në 

botën e tretë, ashtu edhe në kontekstin e vendeve në tranzicion. Politikat e 

Rregullatorit (Stigler 1971) dhe korrupsioni administrativ, ose koncepte të ndryshme 

racionale, të tilla si "modeli i burokratit" (Niskanen 1971) ose, më së fundi, modeli i 

ndryshimit të byrosë (Dunleavy 1991/2001) janë shpesh element të tjerë në këtë 

grup.  

Një ndarje tjetër e madhe e mosfunksionit të qeverisë, buron nga nivelet e sipërme të 

arenës politike. Këto, shfaqen kryesisht në vendimet politike, të cilat bëhen (ose jo) 

nga politikëbërësit. Përveç modeleve të mbështetura në konceptin e maksimizimit të 

situatës së poltikanit (p.sh. Buchanan-Tullock 1962), forma të tjera të dështimit 

legjislativ (Weimer-Vining 1999), me efekte të mëdha interesash (ekonomike) 

vetjake, apo në dinamikën e grupit drejtues të vendimeve të gabuar në nivelin e lartë 

të organeve vendimmarrëse ("groupthink"; Janis 1982) mund të përmenden këtu si 

shembuj të dështimeve të politikës. Punime të orientuara nga ana empirike (i) 

fokusuar veçanërisht në disfunksionet/ kufizimet e kapacitetit publik të qeverive dhe 

(ii) gjeografikisht që mbulojnë shumë, ose të gjitha, rajonet post-komuniste është - në 

kundërshtim me përpjekjet që synojnë një nivel "të lartë" politikë, të sistemit (Offe 

1997, Greskovits 1998, Henderson 1998). 

Nga njëra anë, gjenden raste të rëndësishme dhe interesante, kryesisht empirike - 

mozaike- si pjesë kryesisht të fokusuara në një apo disa vende dhe duke pasur  një 

ambicie të kufizuar (Barnes 2003, Cummings-Norgaard 2004, Mungiu-Pippidi 2003-

Vandeveer Dableko 2001). Nga ana tjetër, gjenden një numër i madh pjesësh të 
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orientuara nga ana konceptuale (Fritz 2003, Sotiropoulos 2002), të cilat janë, të 

mbështetura pak në prova empirike. Pjesa më e madhe e këtij lloji hulumtimi, ka të 

bëjë me pamjen dhe efektet e problemeve tashmë të njohura të politikave publike(të 

tilla si kultura politike apo korrupsioni). Së fundi, përpjekjet për të identifikuar 

/përshkruar llojet e "vërteta" të dështimeve të politikës, jane shumë të rralla (Hajnal 

2005, Ionita 2003 dhe 2005, Kovryga Nikeli 2004). Megjithatë, kufizimet 

konceptuale-teorike dhe / ose empirike – rasti i fundit, janë pengesë ne shumicën 

dërrmuese të botës dhe në këtë mënyrë në të dhënat e politikëbërjes së vendeve post-

komuniste – ky lloj kërkimi ka ende një rrugë të gjatë për të bërë. 

Sigurisht, nuk është e mundur të jepet një klasifikim i përafërt i terrenit të gjërë të 

mosfunksionimit të qeverisë në sensin e modelit, konceptit dhe shkollave, të cilat 

shpesh përputhen me njëri-tjetrin, por gjithashtu kjo nuk përbën as ambicie për të 

bërë një përpjekje që të hartohet një katalog i faktorëve kyc, koncepteve dhe 

modeleve për të shpjeguar të gjitha llojet e mundshme të dështimeve të qeverisë 

hungareze - apo, ndoshta post-komuniste. Përkundrazi, roli i kësaj përmbledhje të 

shkurtër është për të vënë thkesin e këtij hulumtimi në një kontekst tjetër: që ky 

hulumtim ka për qëllim për të plotësuar me disa elemente shtesë, faktin që ky është 

univers i gjerë (i mundshëm) e me motive shkakësore dhe shpjegime të dështimeve të 

politikës. Unë nuk shoh asnjë metodë të shëndoshë (dmth punim projektues) që në 

mënyrë ex ante të garantojë rrugën e propozuar në mënyrë të kujdesshme dhe e cila 

të çoj në një rezultat mbi të cilin nuk është e mundur të ndërtohet një metodë e aftë 

për të mbështetur pretendimet ex post për gjetjen e një elementi relativisht të ri. 

Përkundrazi, rezultatet e këtij hulumtimi duhet të trajtohen si propozime, të cilat do të 

testohen dhe - nëse është e nevojshme – duhet të modifikohen ose refuzohen në 

përgjigje të argumenteve të ardhshme. 

Ruajtja e kësaj natyre të ―butë" e argumentuese të kërkimit, me sa duket është e 

dobishme për të propozuar një dallim konceptual, ndoshta të përshtatshëm për të 

diskriminuar motivet shkaksore, krahasimisht me ato kemi kërkuar ne. Tabela e 

mëposhtme grupon mosfunksionimin e politikave qeveritare që sjell dështime të 

politikave në bazë të dy dimensioneve. Dimensioni i parë ka të bëjë me faktin nëse 

dështimi mund të ketë qenë - të paktën sipas kushtet kontekstuale i dhënë për 

politikëbërësit- i jashtëm dhe në këtë mënyrë i pandryshueshëm. Për shembull, 

barrierat ligjore të ngulitura-institucionale, të rënda, kufizimi i burimeve, presioni i 

interesit shoqëror/politik, ose aparatet e korruptuara, zakonisht duhet të ekzistojnë në 

një periudhë afatshkrutër-afatmesme të dhënë. Nga ana tjetër, mund të alternohen 

shumë parametra të vendimeve të politikës dhe zbatimit në kufijtë e tyre. 

Dimensioni i dytë, ka të bëjë me përfitimet shoqërore dhe humbjet që rezultojnë nga 

një kurs i caktuar veprimi. Termat "humbje" dhe "përfitim" janë, si në seksionet e 

mëparshme, në të cilën kuptohet, perceptohet se si disa grupe shoqërore dhe politike 

të rëndësishme (potencialisht) ndikohen nga një politikë e dhënë. Mundet të 

ekzistojnë edhe disa raste të rralla, përshembull rastet kur një politikë krijon një 

fitues të vetëm, kur në shumicën e rasteve ka disa fitues dhe humbës dhe ka një palë 
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të tretë, ndoshta edhe grup i vogël, i cili në politikë krijon një humbës të vetëm (ky 

mund të jetë rasti, për shembull, me politikën e fillimin të një lufte që rezulton në 

humbje të mëdha). 
 Dështime të pashmangshme Dështime të shmangshme 

Fitues i rëndësishëm që është prezent A B 

Fitues i rëndësishëm që mungon C D 

 

Propozim im është i dyfishtë. Së pari, shumica, nëse jo i gjithë, mosfunksionimi 

qeveritar i përket tre grupimeve të para A, B dhe C. Së dyti, sipas gjendjes fillestare, 

pa dyshim i udhëhequr nga hipotezat subjektive, dështimi dhe motivet themelore të 

dështimit, kërkojnë që kjo gjë ti kalohet grumbullimit të katërt, D. Me fjalë të tjera, 

hulumtimi kërkon që për të identifikuar dështimet që (i) mund, në kushtet e dhëna 

për politikëbërësit, të ishin shmangur dhe ende nuk janë evituar, pavarësisht nga fakti 

(ii) se politika aktuale nuk ka prodhuar asnjë fitues të konsiderueshëm – por vetëm 

humbës. 

 

2. Metoda 

Metoda që përdoret për të dalluar problemin e kërkimit, siç theksohet edhe më lart 

është metoda e rastit studimor cilësor. Arsyeja është investigimi i shumë viteve dhe 

përpjekjeve në përqasjen e problemit me anë të përdorimit të metodës sasiore, 

metodologjisë së bazuar në anketime (Hajnal 2005, 2006), por u bë e qartë se në 

thelb të problemit është nevoja për zhvillimin e koncepteve të reja, për të cilat 

qëllimet statistikore, analiza e të dhënave të studimit, kanë qenë të kufizuara në 

përdorimin e tyre. Për qëllim të këtij studimi, janë evidentuar  (i) tre raste të 

dështimeve të politikës (ii) hulumtime në terren - të përbëra nga intervista me 

informuesit kyç dhe mbledhja e dokumenteve (politikave) të rëndësishme dhe 

burimet e internetit - Më pas, (iii) materialet empirike janë shqyrtuar duke përdorur 

analizën e të dhënave cilësore me bazë kompjuterike. Këto tre elemente të metodës 

së hulumtimit, do të diskutohen në këto nën-pjesë. Së fundi, (iv) gjetjet dhe 

konkluzionet e arritura në faza të ndryshme të hulumtimit, u ekspozuan ndaj një serie 

ekzaminimesh të jashtme (paraprake). 

2.1 Parimet që udhëhoqën përzgjedhjen e rasteve 

Si një pikë fillimi, elementet kryesore përkufizues të konceptit të dështimit të 

politikës, duhet të revokohen: një dështim politik është një kurs qeveritar i veprimit 

që sjell pasoja shoqërore të cilat janë inferiore - më të dëmshme ose më pak të 

dobishme se – ndaj pasojave të një alternative, kursi të qëndrueshëm të veprimit 

qeveritar. Problemi i zgjedhjes së rasteve të përshtatshme për kërkimin shkencor, 

përbëhet nga dy komponentë: 

a) Së pari, identifikimi i një politike kunder faktesh "të mirë" dhe në të njëjtën kohë, 

të realizueshme, realiste dhe 

b) së dyti, identifikimi dhe vlerësimi i pasojave shoqërore të të pasurit të politikës 

aktuale në vend të politikës kundërfaktuale. 
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Të dyja këto hapa përfshijnë momente thelbësore gjykuese dhe vlerësuese. Siç u 

argumentua më parë, konceptet e asaj që mund të pritet dhe të asaj që mund, ose 

realisht mund të arrihet nga qeveria, janë fort të kushtëzuar nga normat shoqërore, 

individuale dhe besimit. Po kështu, pasojat e pozicionuara në vazhdimësinë "e mirë- 

kundrejt e keqe" janë një vazhdimësi e natyrshme dhe politikë e pamundur për tu 

ankoruar në disa ideale të largëta e të rrepta shkencore apo objektivite. Megjithatë, 

duke zbatuar disa konsiderata të caktuara në zgjedhjen e rasteve është e mundur të 

kufizohen elementët impresionist dhe subjektiv.  

(a): Si mund të dimë nëse një opsion i një politike alternative mund të kishte qenë 

zbatimi real i saj ? Kjo lloj shprehje "që do të kishte qënë" është zakonisht e 

pamundur për t'iu përgjigjur nga pikëpamja shoqërore - dhe sidomos me politikën e 

lidhur të fenomeneve. Megjithatë, ka disa pikat fikse, që ndihmojnë në marrjen një 

vendimi të tillë me një bazë të fortë. 

 Nëse një problem i një politike të caktuar është ndërkombëtarisht i përhapur - 

e sidomos nëse ajo është e pranishme në mesin e vendeve me karakteristika 

të ngjashme kontekstuale (të tilla si niveli i zhvillimit, etj)- dhe jep argument 

se ka disa tipare të natyrshme të këtij problemi për parandalimin e qeverive 

nga gjetja e një zgjidhje të realizueshme. Me fjalë të tjera, rritet probabiliteti i 

natyrës se pashmangshme, të padëshirueshme të pasojave. 

 Një tjetër kriter përzgjedhës është - të paktën në dukje - natyra dyshuese e 

shkaqeve të dështimit të politikave. Nëse, problemi i politikës në fjalë duket 

qartë se ka shumë shkaqe, kjo rrit mundësinë që ato mos të jenë të 

shmangshme, të paktën brenda kufizimeve(afat-shkurtër), në mes të të cilave 

politikëbërësit duhet të veprojnë. 

 Një kriter i tretë përzgjedhedur si i aplikueshëm, është në natyrën 

(relativisht) të thjeshtë të politikës me problemin në fjalë. Zvogëlimi i 

kompleksitetit (teknik, ligjor, etj) të problemit rrit transparencën e 

argumenteve pro dhe kundër, alternativave të ndryshme dhe opsioneve të 

politikave. 

(b): Nga një perspektivë teorike, problemi i konfrontuar i interesave shoqërore dhe 

vlerave, mund të trajtohet duke kufizuar kërkimin në raste të politikës, në të cilat ka 

fitues të rëndësishëm të politikës së ndjekur. Kjo është, natyrisht, në kuptimin e 

përshkruar më sipër, në terma relativ, një krahasim me të mirën (ose së paku më të 

mirën) se sa politika e kundërfakteve. Më praktikisht, kjo zgjidhje na drejton tek 

problemi i identifikimit të një politike kundërfaktesh "të mirë", të përshkruar në 

paragrafët e mësipërm. Përveç kritereve të mësipërme përzgjedhës, ka pasur disa të 

tjerë më shumë teknik- por jo më pak të rëndësishëm - të tilla si disponueshmëria / 

aksesi në ekspertizë dhe informacioni / informatorët kyç. Këto, janë thelbësore për 

zbatimin e suksesshëm të hulumtimit në terren, siç janë hulumtimet në terren - 

veçanërisht informacion i pabotuar, por teorikisht (ligjërisht) informacion publik, ose 

me përqasje politike – që në rastin hungarez paraqesin, raste të dyshimta dhe të 
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fshehta të botës së politikës publike / administratës, praktikisht të paarritshme pa 

ndihmën e disa "njohurive të brendshme". 

Dy masa shtesë që rrisin qëndrueshmërinë e zgjedhjes së rastit, janë marrë në 

rrjedhën e kërkimit, por para vendimit për përzgjedhjen e rastit. 

Së pari, është ndërmarrë një studim i vogël në media, që mbulon një zgjedhje jo-

përfaqësuese hungareze kombëtare dhe vendore (komunale) në mediat e shkruara 

(qëllimi i anketës ishin dy gazetat më të rëndësishme kombëtare dhe dy media 

bashkiake. Qëllimi i përkohshëm përfshin periudhën 2001-2005). Anketa ka shërbyer 

për të zgjeruar fushën e kërkimit për "dështimet e politikës". Kishte për qëllim 

identifikimin e një përshkrimi relativisht të veçantë dhe në thellësi të një problemi të 

efekteve negative të politikës në një aktor të politikës vendore apo nacionale, ku 

problemi duket të jetë i rrënjësur në faktorë komplekse socio-teknikë. Për fat të keq, 

të tilla vendime faktike dhe pamje (relativisht) në thellësi të dështimeve politike, janë 

çuditërisht të pakta në mediat e shtypura, të anketuara në Hungari. Kjo ka rezultuar 

në njëzet artikuj të kërkimit mbi këtë çështje. Pas një analize konçize cilësore, 

rezultatet u grumbulluan në pesëmbëdhjetë fusha të politikave, duke formuar të 

dhëna për punën e mëvonshme në përzgjedhjen e rasteve
2
.  

Së dyti, u organizuan dy takime me grupet e interesit, me studiuesit e mëparshëm 

hungarez të Institutit të Administratës Publike
3
, të plotësuara / ndjekura nga një seri e 

komunikimit me shkrim. Qëllimi i këtij rasti ishte (i) për të zgjeruar më tej fushën e 

kërkimit për dështimet e mundshme, të mekanizmave të dështimit, si dhe në të 

njëjtën kohë (ii) për të filtruar ―kandidatët" e parëndësishëm nga ky kërkim. 

Me pak fjalë, kriteret e përzgjedhjes dhe procedurat e përzgjedhjes të përcaktuara në 

paragrafët e mëparshëm – janë krijuar për të rritur vlefshmërinë e projektimeve 

kërkimore duke ulur natyrën impresioniste dhe gjykuese, që janë, në mënyrë të qartë, 

të një natyre jo statistikore. Me fjalë të tjera, qoftë individualisht apo së bashku, ata 

nuk mundën, të japin "garanci" se rastet e zgjedhura do të plotësojnë kriteret e 

përkufizimit të një dështimi të politikës. Ata, bëjnë megjithatë, të mundur rritjen e 

probabilitetit të një zgjedhjeje të tillë. 

2.2 Rastet e përzgjedhura 

Si rezultat i procesit të përzgjedhjes së rasteve, pesë problemet e politikave kanë 

përzgjedhur Malin i Zi, si fushë kërkimit. Në rrjedhën e hulumtimit në terren, dy nga 

këto janë refuzuar, sepse nuk plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes. Prandaj 

tre rastet e dështimit të politikave shërbejnë si material bazë empirik për këtë 

hulumtim: 

                                                 
2
.Në këtë kurs analize janë analizuar jo vetëm zona e politikës, por edhe shkaqet e dështimit të 

politikës. Analiza identifikor rreth 20 faktorë për të cilat u atribuar dështime të ndryshme që 

lidheshin me to. (barazia e dy shifrave është një koiçidencë e shpeshtë duke qënë se një 

politikë e caktuar mund të përfshije dhe i atribuohet më shumë se një dështim). Këto rezultate 

analitike formojnë një input shtesë në punën e vazhdueshme të përzgjedhjes së rasteve dhe më 

vonë, në analizën cilësore 
3
. Kërkuesit e përfshirë ishin György Gajduschek, Tamás Horváth M, Viktória Linder, Éva 

Perger, Gábor Szabó, Zoltán Szente and Ernő Szigeti. 
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a) Zvogëlimi i dëmeve (konkretisht: shiringë, apo gjilpërë, këmbim) Programi për 

përdoruesit e drogës venoze; 

b) Një nën-sistem i rregullimi të ndërtimit të autoriteteve të nivelit komunal,  

c) Politika me qëllim lehtësimin e lëvizshmërisë të njerëzve me aftësi të kufizuara,   

e ashtëquajtur ―parking park policy‖ (PC / PCP): 

Ambicia kryesore e hulumtimit nuk ishte duke thjesht të jepnim një përmbledhje të 

plotë, pa spjegim, të dështimeve të politikës së përzgjedhur. Qëllimi në të vërtetë, 

ishte, identifikimi, gjetja, dhe kristalizimi konceptual i motiveve të dështimit, siç janë 

në materialet empirike, të dështimit të politikave
4
. Megjithatë, në mënyrë që të 

justifikojmë përzgjedhjen dhe vendin në studimin e tanishëm nga pikëpamja 

kontekstuale, më poshtë vijon një përshkrim i shkurtër i tre rasteve. 

a): Më 11 dhjetor 2000, Parlamenti hungarez miratoi Strategjinë Kombëtare të 

Drogës, si një dokument afatgjatë politik, në formën e një Rezolute Parlamentare 

96/2000 (XII. 11. Ogy). Nga aspekti i politikave të modeleve të ndryshme në 

dispozicion - duke filluar nga përqasja e ndalimit të drogave me ligj, e deri tek 

liberalizimi i përdorimit të drogës dhe përmirësimin e sanksioneve penale në konsum 

-politika e miratuar ishte një politikë e ekuilibruar, ndërmjet dy qëndrimeve. Në 

mënyrë të veçantë, ajo, sanksionon konsumin e drogave të paligjshme, por në të 

njëjtën kohë ajo parashikon, në përputhje me dispozitat ndërkombëtare (OKB-së) dhe 

BE-së, edhe detyrimet ligjore që rrjedhin, nga krijimi / zgjerimi i shërbimeve të 

caktuara për të zvogëluar dëmin. Një shërbim i tillë ishte programi i shkëmbimit të 

shiringave, të përshkruar nga Strategjia si "më e përshtashme dhe me kosto efektive e 

që do të sjellë reduktimin e dëmit që del nga përdorimi intravenoz i drogës". Zgjerimi 

i programit të shkëmbimit të shiringave duhet të arrihet me rritjen e financimit të tyre 

(të gjitha programet e tilla ishin, dhe ende janë, të drejtuar nga OJQ-të me ndihmën e 

fondeve qeveritare). 

Në të vërtetë gjatë 2000, është arritur qëllimi dhe mbulimi i programeve të tilla në 

masë të konsiderueshme. Megjithatë - dhe ky është paradoksi i zvogëlimit të dëmit të 

politikave - rregullorja e ligjit penal, që është miratuar në fund 90-së, mbetet e 

paprekur. Kjo rregullore penale, parashikon ndjekjen penale, jo vetëm të 

konsumatorëve aktual, por edhe përkrahësve të aktivitetet e tilla. Me fjalë të tjera, të 

dy, konsumatorët dhe ndihmuesit (të financuar publikisht!)  e shërbimit të 

këmbimeve të shiringave, u përballën me akuza penale.  

Kjo kontradiktë, nuk ishte vetëm në aspektin teorik, ku në një numër të rasteve 

pjesërisht të publikuara, policia "ofendoi" klientët me  konfiskim të pajisjeve të 

përdorura (shiringat) dhe duke e përdorur atë si dëshmi në procedurat pasuese 

kriminale. Po kështu, vullnetarët / oficerët e shërbimeve, ishin të ekspozuar ndaj 

llojeve të ndryshme të "ngacmimit të policisë". Kjo, çoi në frikën dhe mungesën e 

besimit në mesin e përdoruesve potencial, të shtyrë në këtë mënyrë në frenimin e 

                                                 
4
 Punimi original i (Hajnal: 2008) mbi të gjitha përfshin  përkufizime të dështimit të poltikave  

nën studim e sipër. Gjithsesi ato paraqesin një natyrë gazetareske më shumë se sa shkencore. 
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përdorimit të shërbimeve të këmbimit të shiringave. Autoritete të ndryshme - të tilla 

si Gjykata Kushtetuese dhe Kryeprokuroria - si dhe ekspertë dhe palë të tjera, 

shprehën mendimin e tyre se, rregullimet penale të fushës bien në kundërshtim me 

reduktimin e dëmit politik të qeverisë dhe zvogëlojnë efektivitetin e zvogëlimit të 

dëmit dhe rrit riskun e rreziqeve shëndetësore (HIV dhe Hepatiti). Për më tepër, në 

masën e madhe të arbitraritetit për ndjekje penale cënon rëndë parimet e sigurisë 

ligjore dhe kushtetuese, të shtetit. Përkundër kësaj, kontradikta e politikës së drogës 

mbeti e paprekur për më shumë se gjashtë vjet, duke qenë se në kohën e hulumtimit 

në terren kjo politik ishte ende në fuqi.  

b): Sistemi aktual i autoriteteve të ndërtimit, është krijuar në vitin 1997 (Dekreti 

Qeveritar 220/1997). Sipas këtij sistemi, veprime të thjeshta administrative në fushën 

e rregullimit të ndërtimit, mund të merren nga kryetari i ekzekutivit të njësisë 

qeverisëse vendore. Më të rëndësishmet përvec lëshimit të lejeve të ndërtimit dhe 

lejeve për të vënë në përdorim ndërtesat e përfunduara, është një kompetencë e të 

ashtuquajturit autoriteti më i lartë i ndërtimit. Këto janë zakonisht zyra në qeveritë 

më të mëdha vendore si autoritete të ndërtimit dhe që duhet të plotësojnë disa kushte 

shtesë si personel shtesë dhe kritere të tjera teknike. 

Sipas zyrave vendore të rregullimit ligjor, qeveritar - duke qenë përgjegjës për një 

larmi shumë të gjerë të detyrave administrative / rregullatore të deleguara nga qeveria 

qendrore – këto kryesohen nga punonjës ekzekutiv kompetent. CEO duhet të 

plotësojnë një numër kriteresh kualifikimi, me karakter kryesisht ligjor, duke 

përfshirë edhe një diplomë masteri, në drejtësi. Punëdhënësi i CEO (përgjegjës për 

emërimin e tyre dhe shkarkimin) janë këshillat e qeverisjes vendore. Këshillat e 

qeverisjes vendore kanë një karakter të qartë politikë dhe përbëhen nga politikanë të 

zgjedhur në nivel lokal. Një kontradiktë e rëndësishme në studim shtrihet në 

konfliktin e thellë mes dy grupe të presioneve të ushtruara mbi autoritetet e ndërtimit, 

një nga të cilat e detyrueshme për politikën vendore (duke përfshirë një varietet të 

gjerë të zhvillimit ekonomik lokal, sociale, politik dhe - jo më pak - interesa 

personale), ndërsa tjetri është kërkesë e neutralitetit, paanshmërisë dhe të detyrës 

zyrtare në ekzekutimin e rregullave ligjore (kombëtare). 

Megjithatë, ka edhe një numër të tjerë faktorësh, që pengojnë zbatimin efektiv të 

ndërtimit dhe rregullores vendore, të ndërtimit zonal. Këta faktorë përfshijnë:  

 Personelin dhe burimet financiare të kufizuar të autoriteteve të ndërtimit; 

 Mospërputhje të legjislacionit kombëtar, që rezulton në tejkalimin - nganjëherë 

frenues – të vështirësive administrative dhe ligjore të marrjes së masave 

shtrënguese administrative në rast të mosrespektimit; 

 Mundësive teknike nganjëherë të pakuptueshme (p.sh.fotografi ajrore) në 

operacionet e autoriteteve; 

 Shmangien e konfliktit të autoriteteve të ndërtimit, që rezulton në vendime me 

baza të thella shoqërore të punonjësve, sidomos në komunat e vogla, dhe 

 Formave të ndryshme të korrupsionit. 

Këto dhe / ose ndoshta faktorët e tjerë kanë krijuar, për shumë njerëz, një imazh të 

autoriteteve të ndërtimit të karakterizuar nga veprime, egoiste, jo- tëorientuara drejt 
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klientit- dhe madje të korruptuara. Këto probleme, janë përforcuar nga disa raste të 

dështimit të këtyre politikave. 

Një rast i veçantë, përfshin krijimin e një restoranti në një nga zonat më të shquara të 

kryeqytetit. Zona e brendshme e qytetit në majë të kodrës-Gellert është "trefish e 

mbrojtur" me anë të (i) ruajtjes nga legjislacioni i natyrës, (ii) trashëgimisë kulturore- 

UNESCO dhe (iii) mbrojtjes arkitektonike. Punimet e ndërtimit për këtë restorant 

filluan pa leje ndërtimi. Edhe pse vepra u ndoq hap pas hapi, nga nga media 

kombëtare,  restoranti u kompletuar dhe është hapur në verën e vitit 2002.  

Në raste më pak të përhapura, masa të tilla "të vrazhda", janë shumë të rralla. Sipas 

statistikave zyrtare, ka shumë pak hetime ex officio, meqënëse shumica e tyre 

ndodhin me kërkesën e ndërtuesit, por në një masë të madhe ndërtimet e paligjshme 

mbeten të pazbuluara. Ende, sipas statistikave zyrtare, çdo vit: 

 rreth gjysma e shkeljeve të provuara kanë të bëjnë me dorëzimin e të 

ashtuquajturës "kërkesë për jetesë" dhe nuk janë gjobitur sipas kërkesës së 

shprehur në ligj 

 rreth 1/3 - për shkak të mungesës së inspektimeve të kryera me iniciativën e vet: 

relativisht pak - aktet e detyrimit për prishjen ose për modifikimin e ndërtesës 

nuk janë kryer, dhe 

 vetëm rreth 15% e rasteve që përfshijnë mosbindje, përbëjnë një vendim 

administrativ, për ekzekutim dhune të ushtruar. Shumica dërrmuese e këtyre 

vendimeve në të vërtetë, nuk janë vënë në praktikë. Të gjithë të intervistuarit u 

pajtuan me faktin se përdorimi i forcës tek ndërtesat është shumë rrallë - në qoftë 

se në të gjitha rastet – ndodh një gjë e tillë. (Statistika zyrtare mbi numrin e 

rasteve të tilla nuk është në dispozicion). 

(c): Themelet e politikës Card Parking, në formën e aktuale, është përcaktuar në vitin 

2003 nga qeveria me VKM-218 / 2003. PCP është projektuar, në përputhje me 

legjislacionin kryesor të BE-së dhe me legjislacionin kombëtar, për të ndihmuar 

personat me aftësi të kufizuara. Grupi i synuar i PCP, janë njerzit me aftësi të 

kufizuara të përhershme. Kjo përfshin jo vetëm njerëzit me çrregullime lokomotor 

por edhe verbërinë, njerëzit me të meta mentale dhe autike. 

Themelet kryesore të PCP, siç përcaktohet në pjesë të ndryshme të rëndësishme të 

legjislacionit, janë si më poshtë. 

 PC-së mund të merret në bazë të deklaratës së mjekut, pasi përfituesi plotëson 

kërkesat ligjore, në kuptimin e të pasurit aftësi të kufizuara, të rënda, fizike. 

Personat mund të zgjedhin në mesin e mjekëve në një treg ―pothuajse të lirë "me 

anë të një sistemi të kuponave (të ardhura financiare të mjekëve janë të varura 

nga numri i klientëve). 

 Kështu PC-së u janë dhënë individëve, të cilët janë të lirë ta përdorin atë për çdo 

automjet, të drejtuar nga vetë këta persona ose nga dikush tjetër, gjithashtu, (këtë 

rastin e fundit ndodh kur p.sh. një zotërues PC është transportuar tek një mjek 

nga një i afërm). Në mesin e avantazheve të tjera, PC-ja u jep të drejtën 

automjeteve të parkojnë për një kohë të pakufizuar, pa pagesë, si dhe të parkojnë 
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në vende të ndaluara nga rregullat e trafikut rrugor, të tilla si trotuaret, etj. PC-ja 

duhet të vendoset në automjet pas xhamit, për kontroll nga jashtë nga personeli i 

autorizuar. 

 Kështu, përfitimet e ofruara nga PC-të, janë mjaft të rëndësishme në qytetet të 

mëdha, ku parkimi është i vështirë në zonat e brendshme të qytetit dhe për më 

tepër i shtrenjtë. Kjo kërkesë është nxitur më tej nga vështirësia e ndjekjes së 

përdorimit të paautorizuar të PC-së: që në bazë të ligjit, çdo PC mund të përdoret 

në çdo mjet nga dikush që është jashtëzakonisht e vështirë - të shumtën e kohës, 

praktikisht e pamundur - të provojë përdorim të paautorizuar. 

Si rezultat i kërkesës së lartë dhe ofertës "elastike" – siguruar pjesërisht nga 

financime të varura, mjek pjesërisht të korruptuar- një mbi-përdorimin dhe 

keqpërdorimin i madh i PC-ve mund të vërehet në zonat e brendshme të qytetit. Edhe 

pse nuk ka të dhëna globale dhe të dhëna të besueshme, në bazë të provave në 

dispozicion, duket se mesatarisht, rreth 50% e automjeteve parkojnë në PC, në disa 

raste dhe zona, kjo shifër rritet në vlera më të larta, deri në 80%. Përvojat e 

përditshme, si dhe raportet e medias, paraqesin raste të shumta flagrante të 

keqpërdorimit madje edhe të qëllishëm të PC-ve. Në raste të publikuara – por të 

jashtëzakonshme - policia shqyrton një zonë të kufizuar të një qarku në Budapest, ku 

50% e makinave gjejnë parkim duke përdorur hapsirat e PC-së dhe ku 40% e 

përdoruesve kanë qenë duke përdorur, apo vjedhur në mënyrë të paautorizuar kartat
5
 

për këtë qëllim. 

Nga njëra anë, kjo shkakton humbje të madhe të të ardhurave nga ana e qeverive 

vendore, në formën e të ardhurave të paracaktuar nga tarifat e parkimit. Nga ana 

tjetër, grupet e interesit (personat realisht të paaftë) rregullisht ankohen për 

vështirësinë në gjetjen e një vend parkimi për automjetin e tyre në zonat e qendrës së 

qytetit. 

2.2 Kërkimi në terren  

Të tre rastet e politikës janë mjaft të veçanta. Prandaj, përtej disa përpjekjeve 

sporadike, gazetareske, gjatë viteve të fundit, ato nuk përbënin qendrën sistematike të 

hetimit, për rrjedhojë studimet e rasteve, mbështeten tërësisht mbi prova empirike të 

mbledhura në terren. Hulumtimi/kërkimi shfrytëzoi burimet vijuese: 

 intervistat e hapura me aktorë të ndryshëm të politikës së dhënë. Njëri prej 

informatorëve kryesorë të ketë peshë unike në projektimin dhe / ose veprimin e 

politikës (të tillë si zyrtarë të lartë përgjegjës për hartimin ose implementimin e 

politikës). Numri i intervistave të tilla shkon nga 5 deri 8, për rast studimi. Gjatësia 

e intervistave varion nga 1 deri 3 orë. Lista e të intervistuarve është dhënë në 

Shtojcën 1. 

 dokumenta të rëndësishëm të politikës (ligje kyçe, raporte parlamentare, vendimet 

e gjykatës, kushtetutës raportet e avokatit të popullit, letra etj). 

 në disa raste të veçanta përdoren edhe gazeta të shtypura apo burime mediatike në 

Internet (Forume në internet, blogs, etj). 

                                                 
5
 Figyelő-net, 16 Mars 2006. 
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 Të gjitha materialet, me shkrim dhe me gojë, ishin në gjuhën hungareze. Intervistat 

janë transkriptuar fjalë për fjalë. Sasia e materialit të intervistës ishte 600 mijë 

karaktere dhe shuma totale e materialeve empirike ishte 2 milion karaktere. Këto 

tekst-fotografi formojnë të dhëna themelore të procedurës analitike cilësore. Në 

mënyrë që të mbrohen të intervistuarit dhe për të nxitur diskutim të hapur, 

identitetet e tyre janë mbajtur të fshehura në të gjitha materialet. Hulumtimi në 

terren, u zhvillua në mes të marsit 2006 dhe majit 2007. Intervistuesit janë 

përfshirë edhe në dy studime të tjera (një prej tyre i ashtuquajtur ―kërkimi mbi 

pjesëmarrësit", duke përbërë tashmë një aspekt profesional të përfshirjes në fushën 

e politikës, në studim) dhe veten time. 

 

2.3 Analiza cilësore 

Të gjitha materialet empirike të siguruara, janë analizuar duke përdorur analizën e 

bërë nga software Qualrus, për të dhëna cilësore. Në rrjedhën e analizës, u lexua i 

gjithë teksti me kujdes dhe nëse u konsiderua e nevojshme, u ri-lexua sërish në 

mënyrë që të identifikohen segmentet karakteristike dhe çështjet tipike / temat e reja 

që kontribonin në kuptimin e problemit. Janë identifikuar çështjet dhe motivet e reja 

nga të dhënat dhe sqarimet e mundshme, duke reflektuar dështimet e politikës, duke 

u grupuar, krahasuar dhe ri-grupuar në një seri hapash.  

Analiza e cilësisë vazhdoi me përsëritjen rast pas rasti. Procesi i identifikimit, 

etiketimit, grupimit, ri-etiketimi dhe ri-grupimit të faktorëve shkakorë, zgjati deri në 

një tipologji shumë të përbashkët të faktorëve shkaksore - në mënyrë ideale në 

përbërje të kategorive konceptualisht të qarta dhe reciprokisht ekskluzive. Një parim 

i rëndësishëm udhëzues i këtij procesi ishte arritja e një ndarjeje të mprehtë 

konceptuale në mes të (i) kategorive të ndryshme analitike, dhe sidomos (ii) në mes 

të kategorive "romane" dhe "shumë të njohura". Disa detaje shtesë të kësaj procedure 

ndonjëherë i referohen një ―kodimi të hapur‖ (Ryan-Bernard 2002) ose një "kodimi 

cilësorë" (Kelle 1997) e cila në masë të madhe i ngjan përshkrimeve procedurale të 

teorisë (Strauss-Corbin 1990) – të cilat janë trajtuar më gjërësisht në seksionin e 

gjetjeve. 

2.4 Masat për të rritur vlefshmërinë e kërkimit të jashtëm 

Ashtu si edhe Seale (1999, f. 140 ff.) vë në dukje, se duke siguruar që "studiues të 

tjerë që kanë studiuar konfigurime të njëjta ose të ngjashme të siguruara nga gjetje të 

njëjta "- e me pak fjalë: që kanë arritur vlefshmëri në një plan të jashtëm – përbën një 

detyrë të "rëndë" për studiuesit cilësore. Një mënyrë e rëndësishme për ta bërë këtë, 

pra për të aplikuar në këtë hulumtim, ishin paraekzaminimet e rezultateve dhe 

përfundimeve të arritura. Kërkimi i raportuar është bërë në gjuhën hungareze dhe më 

pas është përkthyer. Raport-hulumtimi, përfshin jo vetëm përmbledhjen e analizave 

dhe konstatimeve, por edhe interpretim impresionist / gazetaresk, e në të njëjtën kohë 

gjithashtu - të paktën në ato të përfshira thellësisht në punim – një interpretim dhe 

zbulim interesant, të tre dështimeve të politikave të studiuara. Ishte pikërisht ky 

produkt i kërkimit që u ballafaqua me ekzaminime të ndryshme.  
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Kjo, përfshin një seri të komunikimit me gojë, si individualisht ashtu edhe në grup, 

me praktikues dhe kërkues të ndryshëm, të fushave të politikave në studim. Komentet 

dhe kritikat u përfshin në versionet e mëvonshme të raporteve të kërkimit të bërë.  

Një tjetër masë e marrë ishte përfshirja e të ashtuquajturit "kërkues pjesëmarrës" - që 

përfshin kërkues, të përfshirë praktikisht në fushën e politikës së studiuar – në 

hulumtimet në terren. Kjo i ndihmoi, jo vetëm për shkak se siguroi akses jetik në 

informacion / informuesit, por edhe për shkak të sigurimit të një këndvështrimi dhe 

mendimi më praktik i cilat mund të përdoret më së miri.  

 

3. Gjetjet 

Në rrjedhën e analizës cilësore, u duk e përshtatshme ndarja e ―motiveve të 

dështimit" nga "motivet shkakore‖, duke iu referuar ish-pasojave aktuale shoqërore të 

dështimeve (simptomave) ndërkohë që faktorët e fundit jo vetëm kontribojnë në 

shfaqjen e atyre dështimeve, por dhe të ndikimit shoqëror negative, në mënyrë 

indirekte. Përmbledhja e mëposhtme e gjetjeve, fokusohet në grupin e fundit të 

motiveve (dhe kodeve përkatëse). Për qëllimin e lehtësuar të prezantimit (në vend të 

arsyes konceptuale) motivet shkakësore ishin të etiketuara se do të ndodhin gjatë 

procesit të politikbërjes, ose gjatë zbatimit të saj. Analiza, ka identifikuar në total 8 

shkaqe që lidhen me politikëbërjen dhe gjithashtu, një total prej 8 motive shkakore në 

lidhje me zbatimin. Përveç këtyre motiveve, u identifikuan edhe disa të ashtëquajtura 

motive (simptoma) të tjera të dështimit. Këto motive emergjente, janë shqyrtuar më 

pas në lidhje me shkallën në të cilën ato duket se përcjellin risi (teorike). Në mënyrë 

të qartë, të tilla "risi teorike" nuk janë prirur për të qenë të përcaktuara kaq prerë, ku 

për më tepër është një "listë e plotë" me kritere, e cila, është gjithmonë e 

vazhdueshme.  

Tre motivet e "kandidatit" shkaksore u identifikuan si më poshtë
6
:  

a) interesat personale të politikëbërjes; 

b) pafuqia rregullatore, që buron nga mbrojtja "ekstreme" e të drejtave të 

qytetarëve; 

c) goditja e zbatimit të marrëveshjeve nga / në mesin e aparateve qeveritare. 

3.1 Interesat personale të politikëbërësit 

Ky motiv mund të përkufizohet si një ndikim vendimtar në formimin e një politike të 

ushtruar nga një grup i përcaktuar i mirë i politikave të nxitura nga interesat e 

ngushta personale, pesha/rëndësia e së cilës është e papërfillshme në krahasim me 

shpenzimet shoqërore, duke vënë prioritet mbi këto interesa. Interesa personale të 

tilla, mund të jenë të lidhura me pushtetin, ri- zgjedhjen, përfitimet materiale, etj.  

Ky motiv është ilustruar në tekstin e mëposhtëm: 
Arsyeja [pse përpjekjet qeveritare për të pushtuar strukturën në varësi të 

autoriteteve të ndërtimit, për qeveritë vendore, në mënyrë të përsëritur ka dështuar] 

është sepse deputetet janë në të njëjtën kohë edhe kryetarë njësish vendore. Dhe ata 

e dinë se çfarë do të thotë pushtet lokal…. kryetarët e bashkive preferojnë të kenë 

                                                 
6
 Thekson se kodet individuale (psh motivet) nuk janë një përkufizim i saktë, por përfshin një 

concept më të gjërë dhe specific. Këto koncepte zhvillohen në pjesët në vazhdim. 
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fjalën vendimtare në lidhje me lejet e ndërtimit për bashkinë e tyre. Ky është një mjet 

pushteti [...]. Kjo, është në mënyrë të qartë e paligjshme. Megjithatë, kjo është 

praktika. (Rasti i rregullimit të ndërtimeve; punonjës të lartë civil të ministrisë 

përgjegjëse, janë përgjegjës për ligjvënien përkatëse për një numër vitesh.) 

Ligjëvenësit janë përpjekur për të ndarë detyrat e pushtetit vendor nga ato të 

pushtetit qendror. Por, Ministria e Brendshme "mbrojti parimin e autonomisë 

vendore". Edhe pse kjo nuk ishte profesionale, por përkundrazi, kishte politikanë të 

cilët luftuan për këtë, pra pati një motiv politik në sfond. Politikanët qendror nuk 

guxojnë të lëndojnë politikanët lokalë,duke qënë se edhe këto të fundit nuk do t’i 

përkrahin më, në nivel lokal (Rasti i rregullores së ndërtimit; ish-punonjës i lartë 

civil për 25 vjet dhe kreu i departamentit në departamentin përgjegjës për 

përpunimin e rregullores tha- Ne kemi vënë përpara një iniciativë për të bërë që 

rregullorja penale (mbi keqpërdorimin e kartave të parkimit) të jetë më e rreptë. Por 

nuk ka dëshirë të mirë për ta bërë këtë. Unë e di arsyen pse. Një pjesë e rëndësishme 

e përdorimit të kartave bëhet nga njëri prej familjarëve të deputetëve. Kjo është 

mënyra se si ata mund të fitojnë disa mijëra Forints
7
 në ditë, por është më e thjeshtë 

se kaq.. (Përdorimi i kartave të parkimit, presidenti i një prej OJQ-së më të mëdha 

për aftësi të kufizuara)). 

Literatura popullore dhe ajo shkencore, ashtu si edhe përvoja e përditshme, është e 

pasur me forma dhe raste të ndryshme të vendim-marrësve që u shërbejnë interesave 

të tyre. Megjithatë, në këndvështrimin tim, koncepti që del nga citatet e mësipërme 

është i ndryshëm, në disa aspekte të rëndësishme. 

 Korrupsioni, mund të ndodhë si në fazën e zbatimit të një politike (ndikimi në 

zyrtarët e emëruar, që nuk përbën rastin tonë) ashtu edhe në fazën e vendim-

marrjes, me pjesëmarrjen e politikanëve të zgjedhur. Në rastin e fundit, ka 

gjithmonë një inters të fuqishëm të jashtëm (social / biznesi / etj), i cili nxitet nga 

mit-dhënësi, interes i cili mungon në këtë rast specifik. 

 Nepotizmi, promovon interesat e të afërmve apo miqve, të cilat, përsëri nuk janë 

rasti ynë këtu (sidomos në rastin e rregullores së ndërtimit). 

 Konceptet e mësipërme u referohen akteve të paligjshme të zyrtarëve. Nocione të 

tjera që i përkasin kryesisht fushës së teorisë së zgjedhjes racionale zgjerojnë 

horizontin konceptual. Koncepti i qirasë kërkuese (Tullock 1987 Vol. IV.f. 147-

149) i referohet ndjekjes e përfitimeve individuale nga organizatat apo individët 

nëpërmjet manipulimit të vendimeve të politikës ose të zbatimit të tyre. Kjo gjë 

përsëri, ndryshon nga rasti ynë, meqënëse mungojnë aktorët e jashtëm. 

 Modele të tjera, të emërtuara zakonisht si zgjedhje publike, rreth konceptit të 

"maksimizimit të dobisë së burokratit / politikanit" (Blais-Dion 1991, Niskanen 

1971, Tullock 1965). Megjithatë, një dallim kyç këtu duket të jetë qëllimi i 

maksimizimit të dobisë së politikanit, që ndjek qëllimet e mbijetesës ekzistenciale 

apo politike, më tepër se fitimet margjinale të parëndësishme. 

Duke menduar se dallimet e mësipërme janë të shëndosha nga ana konceptuale, 

mund të shtrohet pyetja: pse dhe si një fenomen mund të materializohet në kontekstin 

                                                 
7
 Nje Euro eshte afersisht  250  Forint Hungareze. 
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e politikës hungareze? Një përgjigje hipotetike për këtë pyetje mund të fillojë me 

njohjen që, ndryshe nga teoritë e zgjedhjes publike- dmth, demokracitë perëndimore - 

kapaciteti politik i shtetit në Hungari është, në disa raste, aq i dobët sa nuk është në 

gjendje të garantojë që edhe interesat e parëndësishme dhe të vogla egoiste të 

politikëbërësve të mos jenë në gjendje të shfuqizojë objektivat thelbësore të politikës. 

Megjithatë, pranohet se ndarjet konceptuale, si dhe ato empirike në mes të (i) 

motiveve të identifikuara këtu dhe (ii) nocioneve më të zakonshme të politikave në 

shërbim të vetes, janë pak të kënaqshme. Prandaj, argument të mëtejshme dhe 

ndoshta, edhe hetimet empirike duken të jenë të nevojshme për të arritur një 

përfundim të qëndrueshëm për këtë çështje. 

3.2 Pafuqia rregullatore që buron nga mbrojtja "ekstreme" e të drejtave të 

qytetarëve 

Format e ndryshme të dobësisë rregullatore - do të thotë se shteti çuditërisht dhe nga 

pikëpamja strukturore, nuk është në gjendje për të nxitur aktorë të ndryshëm të 

shoqërisë për të vepruar, ose për t'i shmangur nga veprimi në mënyrave të caktuara - 

në materiale të zgjedhura empirike, si dhe në media me anë të përfaqësimeve që kanë 

bazë në "përvojën e përditshme të qytetarëve".  Të tilla pamundësi, mund të 

shkaktohen nga një numër faktorësh të ndryshëm duke filluar nga rregulloret me 

cilësi të ulët dhe të papërdorshme, përmes zbatimit të kapacitetit të pamjaftueshëm, të 

mungesës së mbështetjes reale politike dhe ekspozimit ndaj korrupsionit. Të tilla 

raste të dobësisë rregullatore nuk janë interesante nga këndvështrimi ynë korent, për 

shkak të mungesës së profesionalizmit, organizimit, burimeve të personelit ose 

burimeve politike dhe kompetencave që përbëjnë një faktor të hershëm të dështimit 

të politikave. 

(Me fjalë të tjera: në një vend ku nëpunësit civilë janë të paguar dobët,  nuk kemi pse 

të jemi të befasuar nëse rregulloret nuk punojnë ashtu siç duhet). 

Ky rast është, i ndryshëm nga rasti i mbrojtjes "ekstreme" të të drejtave të 

qytetarëve. Në këtë rast, problemi nuk është se shteti, për disa arsye, nuk ishte në 

gjendje për të përpunuar dhe zbatuar rregulloren e përshtashme. Përkundrazi, 

rregulloret jofunksionale (i) duket se kanë burime të qëndrueshme dhe strukturore (ii) 

rrënjosur në baza abstrakte - por, me siguri, kundërproduktive – duke siguruar 

mbrojtjen e interesave, ndërsa (iii) kufizojnë fushën e veprimit dhe efektivitetin e 

veprimeve rregullatore
8
 / administrative. Nuk është e lehtë të vihen në dukje këto 

motive në një format të ngjeshur si ky i yni, pasi kjo do të kërkonte që të 

përshkruheshin detajet e rregullave ligjore. Megjithatë, disa shembuj (në një masë të 

caktuar) që vazhdojnë më poshtë, përfshijnë  informacion më të zgjeruar.  
Në rastin e objektit të ndërtuar pa ose në kundërshtim me lejen, autoriteti i ndërtimit është i 

detyruar që të vendosë gjobë, brenda një viti. Një mënyrë e shpeshtë e shkelësve për të 

penguar afatet e fundit është të shtyjë paraqitjen e një kërkese për leje banimi [dmth, për 

                                                 
8
 Duhet theksuar se temi rregullator është përdorur në sensin funksional që i referohet jo 

vetëm masave ligjore të institucioneve të tilla si Parlamenti apo Qeveria, por 

edheinstitucioneve më të gjëra ligjore me influencë si Gjykata e Lartë dhe me anë të 

vendimeve të gjykatës kushtetuese. 
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ndërtesën e ndërtuar në mënyrë të paligjshme]. Tjetër metodë është që paraqitja e kërkesës 

së papërfunduar dhe ai/ajo plotësojnëdu mungesat e dosjes ngadalë, dukje i paraqitur 

dikumentat një nga një. Ose ai/ajo mund të fillojnë një proces juridik për marrjen e 

prokurës së bashkëshortit të tij/saj, lidhur me kërkesën. Të gjitha këto veprime, llogariten si 

pjesë e afatit prej një viti. Gjithashtu, klienti lëviz në një adresë të panjohur, ku vendimi 

administrativ nuk mund të dorëzohet për muaj të tërë. Politikëbërësit kanë zgjatur zgjidhjen 

e këtyre problemeve për tetë vjet me rradhë, me qetësi stoike [Deri në ndryshimin 

rregullator, në vitin 2005]. (Rregullorja e ndërtimit; zyra në nivel qarku për ndërtimet.) 

[Supozim] Dua të bëjë një shkatërrim të madh. Unë duhet të marrë tri oferta të ndryshme 

nga sipërmarrësit, për prishjen… Pastaj vjen firma e heqjes së inerteve – që duhet të ruhen. 

 Çfarëdo që të ndodhë, të jenë atje. Unë kam për të mbledhur dhe ruajtur edhe pse jo në 

pronën time ... Unë kam për të provuar se nuk i kam marr tullat .etj.. Nuk kishte asnjë 

prishje me forcë në 7 vitet e fundit. E kam provuar atë dy herë, me ndihmën e policisë, 

sidomos në 2005 [ndryshimi i Ligjit mbi Procedurën Administrative] Unë nuk mund të 

shkojë në një pronë ku nuk lejohem të hyjë...Dhe policët janë aty, por vetëm për të mbrojtur 

kolegët tanë…..ndryshe nga kohët e mëparshme kur policët s’kishin as të drejtën të thonin: 

Qëndroni mënjanë. Unë po hap derën… 

Strategjia e veprimit [për të ndjekur penalisht përdorimin e paautorizuar të PC] është si 

vijon: një sistem me qark të mbyllur televiziv (CCTV) që rregjistron të dhënat që vijnë nga 

makina për të parkuar me PC, si dhe shoferët e tyre. Më vonë, kur largohet makina, kolegët 

në vend inspektojnë / kontrollojnë identitetin e shoferit dhe pyesin se ku ndodhet mbajtësi i 

PC. Nëse ajo/ ai thotë se erdhi me një person me aftësi të kufizuar, atëherë bëhet 

ballafaqimi me regjistrimin. (Rast i kartës së Parkimit; oficer i lartë i policies që punon në 

një lagje në Budapest.) 

Nëse këto kontrolle [duke përdorur strategjinë e regjistrimit CCTV] do të ishin të rregullta, 

atëherë kjo mund të ndihmojë, sepse në atë rast do të vendosej rregull së paku në zonat e 

mbuluara nga survejimi CCTV. Por, përsa i përket Budapestit vetëm 10 deri 12% të 

sipërfaqeve publike janë të mbuluara nga sisteme të tilla. (Rast i kartës së Parkmit, 

president i një nga OJQ më të mëdha personave me aftësi të kufizuara.) 

Elementet e mësipërm i referohen një situate në të cilën shteti i kundërvihet vetë 

implementimit (zakonisht: nëpërmjet kontrollit / inspektimit) me aparatura dhe 

kërkesa proceduriale jashtëzakonisht jorealiste e të rrepta, përmbushja e të cilave do 

të ishte e pamundur dhe në qoftë se do të zbatohej do të kërkonte kapacitete më të 

mëdha se ato që janë në të vërtetë. Këto kërkesa, duket se janë ndërtuar për të 

mbrojtur qytetarët dhe aktorë të tjerë shoqërorë nga veprimet arbitrare të shtetit, me 

fjalë të tjera ato janë një mjet për tu mbrojtur nga sundimi i ligjit. Në praktikë, 

megjithatë, ato promovojnë interesa të paligjshme, të shkeljes së ligjit dhe të 

interesave vitale të publikut të gjerë me efekte të mëdha negative tek kapacitetet e 

shtetit. 

Në disa raste, mund të jetë problem dallimi praktik ndërmjet motiveve të 

identifikuara në njërën anë dhe disa shkaqeve të tjera të dështimit, të tilla si mungesa 

e legjislacionit, ngurtësia burokratike, apo nga ana tjetër mbi-rregullimi. Megjithatë, 

dallimi zakonisht është i qartë, në rastin e mbrojtjes "ekstreme", sundimit të ligjit dhe 

kufizimit efektiv të zbatimit të ligjit që nuk përbëjnë anë të panjohura për shtetit, por 

përkundrazi, këto kufizime janë krijuar nga vet shteti. Për më tepër, ky kundërshtim 
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nuk është i fshehur pas fasadave të ndërlikuara dhe teknike të rregullimit 

ligjor. Përkundrazi, ata janë të qarta për këdo
9
. 

3.3 Autoritetet Negociuese 

Motivi i një marrëveshje zbatimit nga / në mes autoritetesh kompetente është parë në 

aktin e vetëm të tre raste të politikës:programit të këmbimit gjilpërë; ajo megjithatë 

mund të prezumohet të jetë e pranishme në të dy rastet e tjera.  Në këtë mënyrë 

vendoset shkurtimisht, një marrëveshje zbatimi e cila ndodh kur implemenohet / 

zbatohet me anë marrëveshjes me njëri tjetrin - që nuk ka autorizim të tillë, ose 

mundësi ligjore të tjera dhe / ose me aktorë të tjerë në lidhje me mënyrat në të cilat, 

dhe masën në të të cilat, një politike e caktuar është e përcaktuar me ligj dhe që duhet 

të zbatohet. 

Ky motiv u shfaq më qartë në formën e një marrëveshje zyrtare, e shkruar në mes të 

Shtabit të Policisë së Budapestit në njërën anë dhe përfaqësuesve të ofrimit të 

shërbimeve të OJQ-ve në Budapest, në anën tjetër. Kjo marrëveshje kishte si qëllim 

ruajtjen e sigurisë (nga "ngacmimet" e policisë) së klientëve dhe policia e Budapestit 

premtoi se "do të le të lirë " çdo mbajtësit të kartave të tilla, pa veprime të mëtejshme 

(si kontrolle personale ose makine). Të ngjashme, ndonëse informale, marrëveshjet 

kishin ngecur në shërbimet e policisë në qytete të ndryshme.. 
Policia e Budapestit kishte nënshkruar një marrëveshje, praktikisht duke folur, që do të 

linte mënjanë zbatimin e Kodit Penal, me kusht që klienti të paraqiste kartën e tij PC ( në 

fakt shfuqizohej Kodin Penal për interes të shëndetit publik) ... Kur  [anëtarët e OJQ-së] 

kërkuan shtyrjen e tij [sistemit] në shkallë kombëtare ata u kthyen më pas në Shtabin e 

Policisë Kombëtare. Policia, kërkoi në këtë mënyrë një qëndrim zyrtar të Zyrës së 

Prokurorit të Përgjithshëm, e cila mbajti qëndrimin se kjo nuk ishte e mundur dhe se 

policia nuk ka të drejtë për të arritur marrëveshje të tilla. (Rasti i gjilpërave, zyrtari i lartë i 

çështjeve të drogës me një OJQ të madhe kombëtare, aktive në këtë fushë.) 

Ne, kemi lejuar shpërndarjen vetëm në qytetin e madh X. Unë, pata një takim me shefin e 

policisë vendore ... ai ishte shumë i këndshëm dhe mbështetës gjithashtu…. I kërkova për ti 

lëshuar klientët të lirë. Pastaj ai pyeti "Pse? A kishte ndonjë problem në lidhje me këtë deri 

më tani? "Unë i thashë -Jo, nuk e di të ketë '. ”Atëherë ska problem ", tha ai. Pra, çdo polic 

e interpreton problemin sipas mënurës së tij ose të saj. (Rasti i gjilpërave; drejtor i një prej 

OJQ-ve  më të mëdha.) 

Një formë e tillë bisedimesh ndërmjet klientëve në njërën anë dhe autoriteteve 

rregullatore në anën tjetër, nuk është e rrallë në shumë sisteme administrative. 

Autoritete të tilla si bordet e pavarura rregullative e kanë këtë marrëdhënie në mënyrë 

të hapur, mbi baza të qarta ligjore. Megjithatë ky, nuk është rasti në të cilën 

                                                 
9
 Edhe pse i tejkalon qëllimet e këtij studimi, është shumë ilustrative për të përmendur në 

formën e rasteve udhëzuese shtesë për mbrojtjen ektreme të logjit. Shkelësit e rregullave të 

qarkullimit  dhe të kodit rrugor mund të mos ndiqen në një mënyrë shumë të lirë dhe të 

thjeshtë. Procedura fillon me policinë e cila con një letër pronarit të automjetit bashkëngjitur 

evidencën e fotografisë për shkelje të kodit rrugor. Më pas i lihet pronarit të makinës, 

shkelësit të kodit, 15 ditë për të shlyer detyrimet osë në të kundërt do të ndiqet në rrugë 

ligjore. 
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ligjshmëria e marrëveshjeve të tilla të jetë, të paktën, e debatuar fort – me qëndrimin 

zyrtar të Prokurorit të Përgjithshëm, por edhe me qarqet e policisë:  
Ishte një gabim joprofesional mosmbledhja në avancë e opinioneve [në lidhje me 

ligjshmërinë e marrëveshjeve të tilla]. Nëse ka patur një pozicion të qartë ligjor paraprak, 

atëherë një marrëveshje e tillë -- në kundërshtim me normat ligjore efektive - nuk do të ishte 

nënshkruar. (Rast i këmbimit të gjilpërave; oficer i policisë i ngarkuar me hetimin e krimit 

të drogës në Byronë Kombëtare të Hetimit.) 

Kështu tipar i veçantë i kësaj praktike është (i) se duke qenë mjaft e dukshme -dhe në 

disa raste, të tilla si në Budapest, e formalizuar- është (ii) e paligjshme, megjithatë 

(iii) nuk është trajtuar si një parregullsi shqetësuese për tu eliminuar menjëherë por, 

përkundrazi, mbetet një tipar i qëndrueshëm i fushës politike të dhënë. Nëse 

shikojmë për modele të ngjashme në botën e politikave publike, konceptin i 

rregullimit qeveritar mund ta shohim si një mundësi (Stigler 1971). Në formulimin 

konçizë të Wikipedias, "konfiskimi rregullator është një fenomen në të cilën një 

agjensi rregullatore e qeverisë, e cila mendohet të veprojë në interesin publik, bëhet e 

dominuar nga interesat vetjake të zyrtarëve ekzistuese në industrinë
10

 që 

mbikëqyret."  

Pavarësisht disa ngjashmërive të dukshme dhe ndryshimeve, ky nuk është, 

megjithatë, rasti i marrëveshjeve të implementimit, duke qënë se, në këtë rast 

interesat e forta vetjake nuk janë të dukshme (as të droguarit dhe as  OJQ-të e varuara 

krejtësisht nga fondet qeveritare nuk janë konceptuar si aktorë të tillë). Motivi 

kryesues, prapa çdo marrëveshjeje zbatimi, vjen nga vetë aparaturat implementuese. 

Edhe pse ne mund të ndalemi në këtë pikë, duket e vlefshme për të shkuar një hap më 

tej dhe të shikojmë disa shpjegime në lidhje me atë që e bëri / e bën marrëveshjen me 

policinë. Një pike fillestare e dukshme këtu është paqartësia e pandarë e rregullimit 

ligjor. Kjo paqartësi nuk është vetëm në pamje të parë, por është e trajtuar si e tillë 

edhe nga subjekte të tilla si Gjykata Kushtetuese, pozicione paralele të Zyrës së 

Kryeprokurorit dhe Avokati i Popullit, të cilët s‘janë përmendur për arsye thjeshtimi.  
Parlamenti, bëri një veprim jokushtetues duke… mos krijuar dispozita ligjore që 

rregullojnë përgjegjësitë penale në lidhje me personelin, për zvogëlimin e dëmit për 

parandalimin dhe trajtimin me shërbime për të varurit nga droga. [...] Parimet udhëzuese 

dhe rregulloret e detajuara të parandalimit, trajtimit dhe zvogëlimit të dëmit janë zhvilluar 

dhe harmonizuar me anë të Kodit Penal por, në një masë jo të plotë. Pozita e politikëbërësit 

/ ligjvënësit në metoda të ndryshme [trajtimit dhe zvogëlimit të dëmit] është e paqartë, psh,l 

në lidhje me ...shërbimet e këmbimit të gjilpërave. (Rasti i këmbimit të gjilpërave, 

Rregullorja e Gjykatës Kushtetuese  54 / 2004. (XII. 13.) AB.) 

Me pak fjalë, hartuesit e politikave, kanë krijuar dhe mbajtur për rreth 6 vjet, një 

situate të karakterizuar nga kontradikta të hapura dhe plotësisht të pazgjidhura në 

mes të dy segmenteve të rëndësishme të politikës së drogës (zvogëlimin e dëmeve 

dhe politikës penale). Kjo kontradiktë, është karakteristike veçanërisht për dy arsye: 

                                                 
10

 www.wikipedia.org, downloduar ne 5 April 2008. 
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• Së pari, nuk është vetëm një kontradiktë funksionale në drejtim të një politike de 

facto që kundërreagon tjetrën por, ajo është e dukshme dhe e koduar në mënyrë 

eksplicite në nivel të lartë të masave ligjore (Ligji i miratuar nga 

Parlamenti). Hungaria ka një kulturë të fortë juridike, Rechtsstaat- burokraci 

administrative (Hajnal 2005,Hajnal-Jenei 2007), ku aparatet e qeverisë nuk janë 

vetëm për të ndjekur ligjin, por janë gjithashtu të varura nga udhëzime të tilla. Në 

një kontekst të tillë, janë të dukshme kontradiktat në rregulloret e nivelit të lartë 

ligjor që veçanërisht njihen si "shokuese". 

• Së dyti, disa mund të argumentojnë se në disa raste, politikat e ndryshme e 

kundërshtojnë njëra-tjetrën. Në të vërtetë, kjo është një situatë e –mirënjohur- përsa 

i përket lidhjes ndërmjet politikave të ndryshme dhe qëllimit për arritjen e 

tyre. Megjithatë, nuk është rasti këtu për shembullin e një përvoje ndërkombëtare, 

si dhe të sensit të përbashkët dhe rekomandimeve të aktorëve të tillë si Gjykata 

Kushtetuese dhe Avokati i Popullit, të cilët sugjerojnë mënyra të qarta për 

eleminimin e kontradiktave të panevojshme.  

Duke vëzhguar stabilitetin e kësaj situate – dhe mbështetjen e qeverisë pavarësisht 

paralajmërimeve të përsëritura të aktorëve ndyshëm, të profileve larta, për ta 

eleminuar atë – duhet të ishte e qartë që kjo situatë nuk mund të shfaqej si pasojë e 

gabimeve të paqëllimshme të legjislatorëve, por duket se ka burime strukturore. 

Është përtej fushës së veprimit dhe ambiceve të studimit të tanishëm të hetojmë më 

tej në zinxhirin e faktorëve dhe ngjarjeve që i cojnë autoritetet drejt negociatave mbi 

implementimin; megjithatë një faktor potencialisht vendimtar që e çon qeverinë drejt 

krimit dhe mbajtjes së një situate të tillë mund të jetë ndjekja e dy qëllimeve politike 

të papajtueshme, 

• njëri prej tyre është plotësimi i kushteve (OKB dhe BE) dhe kërkesave 

ndërkombëtare të prezantimit / akomodimit të masave për zvogëlimin e dëmit, 

ndërsa  

• një tjetër aspekt i domosdoshëm është politika e brendshme (kombëtare) për 

mbajtjen (me sa duket) e një politike penale të rreptë në lidhje me varësinë e drogës 

(droga, duke qenë si një nga aspektet më negative nga aspekti social). 

Me pak fjalë, negociatat e zbatimit, janë një taktikë e aparateve qeverisëse, funksioni 

i të cilave është përshtatja me politikën e natyrshme dhe pasiguria ligjore e "bartur" 

nga politikëbërësit. Ajo, paraqet rregulla të forta organizatave burokratike, për të 

vepruar në një mjedis (juridik / politik) ndryshe nga organizata që nuk janë në 

gjendje të përballojnë një gjë të tillë. Kjo, ndodh megjithatë, jo pa kosto. Pasiguria 

është duke u "transferuar" më poshtë, në drejtim të aktorëve të shoqërisë, të prekur 

kryesisht nga këto politika. Për më tepër, ka edhe një çmim për tu paguar në drejtim 

të efektivitetit të ulët dhe efikasitetit të zvogëlimit të dëmit / shëndetit publik dhe 

politikave penale. 

 

4. Vërejtjet përfundimtare 

Ambicja e këtij hulumtimi, është që të theksojë - identifikojë, konceptojë dhe 

përshkruaj- potencialisht burime dhe të paktën pjesërisht, të spjegojë dështimet e 
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Politikave, që janë të vështira për të shpjeguar dhe kuptuar në bazë të nocioneve dhe 

faktorëve konvencionalë. 

Për këtë qëllim, u përzgjodhën tre raste të dështimeve të politikës dhe u shqyrtuan ato 

në thellësi. Analiza e cilësisë të materialeve empirike të mbledhura në rrjedhën e 

fushës së hulumtimit ka rezultuar në tre propozime, në lidhje me motivet e tilla 

shkaksore, si më poshtë: 

 interesa të vogla, në vetshërbim të politikbërësve 

 pafuqi rregullative që dalin nga mbrojtja "ekstreme" e sundimit të ligjit; dhe 

 zbatimi i marrëveshjeve të lidhura nga / në mes të aparateve qeverisëse, 

përgjegjëse për zbatim. 

Ndërsa motivi i parë duket të jetë i ndashëm nga nocionet më konvencionale të 

politikanëve në shërbim të vetes (psh. politikanë që maksimizojnë dobinë për 

zgjedhjet publike) në një masë më pak të kënaqshme, të tjera motive shfaqin dy 

shkaqet që ndajnë anën konceptuale nga koncepte të ngjashme e më tradicionale. 

Arritja e një përfundimi të qëndrueshëm se deri në çfarë mase, këto koncepte 

emergjente (i) kanë vlerë të shtuar në drejtim të pushtetit dhe (ii) sa janë të ndashme 

nga koncepte të tjera të ngjashme, kërkonë mendime dhe argumenta shtesë. 
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Lista e burimeve empirike
11

 

Rasti i  këmbimit të gjëlpërave 

Dokumente 

1. Vendimi i Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm, në lidhje me rastin e Drejtorit të një OJF-je 

të madhe në lidhje me rastin e  shërbimit të këmbimit të shiringave për drogat intravenoze. 

2. Roli i Avokatit të Popullit në lidhje me masat policore kundër klientëve që përdorin 

këmbimin e shiringave për drogat intravenoze. 

3. Dokumenti bazë i OJF-së ―TASZ‖ (―Society for Freedom‖; www.tasz.hu). 

4. Strategjia Kombëtare për luftën ndaj problemeve të drogës ( miratuar nga Parlamenti në 5 

Dhjetor 2000). 

5. Rezoluta qeveritare në lidhje me implementimin e Strategjisë Kombëtare të luftës kundër 

Drogave (1036 / 2002 dhe 1129 / 2004 Korm.). 

 

Intervista 

1. Ekspert kyç në politikën e luftës kundër drogave, i një prej OJF-ve më influencuese në këtë 

fushë. 

2. Ish punonjës i Shërbimit Civil, i ngarkuar me hartimin e Strategjise Kombëtare të luftës 

kundër drogave, në kohën e intervistimit, zëvendës Drejtor i një agensie kombëtare, 

përgjegjëse për kordinimin e implementimit të strategjisë seë luftës kundër drogave. 

3. Drejtor i një prej OJF-ve më të mëdha, që merret me problemin e shkëmbimit të shiringave 

4. Nëpunës i lartë, i cili luan një rol kyç në hartimin dhe koordinimin e implementimin e 

politikave qeveriatre të luftës kundër drogës. 

5. Oficer Policie, përgjegjës në investigimin e krimit të drogës në Zyrën Kombëtare të 

investigimit. 

 

Rasti i Rregullores së ndërtimit 

Dokumente 

1. Përmbledhje e studimit të shkruajtur nga një drejtues i Departamentit të Inspektimit Ligjor, 

në nivel lokal- Zyra shtetërore administrative (me përgjegjësi: mbykqyrja e autoriteteve të 

kontrollit të ndërtimit). 

2. Raporte të selektuara të Avokatit të Popullit, në lidhje me raste të ndryshme që prekin 

punën e autoriteteve të ndërtimit.( www.obh.hu)  

Intervista 

1. Drejtori i Departamentit të Inspektimit Ligjor në nivel lokal - Zyra shtetërore 

administrative (me përgjegjësi: mbykqyrja e autoriteteve të kontrollit të ndërtimit) 

2. Specialit në ministrinë përgjegjëse për hartimin e kornizës ligjore. 
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 Për të siguruar anonimitetin e informatorëve kyç, pozicioni i tyre nuk është specifikuar në detaje. 

Termi "punonës i lartë civil" është përdorur për të treguar të anketuarit në pozicionet si sekretar 

shteti, komisioner i qeverisë dhe komisioner në nivel ministror. Termi "menaxher nivelit të lartë" 

është përdorur për të treguar pozicionet Drejtor i Përgjithshëm dhe Zëvendës Drejtor i 

Përgjithshëm i korporatave e të tjera 
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3. Ish- specialist prej 25 vitesh dhe drejtor i Departamentit përgjegjës për hartimin e 

rregullave në fuqi. 

4. Oficer përgjegjës në një ndërtesë në distriktin e Budapestit. 

5. Ndërmarje aktive në distrikte të ndryshme në Budapest, me aktivitet real estate dhe 

projekte zhvillimicts në catering dhe industrinë hoteliere. 

 

Rasti i Kartave të Parkimit 

Dokumente 

1. Artikuj të zgjedhur të medias së shkruar që paraqesin këtë problem në periudhën 2002-

2006. 

2. Një forum në internet në lidhje me problemet e parkimit të personave me aftësi të kufizuar. 

3. Ligje dhe rregullore në lidhje me këtë problem, si: 218 / 2003 Korm., 141 / 2000 Korm., 

100 / 1999 OGY, 164 / 1995 Korm., 143 / 1995 Korm. es 1 / 1975 KPM-BM. 

Intervista 

1. President i një prej OJF-ve më të mëdha për problemet e personave dizabël. 

2. Drejtori i Departamentit përgjegjës për politikat e zgjidhjes së problemeve të personave 

dizabël në Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale. 

3. Kreu i Inspektimit të një nga dy kompanive të parkingëve- pronë e bashkisë Budapest. 

4. Manaxher i nivelt të lartë i kompanisë së ruajtjes së hapësirave publike në Budapest dhe 

përfaqësues i rangut të lartë të ―Hungarian Parking Association‖. 

5. Shofer në Institutin Kombëtar të Personave me aftësi të kufizuara. 

6. Manaxher i nivelit të lartë në Institutin Kombëtar Për Shërbimin ndaj Personave Disabël. 

7. Anëtar i Këshillit të Bashkisë Budapest përgjegjës për problemet e parkimit. 

8. Oficer policie në një district në Budapest. 



Reagimi politik dhe qeveritar ndaj diversitetit etnik dhe 

gjuhësor: Rastet e Rumanisë dhe Ukrainës 
Natalia Kolisnichenko, Mykola Izha, Allan Rosenbaum 

 

 

Abstrakt  

Ky artikull, shqyrton mënyrën se si pakicat etnike dhe gjuhësore, kërkojnë të 

drejtojnë çështjet e tyre të interesit, brenda kontekstit të strukturave politike dhe 

qeveritare të vendit. Artikulli, shqyrton marrëdhënien midis ndryshimeve në gjendjen 

e pakicës dhe ndryshimeve në mjetet specifike të përdorura nga këto grupe, kur 

kërkojnë drejtimin apo trajtimin e problemeve të tyre. Për këtë arsye, ne do të shohim 

dy vende të rëndësishme të Europës lindore – Rumaninë dhe Ukrainën. Të dy vendet 

kanë pakica të rëndësishme etnike dhe gjuhësore. Megjithatë, gjendjet e ndryshme të 

secilit prej këtyre grupeve etnike, kanë prodhuar mjete mjaft të ndryshme me anë të 

të cilave çështjet etnike dhe gjuhësore janë sjellë në vëmendjen politike dhe 

qeveritare. Kjo, nga ana tjetër, ka ndikuar në mënyrën me të cilën politikëbërësit u 

përgjigjen atyre. 
 

Hyrje 

Çështjet e identitetit etnik dhe gjuhësor janë të rëndësishme për të gjitha qeveritë – 

qofshin ato demokratike, në proces demokratizimi, apo dhe jo demokratike
1
. Për më 

tepër, siç tregojnë qartësisht ngjarjet nga Kanadaja në Kinë dhe nga Afrika e Jugut në 

Shtetet e Bashkuara, ato përfaqësojnë dilema ngulmuese dhe të rëndësishme, për 

shumicën e shoqërive. Rënia e Jugosllavisë dhe konfliktet tragjike në Bosnje- 

Hercegovinë e Kosovë, tregojnë se këto janë çështje të rëndësishme në kushtet e 

tranzicionit drejt demokracisë në Europën Qëndrore dhe Lindore.  

Në shumë aspekte, nuk është për t‘u çuditur që çështjet e statusit etnik dhe gjuhësor 

janë shfaqur si probleme kritike për qeveritë e reja në Europën Qëndrore dhe 

Lindore. Për dekada të tëra, teoricienët politikë dhe qeveritar, kanë qenë të shqetësuar 

për këto çështje. Megjithatë, pavarësisht vëmendjes së kushtuar ndaj këtyre 

çështjeve, ka ende një mungesë të konsiderueshme qartësie në lidhje me faktin se 

cilët janë faktorët që kontribojnë në disa tipe rezultatesh kur diversiteti etnik dhe 

gjuhësor shfaqet si shqetësim kritik brenda shoqërisë. Në të vërtetë, ka edhe një 

paqartësi të konsiderueshme, për faktorin që shkakton këto çështje, apo i nxit ato për 

t‘u shfaqur në kohë të caktuara dhe në vende të caktuara. Në këtë artikull ne do të 

shqyrtojmë dy vende, Rumaninë dhe Ukrainën – një prej të cilëve, Rumania, vetëm 

pak më shumë se një dekadë e gjysmë më parë, mendohej të kishte të njëjtin 

potencial për dhunë katastrofike, siç u zhvillua më pas në Bosnje-Hercegovinë.  

Rasti i Rumanisë. Vendi ka një pakicë të konsiderueshme hungareze, zyrtarisht të 

vlerësuar në rreth 7% të popullsisë (edhe pse shumë vlerësime janë më të larta)
2
. 

                                                 
1 Brubaker, Rogers. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. 

Los Angeles: University of California, 1996. 
2
 Gherghina, Sergiu and George Jiglau. ―The Role of Ethnic Parties in the Europeanisation 

Process: The Romanian Experience.‖ Romanian Journal of European Affairs, vol. 8: No. 2, 

2008, f. 82–99. 
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Rumania, ka gjithashtu popullsi të konsiderueshme gjermane dhe rome. Në Ukrainë, 

diku rreth 20-30 % e popullsisë, është identifikuar si rusishtfolëse, e shumë persona 

kanë rrënjë familjare etnike ruse. Veç kësaj, Ukraina ka popullsi të konsiderueshme 

tatare, të vendour vecanërisht në Krime
3
.  

Në Rumani, janë ngritur çështje të diversitetit etnik dhe gjuhësor, nga pakica 

hungareze, përmes proceseve zgjedhore, duke u përpjekur të influencojnë punonjësit 

publik dhe duke formuar koalicione me grupe të tjerë, për t‘i adresuar ato. Në 

Ukrainë, çështjet e gjuhës ruse dhe identitetit etnik, janë shfaqur si probleme 

madhore politike gjatë procesit zgjedhor të vitit 2004 dhe kanë përbërë shqetësime të 

konsiderueshme në zgjedhjet e mëvonëshme. Çështja e tatarve të Krimesë, ka një 

histori të gjatë në rajon dhe ndoshta asnjë grup minoritar i tanishëm në Ukrainën 

bashkëkohore nuk e ka më të fortë ndjenjën e identitetit të kombëtar
4
. 

Shpjegimi i Emergjencës së Çështjeve Etnike 

Një nga teoricienët më me ndikim në rajon, që ka trajtuar çështjet e identitetit etnik 

dhe pasojat e tij politike, veçanërisht në kontekstin Europian, ka qenë hulumtuesi 

politik norvegjez, Stein Rokkan. Në një seri librash dhe artikujsh, të shkruar në vitet 

70 dhe 80, Rokkan sugjeroi se konfliktet etnike/gjuhësore përfaqësonin një variant të 

konfliktit qendër-periferi në politikën Europiane.
5
 Rokkan, argumentoi se brenda 

shumicës së shoqërive europiane ka një grup dominant etnik/gjuhësor, i cili 

përfaqësohet nëpërmjet të paktën një, apo ndoshta më shumë, partive politike. Këto 

parti, po centralizojnë ose homogjenizojnë forcat dhe janë të përkushtuar në 

integrimin e pakicave të ndryshme etnike dhe gjuhësore të vendit, drejt kulturës më 

të gjerë dominuese qendrore
6
.  

Rokkan më tej, hamendësoi se rritja e tillë e qëndërzimit, homogjenizimit të partive 

politike (dhe forcave të krahasueshme) brenda një shoqërie, do të prodhojë një 

përgjigje kundërvepruese të një ose më shumë partive politike që do të përfaqësojnë 

interesat e grupeve minoritare, etnike / gjuhësore të vecanta, që gjenden brenda 

kombit. Sipas teorisë së tij,  partitë politike minoritare, ndërsa po zhvilloheshin, për 

interesat e tyre, do të negocionin (përgjithësisht paqësisht) gradualisht, hap pas hapi e 

gjithnjë në rritje për kërkesat politike dhe administrative të grupeve minoritare, 

                                                 
3
Rowland, Richard H. ―National and Regional Population Trends in Ukraine: Results from 

the Most Recent Census.‖ Eurasian Geography and Economics, 45, Tetor-Nentor 2004, f 

491–514.  
4
 Kolisnichenko, Natalya and Allan Rosenbaum. Building a New Democracy in Ukraine: The 

Unacknowledged Issue of Ethnic and Linguistic Diversity in Public Administration Education 

and Training. Forthcoming Public Administration Review, 2009. 
5
 Lipset, Seymour and Stein Rokkan. ―Cleavages Structures, Party Systems and Voter 

Alignments: An Introduction.‖ Party Systems and Voter Alignments. New York: Free Press, 

1967. 
6
 Rokkan, Stein and Derek Urëin. ―Centres and Peripheries in Western Europe.‖ Politics of 

Territorial  Identity: Studies in European Regionalism, eds. Rokkan, Stein and Urwin, Derek. 

London: Sage Publications, 1982. 
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etnike/gjuhësore, të cilët ata përfaqësojnë dhe se aktivitetet e tyre rrjedhimisht do të 

ishin ngushtësisht të përqëndruar mbi interesat specifike etnike/ gjuhësore.  

Në një artikull të vitit 2002, në ―Southeast European Politics‖, shkencëtari politik 

francez, Antoine Roger, i institutit të Studimeve Politike të Bordeaux, argumentoi se 

teoria e Rokkan ishte disi me të meta, për shkak se ajo nuk merrte parasysh një 

variabël veçanërisht të rëndësishme në procesin e mobilizimit të grupeve minoritare, 

etnike dhe gjuhësore
7
. Gjatë egzaminimit të politikave të minoriteteve etnike në 

Bullgari dhe Rumani, Roger, sugjeron se minoriteti turk në Bullgari, interesat e të 

cilit përfaqësohen nëpërmjet partisë Lëvizja për të Drejtat dhe Liritë(DPS), sillet në 

një mënyrë që teoria e Rokkanit do ta parashikonte. Ajo, ka negociuar dhe ka aritur të 

përfitojë një shumëllojshmëri arritjesh pozitive në rritje për minoritetin turk në 

Bullgari. Duke bërë këtë, ajo nuk është përpjekur të angazhojë parti të tjera politike 

në çështje të tjera, përveç atyre që prekin mirëqënien e minoritetit turk në vend dhe 

madje, në lidhje me këto çështje është treguar shumë përmbajtur ndaj sjelljeve 

konfliktuale.  

Nga ana tjeter, Roger e shikon Rumaninë – një prej rasteve që do të shqyrtojmë këtu 

më vonë – për të marr në konsideratë aktivitetet e partisë së Unionit Demokratik të 

Magyar-ve të Rumanisë (UDMR), të cilët përfaqësojnë minoritetin hungarez në 

Rumani dhe zbulon se sjellja e tij, është mjaft e ndryshme nga ajo e DPS. Ndryshe 

nga DPS, UDMR ka ndërmarrë një rol shumë të gjerë, agresiv dhe aktiv dhe si 

rrjedhim, të rrezikshëm në jetën politike të Rumanisë. Ajo, ka hyrë në koalicion me 

parti të tjera dhe herë pas here ka marrë poste ministrore në qeveri, në momente të 

tjera ka kundërshtuar qeverinë në një sërë çështjesh që shkojnë përtej interesave të 

imediate të minoritetit hungarez, në vend.  

Roger e shpjegon këtë sjellje mjaft të ndryshme dhe të papritur, duke sugjeruar se 

teoria e Rokkan nuk i kushton vëmendje një variabli shumë kritik. Ai variabël, është 

qëndrimi relativ politik dhe ekonomik, i vendit të origjinës së minoritetit. Kështu, 

Rogers, argumenton se në rastin e DPS dhe përfaqësimit prej tij të interesave të 

minoritetit turk në Bullgari, kushtet e jetesës në Turqi dhe Bullgari janë të 

krahasueshme dhe kështu nuk inkurajojnë ndjenjën e depreviacionit relativ, e cila 

është e nevojshme për të mbajtur një sjellje më agresive dhe politikisht më të 

rezikshme që mund të çoj drejt konfliktit me parti të tjera politike. Si rrjedhim, 

qeveria turke, me burimet e veta të kufizuara, nuk ka bërë ndonjë përpjekje aktive për 

t‘i siguruar mbështjetje dhe inkurajim DPS në Bullgari. 

Nga ana tjetër, Roger tregon se minoriteti hungarez në Rumani, i mobilizuar 

nëpërmjet UDMR, është në një situatë mjaft ndryshe, në kuptimin se kushtet 

ekonomike dhe sociale në Hungari janë objektivisht më të mira se në Rumani, duke 

bërë kështu që minoritetit hungarez të ketë pritshmëri të larta dhe të ndihet më i 

disavantazhuar. Qeveria hungareze, në kohë të ndryshme ka ndërmarrë disa veprime, 

                                                 
7
 Roger, Antoine. ―Economic Development and Positioning of Ethnic Political Parties: 

Comparing  f. 20–42. 
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për të inkurajuar individët e diasporës hungareze në mënyrë që ata të kërkojnë 

agresivisht të drejtat dhe trashëgiminë e tyre hungareze. Si pasojë, Roger sugjeron se 

teoria e Rokkan, pra teoria e të qënit përgjithësisht relevant, në mënyrë që të jetë 

plotësisht e parashikueshme, duhet të ndryshohet duke marrë parasysh impaktin e 

atdheut të origjinës tek minoritetet etnike – kushtet e tij të brendshme dhe veprimet e 

tij në mbështetje të diasporës – për të kuptuar dhe shpjeguar plotësisht sjelljen 

politike të minoriteteve etnike dhe gjuhësore brënda vendit në të cilin jetojnë. Duke 

parë dy lloje të ndryshme minoritetesh etnike/gjuhësore, atë në Ukrainë, si dhe 

minoritetin hungarez në Rumani, ne përfitojmë një perspektivë më të gjerë në lidhje 

me sjelljet politike dhe administrative të grupeve minoritarë etnike / gjuhësore, 

brenda kontekstit europian. 

 

Rumania 

Dy grupet minoritare kryesore etnike në Rumani janë, hungarezët dhe pas tyre 

romët
8
. 

Tabela 1 Popullsia minoritare në Rumani 

Etnia Popullsia Totale Përqindja 

Hungareze 1,434,000 6.6% 

Rome 535,000 2.5% 

Ukrainase 61,000 0.3% 

Gjermane 60,000 0.3% 

Ruse 36,000 0.2% 

Turke 33,000 0.2% 

Tatare 24,000 0.1% 

Serbe 23,000 0.1% 

Sllovake 17,000 0.01% 

Rumune 19,409,000 89.55% 

POPULLSIA TOTALE 21,698,000 100% 

Census 2002 

 

Në përgjithësi, romët, për shkak të traditave të tyre vendore dhe kulturore, nuk janë të 

organizuar politikisht. Që nga rënia e sistemit komunist, pakica hungareze në 

Rumani ka qenë politikisht shumë aktive. Pjesa më e madhe e atij aktiviteti ka qenë 

përmes një partie politike të dominuar nga hungarezët, të krijuar në fillim të viteve 

90, e quajtur "Aleanca Demokratike e Hungarezëve në Rumani" (DAHR). Menjëherë 

pas rënies së komunizmit, nacionalizmi rumun i cili kishte karakterizuar diskursin 

politik gjatë viteve të fundit të komunizmit, prodhoi tension të konsiderueshëm 

politik midis pakicës hungareze dhe shumicës rumune. Në të vërtetë, në mars 1990, 

në qytetin Targu - Mures, shpërthyen trazira etnike që çuan në disa viktima. Ndërsa 

Kushtetuta 1991 në nenin 6, u referohej të drejtave të pakicave, politika rumune nuk 

                                                 
8 Materiali për Rumani skicohet ashpër sipas Gherghina, Sergiu dhe George Jiglau. "Roli i partive etnike 

në procesin e evropianizimit: Përvoja rumune." Revista rumune për Çështje Evropiane, vol. 8: Nr 2, 

2008, fq 82-99 dhe Roger, Antoine. "Zhvillimi Ekonomik dhe pozicionimi i partive politike etnike: 

Krahasimi i Bullgarisë dhe Rumanisë Post-Komunist." European Times Politics, vol. III: Nr 1, qershor 

2002, f. 20-42 si dhe bisedat në fakultete në Universitetin Babes-Boljait në Kluzh, Rumani. 
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kishte vëmendje të madhe legjislative dhe administrative për këto cështje derisa 

DAHR hyri në koalicionin qeverisës në vitin 1996. 

Në rastin e Ukrainës, si pasojë e përmbysjes së regjimit komunist në vitin 1989, janë 

bërë përpjekje për të krijuar një ligj themelor që të marte parasysh të drejtat e 

pakicave kombëtare. Në dhjetor të 1991, Kushtetuta e re e Rumanisë, e miratuar me 

referendum, u referohet të drejtave të personave që u përkasin pakicave kombëtare 

për "ruajtjen, zhvillimin dhe shprehjen e identitetit të tyre etnik, kulturor, gjuhësor 

dhe fetar". Gjithashtu në drejtim të të drejtave të pakicave ligji i administratës 

publike, i vitit 1991, përfshinte dispozita që përcaktonin se vendimet e këshillave 

lokal duhet të publikohen edhe në gjuhën e pakicave, kur njësia ka një numër të 

konsiderueshëm individësh që i përkasin një pakice etnike; një dispozitë tjetër 

siguronte që, individët që u përkasin pakicave të mund të përdorin gjuhën e tyre 

amëtare, si me shkrim ashtu edhe me gojë, në komunikimet me autoritetet publike, 

për sa kohë që çdo dokumenti i bashkëlidhet një përkthim në rumanisht, ose nëse 

personi i pakicës punëson shërbimet e një përkthyesi. Në vitet e fundit, është parë një 

vëmendje më e madhe ndaj këtyre çështjeve, edhe pse nuk është aprovuar ndonjë ligj 

i ri. Në 1992, Parlamenti rumun, ndryshoi procedurat zgjedhore, për të krijuar një 

sistem sipas së cilës pakicave gjuhësore hungareze, të vendit, do t‘u garantohej të 

paktën një vend në çdo zgjedhje të Parlamentit. Një arritje e madhe për DAHR, ishin 

zgjedhjet parlamentare të nëntorit 1996, në të cilat u bë pjesë e koalicionit qeveritar 

dhe si rezultat, ariti përfaqësim politik në nivel ministror. Ndër arritjet më të 

dukshme, nga perspektiva e pakicës hungareze, gjatë kësaj periudhe kanë qenë 

amendimet e ligjeve mbi administratën publike dhe edukimin, të cilët rritën më tej të 

drejtat gjuhësore të pakicave. 

Pas zgjedhjeve rumune 2000, në të cilën Partia Social Demokrate erdhi në pushtet, 

DAHR, u fut në aleancë politike me të, nëpërmjet ―Marrëveshjes së Bashkëpunimit 

midis Partisë Social Demokrate dhe DAHR ", e nënshkruar në vitin 2002 me anë të 

së cilës të dyja partitë politike angazhoheshin se do t‘i jepnin prioritet mbrojtjes së 

interesave të pakicave kombëtare. Pas kësaj marrëveshjeje, ka pasur të paktën pesë 

projektligje për pakicat kombëtare të përgatitur të debatuara publikisht, por që nuk 

morën mbështetjen e nevojshme politike për të mundësuar kalimin e tyre.  

Megjithëse DAHR, ka qenë një lojtar aktiv në qeverinë kombëtare rumune, 

përpjekjet e tij kanë prodhuar rezultate të përziera. Disa rumunë janë shumë kritikë 

dhe sugjerojnë se DAHR nuk është angazhuar vërtetë ndaj mirëqenies së vendit dhe 

se lehtësisht ai mund të sakrifikojë parimet për interes personal të menjëhershëm. Të 

tjerë e sulmojnë atë rrënjësisht. Një kritik i zhvillimeve rumune, Maximillian Telti, 

Presidenti i Koalicionit Hungarezo-Amerikan, e ka karakterizuar gjendjen e qeverisë 

kombëtare në Rumani, në lidhje me të drejtat e pakicave etnike, në mënyrën e 

mëposhtme - "Megjithëse Parlamenti rumun, që nga viti 1990ka miratuar një numër 

ligjesh për të drejtat e minoriteteve, duke përfshirë këtu legjislacionin mbi arsimin 

dhe administratës publike, këto ligje kanë dështuar në adresimin e gamës së plotë të 

çështjeve me të cilat përballen pakicat në Rumani. Për më tepër, edhe atje ku ato janë 
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zbatuar, ligjet janë të pamjaftueshëm për ruajtjen dhe promovimin e identiteteve 

gjuhësore dhe kulturore të pakicave. Kështu që politika rumune ka dështur në 

mbështetjen e aspiratave legjitime të pakicave dhe në përpjekjet e saj për të 

rivendosur institucionet arsimore hungareze, të cilat u mbyllën forcërisht nën 

regjimin komunist‖.  

Megjithëse nga ana e pakicës hungareze në Rumani, ka patur një përpjekje të mëdhe 

për t'u angazhuar në procesin politik në nivel kombëtar, ajo ka qenë shumë më pak e 

përfshirë në nivel lokal. Në studimin e tij "Politika Vendore në Rajonet Kufitare në 

Europën Qendrore‖ hulumtuesi politik Antal Bohm, vë në dukje se si pasojë e 

përpjekjeve shumë të mëdha për të prezantuar reformat e qeverisë vendore në 

Ukrainë, pakicat etnike rumune, që jetojnë në komunat ukrainase, kanë qenë shumë 

më aktive në kërkimin e të drejtave vendore dhe njohjes se sa ka qenë rasti me 

pakicën hungareze në komunitetet vendore rumune. 

Bohm, vuri në dukje se hulumtimet e tij mbi bashkësitë kufitare në Europën 

Qendrore dhe Lindore, zbuluan se rreth 71% e fshatrave që ai kishte zgjedhur në 

Ukrainë, kishin gjetur një far autonomie vendore dhe rritje në ofrimit të shërbimeve, 

që lehtësonin promovimin e gjuhës vendore (në shumicën e rasteve, ruse). Vetëm 

10% e mostrës së bashkësive kufitare në Rumani, kishin kërkuar një njohje të tillë të 

të drejtave të tyre minoritare. Ai, gjithashtu zbuloi se në bashkësitë kufitare 

ukrainase, 29% e zgjedhjes së bashkësive të tij, e kishin lejuar rusishten të bëhej një 

gjuhë zyrtare e shkruar, ndërsa në Rumani asnjë prej komuniteteve nuk e pranonte 

hungarishten si  gjuhë zyrtare të shkruar. Në rastin e Rumanisë, ku Qeveria 

Kombëtare ushtron kontroll më të madh mbi pushtetin vendor se sa në Ukrainë, 

mund të vihet re një strukturë me anë të së cilës pakicave  hungareze në kufi më 

bashkësitë  rumune, megjithëse jo shumë të suksesshme në zgjedhjet vendore, u 

mundësohet një përfaqësim i rëndësishme në qeverinë vendore. Kjo është një zyrë e 

rëndësishme, një nëpunës komunal, i cili emërohet nga qeveria kombëtare. 

Ndonëse çështjet e diversitetit etnik / gjuhësor, mbeten komplekse dhe të 

diskutueshme, në Rumani, ato janë duke u trajtuar në procesin politik. Siç ka 

komentuar Sergiu Konstandini, Rumania, ashtu si politikanët e saj pretendojnë, ka 

qenë një histori suksesi në drejtim të çështjeve të diversitetit etnik  / gjuhësorë. Ajo, 

ka qenë mjaft reaguese ndaj ―presionit të kombinuar nga Bashkimi Evropian, NATO, 

Këshilli i Evropës dhe Përfaqësuesit e Pakicave Politike Hungareze" për sa i përket 

këtyre çështjeve. Si Konstandini vazhdon të vër në dukje, ky kombinim i faktorëve 

dhe aktorëve, ka siguruar të jetë vendimtar për të bindur klasën politike rumune,  të 

pranojë reformat për të drejtat e pakicave etnike / gjuhësore, në përgjithësi. 

 

Ukrainë 

Vitet e fundit kanë dëshmuar lindjen e një debati politik të rëndësishëm, mbi çështjet 

etnike / gjuhësore brenda Ukrainës
9
. Forcat politike të vendit me prirje drejt 

                                                 
9
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perëndimit, udhëhequr nga Presidenti Viktor Jushçenko i Ukrainës dhe forcat e tij me 

prirje drejt lindjes, udhëhequr disa herë nga Kryeministri Viktor Janukoviç(2002-

2005, 2006-2007), kanë patur, midis të tjerash, mosmarveshje të rëndësishme 

politike, përsa i përket si përdorimit të gjuhës ukrainese në sferën publike në 

përgjithësi ashtu dhe nevojës për kryerjen e aktiviteteve qeveritare nga punonjësit e 

administratës publike (një kërkesë, e cila në shumë raste, nuk është zbatuar). Më i 

fortë se debati mbi rolin e gjuhës ukrainase në punën e qeverisë, ka qenë konflikti se 

cili është roli i gjuhës ruse në vend dhe pyetja se nëse rusishtja duhet vendosur si një 

gjuhë e dytë zyrtare në Ukrainë, apo jo.  

Përdorimi i gjuhës ruse, është gjerësisht i pranuar nga shumica e segmenteve të 

popullsisë së saj, në Ukrainë. Ajo, është gjuha zotëruese e Ukrainës Lindore dhe 

Jugore dhe një gjuhë dominuese, në shumicën e pjesës së mbetur të vendit. 

Megjithatë, në vitet e fundit, ajo është bërë gjithnjë e më shumë një çështje politikisht 

e paqëndrueshme për popullatën etnike ruse në Ukrainë, e cila është inkurajuar nga 

disa udhëheqës politik, që kërkojnë që gjuhës ruse t‘i jepet statusi i barabartë me 

gjuhën ukrainase. Për një pjesë të qytetarve ukrainas, kjo perceptohet si hap i parë 

drejt bashkimit me Rusinë.  

Në fakt, çështjet etnike / gjuhësore brenda Ukrainës, janë shumë më të komplikuara 

se sa një polemikë e thjeshtë mbi rolet përkatëse të gjuhës ukrainase dhe ruse. 

Përkundrazi, ato pasqyrojnë dhe janë manifestime të ndasive të mëdha kulturore dhe 

politike, brenda Ukrainës. Ndërsa pothuajse e gjithë popullsia e Ukrainës, mund të 

kuptoj gjuhën ukrainase, ndoshta vetëm pak më shumë se gjysma e popullsisë së 

vendit është me të vërtetë komode në përdorimin e gjuhës ukrainase - një gjuhë e cila 

ka shumë ngjashmëri me rusishten. Promovimin i gjuhës ukrainase, është pranuar 

nga shumë (sidomos nga lidershipi politik ukrainas me prirje perëndimore) si një 

simbol i identitetit kombëtar dhe bashkimit. Disa nga nacionalistët më ekstrem 

ukrainas, refuzojnë në mënyrë aktive përdorimin e gjuhës ruse, si mjet për të 

mbështetur identitetin kombëtar të Ukrainës, nëpërmjet përdorimit të detyrueshëm të 

gjuhës ukrainase. 

Në disa raste, si në situatën e popullsisë së Krimeas Tatar, të Ukrainës, çështjet 

etnike/gjuhësore janë, një manifestim bashkëkohor i një lloji traumash të së kaluarës 

që karakterizojnë shumë shoqëri, të cilat kanë qenë të dominuara nga regjime 

autoritare dhe shtypëse. Ky grup relativisht i vogël, që numërohet në qindra mijëra, 

është pasardhës i vendasve. Duke qenë pothuajse krejtësisht të dëbuar nga atdheu i 

tyre Krimea, gjatë Luftës së Dytë Botërore, në dhjetëvjeçarin e fundit shumë janë 

kthyer në atdhe. Që nga kthimi, ata janë mobilizuar politikisht me qëllimin e 

rimarrjes së tokës dhe burimeve të tjera, të grabitura. Kjo, ka çuar në një tension të 

konsiderueshme midis pushtetit vendor të krimeas dhe disa elementëve të popullsisë 
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tatare – një pjesë e vogël, por të shprehur qartë se do të donte të shikonte një shtet 

krimeas të pavarur
10

. 

Një nga fushat kryesore të konfliktit mes autoriteteve Krimease dhe popullsisë tatare 

ka qenë në lidhje me shkollat vendore. Aktualisht, ka 14 shkolla krimease në gjuhën 

tatare në të cilat arsimohen 4,151 studentë (në krahasim me 1,595 shkolla në gjuhën 

ruse, në të cilat mësojnë mbi 700,000 studentë). Popullsia krimease tatare, e ka 

përqëndruar aktivitetin e saj politik, në protestat kundër mungesës së shkollave të 

përshtatshme për të arsimuar studentët në gjuhën krimease-tatare. Veçanërisht e 

dukshme në këtë rast është situata në kryeqytetin krimeas, Simferopol, i cili ka një 

popullsi prej 40,000 tatar krimeas, por nuk ka asnjë shkollë në të cilën jepet mësim 

në gjuhën krimease-tatare. 

Çështjet etnike/ gjuhësore, herë pas here shfaqen në  procese politike më të gjera në 

Ukrainë dhe marrin formën e partive politike, të cilat, në pjesën më të madhe, janë 

jetë-shkurtër. Një parti e vogël, "Blloku rus", morri pjesë në zgjedhjet e vitit 2004 

dhe pastaj u zhduk. Para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2006, u krijuan dy parti 

hungareze, por edhe ato pas zgjedhjeve u zhdukën. Një faktor kontribues është fakti 

se parti të tilla kanë pak shanse për të kapërcyer barrieren e 3%, një parakusht për të 

patur përfaqësim në parlamentin ukrainas. Përveç kësaj, komunitetet etnike, me 

përjashtim të popullsisë rusishtfolëse në Ukrainë, tentojnë të përqëndrohen në zona të 

vogla, duke vështirësuar në këtë mënyrë tërheqjen e mbështetjes përtej komunitetit të 

drejtëpërdrejtë. Realiteti është se me përjashtim të rusëve etnik dhe pupullsisë tatare, 

asnjë nga 100 pakicat etnike / gjuhësore të Ukrainës, nuk ka dëshirën dhe kapacitetin 

për t‘u mobilizuar në një mënyrë politikisht të rëndësishme. 

Kjo, ndodh për shkak të qëndrimeve aktuale të shumicës së qytetarëve të Ukrainës 

mbi këto çështje, të cilët ndonëse të ndarë në mënyrë të rëndësishme, janë të 

moderuar dhe tentojnë drejt përfshirjes. Një studim kombëtar i kohëve të fundit 

tregoi se 37% e ukrainasve ndienin se si ukrainishtja dhe rusishtja duhet të ishin 

gjuhë zyrtare, 20% ndjenin se urkainishtja duhet të ishtë gjuha zyrtare, por rusishtja 

mund të ishte një gjuhë zyrtare në disa rajone të vendit. Vetëm 35%, ndjenin se 

ukrainishtja duhet të ishte e vetmja gjuhë zyrtare.  

Pavarësisht faktit se shumë ukrainas ende janë shumë më pak komod duke folur 

urkrainisht sesa rusisht, ekziston një mbështjetje e shquar për përdorimin e 

ukrainishtes si gjuhë kombëtare. Vetëm 4% e ukrainasve ndienin se rusishtja duhet të 

ishte gjuha zyrtare e shtetit dhe 3% nuk kishin asnjë opinion.  Kjo, së bashku me të 

tjera të dhëna nga pyetësori, duket se sugjerojnë se pavarësisht debateve politike në 

vazhdim, nacionalizmi ukrainas – në kuptimin e një kombi modern – në thelb është i 

gjallë dhe pavarësisht veprimeve të liderëve politik, të cilët janë përpjekur t‘i bëjnë 

çështjet etnike/ligjore një pikë grumbullimi politik, për shumicën e qytetarëve të 
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Ukrainës – duke përfshirë edhe ata me origjinë ruse – kjo nuk është një çështje e 

rëndësishme.  

Megjithatë, kjo nuk e ka ndaluar atë për t‘u bërë një çështje politike. Ishte Partia e 

Rajoneve (PeR), me bazë të fortë në rajonin e Ukrainës lindor me prirje-ruse, që 

morri rolin udhëheqës në futjen e çështjeve ento-gjuhësore në rrjedhën e politikës 

ukrainase, gjatë fushatës së hidhur presidenciale, të vitit 2004. Propozimi për t‘i 

dhënë rusishtes statusin si gjuha e dytë zyrtare në vend, u mbështet fortë nga 

udhëheqësi i saj, ish Kryeministri dhe atëherë kandidati për President, Viktor 

Janukovic. Në 27 shtator 2004, kur ai shfaqi hapur idenë se gjuhë ruse i duhej dhënë 

statusi i gjuhës së dytë zyrtare, shfaqi gjithashtu idenë për mbështetjen e shtetësisë së 

dyfishtë – ukrainase dhe ruse – për qytetarët ukrainas. Si rrjedhojë e kësaj, më pas, në 

parlament pati një rritje të theksuar të numrit të projektligjeve rreth çështjeve të 

gjuhës. Veç kësaj, është shumë e mundshme që interesi politik i gjeneruar nga këto 

propozime të ndihmojë të prodhohet një shkëputje zgjedhore dhe vota të nevojshme 

për ta bërë PeR një bllok të madh të vetëm, brenda parlamentit.  

Më pas, PeR vazhdoi të theksonte këtë çështje për qëllime politike. Në programin e 

PeR gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2006, Janukoviç, deklaroi: ―Ne jemi për t‘i 

dhënë rusishtes statusin e  gjuhës së dytë zyrtare në Ukrainë‖. Në të vërtetë, slogani: 

―Dy gjuhë – një popull‖ u dëgjua shpesh gjatë fushatës së vitit 2006. Janukovic u 

shpreh në mënyrë të përsëritur,  se pas zgjedhjeve parlamentare, partia e tij do të niste 

një propozim që rusishtja të kishte statusin e gjuhës së dytë zyrtare dhe më tej 

komentoi se ― ...është pyetje kryesore për ne‖, pasi për t‘i ―dhënë rusishtes statusin e 

gjuhës së dytë zyrtare do të ngjall shumë kontradikta në shoqërinë tonë.‖ Në një 

intervistë, Janukoviç, foli për mundësinë e kryerjes së një referendumi në lidhje me 

dhënien e statusit të gjuhës së dytë zyrtare, rusishtes dhe duke bërë ndryshime në 

Kushtetutën e Ukrainës, ai vuri në dukje se ―...nëse do të jetë e nevojshme për të 

kryer një referendum, ne do ta kryejmë atë. Nëse do të jetë e nevojshme të 

ndryshojmë Kushtetutën – ne do ta ndryshojmë atë. Parlamenti do të pranojë 

vendimin e duhur. Ne do ta kemi mundësinë, unë jam i bindur për këtë. Nëse do të 

ketë referendum mbi këtë çështje, ne do të fitojmë.‖  

Presidenti Yuschenko, prej fillimit të presidencës së tij në vitin 2005, ka theksuar 

vazhdimisht rëndësinë e çështjeve të lidhura me mbrojtjen e të drejtave dhe 

diversitetin kulturor për pakicat etnike. Ai, e ka quajtur vlerësimin e të drejtave të 

pakicave etnike, një prioritetet kryesore, të brendshëm, të shtetit ukrainas. Në vitin 

2005, Presidenti Yuschenko nënshkroi dekretin "Mbi masat për të realizuar Politikën 

Kombëtare në Fushën e Marrëdhënieve Bashkë-kombëse, Fesë dhe Kishës "(Nr. 

1172 nga 23. 09. 2005). Në këtë dokument, të Kabinetit të Ministrave, është 

propozuar "për të zhvilluar (me pjesëmarrjen e institucioneve kërkimore dhe 

organizatat publike të pakicave etnike) dhe miratuar me 1 nëntor 2005, Programi 

kombëtar e paqes brenda-kombit në Ukrainë ", e cila do të adresojë "parandalimin e 

konflikteve ndëretnike përmes kryerjes, për shembull, të disa aktiviteve të caktuara 

për paqen ndër-kombase, tolerancën në marrëdhëniet me përfaqësuesit e kombësive 
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të ndryshme, mbështetjen e traditave kulturore kombëtare duke bërë ndryshime në 

kurrikulat dhe programet, si dhe sigurimin e hulumtimit të rëndësishëm." 

Megjithatë, përtej kësaj nisme, Presidenti Jushcenko, ndoshta për shkak të 

preokupimit të tij në konfliktin e vazhdueshëm që ka karakterizuar politikën e 

Ukrainës vitet e fundit, nuk i ka  kushtuar vëmendje të madhe fillimit të politikave të 

reja në lidhje me këto çështje. Veçanërisht e dukshme ka qenë mungesa e një 

pozicioni sistematik nga Presidenti, në lidhje me çështjet që lidhen me rinovimin e të 

drejtave të popullsisë Crimean-Tatar. Në mënyrë të ngjashme, ka qenë veçanërisht i 

dukshëm aktiviteti i kufizuar i organeve të shumta këshilluese mbi pakicat etnike që 

funksionojnë brenda Zyrës së Presidentit të Ukrainës. Gjatë vitit 2005, nuk kishte 

asnjë takim zyrtar, as të bordit të përfaqësuesëve krimeas-tatar dhe as të organizatave 

komunitare të përfaqësuesëve të pakicave etnike.  

Kështu, ndërsa polemika mbi çështjet e gjuhës është bërë shumë e vërtetë në 

shoqërinë ukrainase, politikat publike (në formën e një strategjie të bashkuar dhe një 

set masash) në këtë sferë kanë ende për t'u zhvilluar. Në disa raste, ka pasur një 

mungesë të kapaciteteve institucionale për të koordinuar apo pajtuar pozicionet e 

grupeve sociale, në mes të të cilave ka mosmarrëveshje. Megjithatë, shumë më i 

rëndësishëm është fakti se ka patur pak, ose aspak, mobilizimin në masë popullore 

rreth këtyre çështjeve - as nga popullsia ruse (që mund ta bëjë këtë), e as nga pakica 

të tjera (kapaciteti i të cilave për të bërë këtë është disi i kufizuar). Pjesërisht, kjo për 

shkak se çështja e gjuhës është ende relativisht e re në politikën bashkëkohore 

Ukrainase (edhe pse rrënjët e saj shkojnë të paktën një shekull mbrapa). Ajo, ka 

lindur vetëm nga emergjenca e zgjedhjeve shumë konkurruese, pjesë e dialogut 

politik kombëtar. 

Në fakt, anketimet e fundit tregojnë se "çështja e gjuhës" nuk është më një dimension 

"i rëndësishëm" i interesit politik, publik. Qytetarët janë shumë më të shqetësuar për 

çështjet ekonomike dhe ato të tregtisë (76.2%) si dhe për problemet dhe çështjet e 

energjisë (42.7%). Çështjet kulturore (duke përfshirë edhe gjuhën) zënë vendin e 

fundit në shqetësimet e qytetarëve (9.8 %). I njëjti sondazh, dëshmoi për pranimin  

tashmë popullor të statusit të gjuhës ruse, në Ukrainë. Pothuajse 80 % e të anketuarve 

thanë se nevojat e popullatës rusishtfolëse aktualisht janë plotësisht ose pjesërisht të 

plotësuara dhe vetëm një e dhjeta (9.6 %) thanë se këto nevoja nuk janë plotësuar. 

Historikisht, këto dallime gjuhësore nuk kanë çuar në tënsione brenda grupit. 

Megjithatë, kohët e fundit, ato janë bërë baza për konflikte të shpeshta dhe 

kundërshtime të përhershme në nivelin politik - zakonisht ndërmjet forcat politike që 

pretendojnë rolin e përfaqësuesve të interesave politike dhe ekonomike dhe disa 

grupeve gjuhësore të caktuara.  

 

Përfundimet e Kerkimit 

Humlumtimet e paraqitura këtu, kanë shqyrtuar gjendjen e pakicave hungareze në 

Rumani dhe dy pakicave etnike/gjuhësore në Ukrainë, popullsinë ruse dhe tatare të 

Krimesë. Ky artikull, sugjeron një mënyrë për të kuptuar faktorët që ndikojnë dhe 

formojë mënyrën në të cilën grupet e pakicave kërkojnë të avancojnë interesat e tyre, 
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nëpërmjet veprimit qeveritar. Siç pamë në të tre rastet, u bë e qartë se në fakt ka dy 

variabla kryesore, të pavarura, të përfshira në çdo shpjegim të natyrës së sjelljes 

politike të pakicave etnike/gjuhësore brenda kontekstit të jetës politike të vendit të 

tyre. E para është, siç Roger sygjeron, ndjenja e përkeqësimit dhe apo diskriminimi i  

ndjerë nga grupet e pakicave dhe e dyta është kapaciteti i grupit – veçanërisht në 

drejtim të burimeve konkrete politike, me të cilin ata mund të japin kontribut në 

proceset qeveritare të vendit të tyre. Në rastin e Ukrainës, pakica etnike gjuhësore 

ruse, duke pasur burime të mëdha politike dhe një kapacitet të rëndësishëm për t‘u 

mobilizuar, nuk është bashkuar në ndonjë parti politike, aktive politikisht, me fokus 

në çështjet etnike / gjuhësore, sepse, siç tregojnë të dhënat e sondazhit, popullsia 

rusishtfolëse nuk ndjen diskiminim ose korrupsion krahasuar me patriotët e tyre folës 

të gjuhës ukrainase. Në këtë kuptim sjellja e tyre, shërben për të konfrimuar më tej 

modifikimin e teorisë Rokkan nga Roger-i.   

UDMR në Rumani, ka lindur nga besimi, se pakicat hungareze janë viktima të 

diskriminimit të rëndësishëm, si dhe disa mungesave (veçanërisht për sa i përket 

vëllezërve dhe motrave të tyrë hungarezë, që jetojnë në Hungari). Megjithatë, një 

faktor i dytë kritik, për të shpjeguar sjelljen e saj dhe që nuk trajtohet nga Roger, 

është se pakica hungareze, ka madhësinë dhe burimet për t‘u mobilizuar politikisht 

në mënyrë të efektshme dhe me ndikim dhe rrjedhimisht, është në gjendje të luajë një 

rol shumë aktiv dhe të gjerë në politikën rumune. Në të kundërt, popullsia tatare e 

Krimesë në Ukrainë, ka një ndjenjë shumë më të konsiderueshme dhe mjaft reale, 

përsa i përket diskriminimit dhe mungesave, por  i mungojnë burimet e rëndësishme 

politike dhe për pasojë, ka kërkuar mënyra, jo aq përmes një aktiviteti të gjerë politik, 

por më tepër nëpërmjet një spektri të ngushtë, të negociatave, të fokusuara në zyrat 

administrative si dhe protestave publike, me qëllim inkurajimin e ndryshimeve në 

politikat brenda burokracive të disa ministrive. Grupe të tjera etnike/gjuhësore kanë 

qenë edhe më pak aktive politikisht, duke reflektuar burime të limituara dhe mungesa 

në kapacitete për të krijuar ose formuar në mënyrë efektive reagimin qeveritar. 

 

Përfundime 

Siç kemi theksuar në fillim të këtij artikulli, problemet që lidhen me çështjet e 

diversitetit etnik / gjuhësor brenda një vendi, janë duke u bërë gjithnjë e më kryesore 

dhe në shumë raste, shumë të diskutueshme në aspektin e qeverisjes dhe ndërtimit të 

shtetit. Në vitet e fundit, vende të shumta janë bërë gjithnjë e më shumë të 

polarizuara për çështje të tilla dhe në disa raste, një konflikt i tillë ka shkaktuar 

përmbysjen e disa qeverive (demise of some nations).  Nga ana tjetër, disa vende ku 

këto çështje janë kryesore në jetën politike, kanë gjetur mënyra për të integruar 

diskursin për çështje të tilla, në dialog normal politik. 

Në këtë artikull, ne kemi shqyrtuar çështjet e diversitetit etnik / gjuhësor në dy vende 

të Europës Qendrore dhe Lindore – Rumani dhe Ukrainë. Duke bërë kështu, ne kemi 

parë mënyra të ndryshme me të cilat këto çështje janë pasqyruar dhe trajtuar brenda 

kuadrit të sistemit të qeverisjes së një kombi. Ne kemi parë gjithashtu, që një 
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kombinim të ndjenjës së përkeqësimit me kapacitetin për të mobilizuar burime për t‘i 

dhënë formë natyrës së përpjekjeve të pakicave etnike/gjuhësore për të ushtruar 

ndikime në të tilla cështje.  

Në Rumani, ne kemi parë se si vendi ka lëvizur nga një situatë ku konflikti ishte bërë 

aq intensiv sa të çonte në humbje të jetëve, në një gjendje ku partia politike, që 

përfaqëson interesat e pakicës hungareze, ka arritur të luaj një rol të rëndësishëm në 

qeveri. Në Ukrainë, ne pamë modele të ndryshme të reagimit. Popullsia etnike ruse 

potencialisht shumë e fuqishme, është interguar aq mirë në jetën e kombit sa të mos 

ndjejë nevojën për t‘u mobilizuar politikisht. Ndryshe nga Tatari i Ukrainës dhe 

pakica të tjera, kanë arritur të mobilizohen politikishit, por shpesh u mungojnë 

burimet për të mbështetur përpjekje të tilla. 
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1. Hyrje 
Administratat publike kombëtare në ditët e sotme, janë të detyruara për t'iu përshtatur 

ndryshimeve shoqërore në të gjithë botën (Pollitt, 2004). Në BE, Strategjia e Lisbonës, 

është një nga stimujt kryesorë për të luftuar dhe zhvilluar administratën publike (AP), 

operacionet bazuar në përqëndrimin tek konsumatorët dhe të gjithë aktorët e tjerë.  BE, 

nuk ka asnjë mjet të paraparë për zhvillimin e cilësisë në AP, por KE rekomandon 

veçanërisht vetëvlerësimin dhe standardet e jashtme, si dhe përmirësime në bazë të 

Vlerësimit Kornizë, të Përbashkët (CAF), për organizatat e sektorit publik në kontekstin 

e reformave e përgjithshme të AP. Qeveria e Republikës së Sllovenisë, ka konstatuar në 

mandatin 2004-2008, se qëllimet kryesore të saj janë për ta bërë administratën përdorues 

të orientuar, funksionimin e saj të hapur dhe transparent, si dhe për të siguruar efikasitet 

dhe cilësi në të gjitha nivelet. Kjo e fundit në mënyrë specifike, përfshin krijimin e një 

sistemi të cilësisë brenda AP - dhe është edhe objektivi i Strategjisë për Zhvillim e 

Sllovenisë, deri më 2013. 

Në AP sllovene, janë përdorur standarde dhe modele të ndryshme për të zhvilluar 

menaxhimin e cilësisë, kryesisht standardet ISO, dhe modeli i përsosmërisë EFQM në 

kuadrin e çmimeve vjetore kombëtare për përsosmëri të biznesit. Nga viti 2002 deri në 

2007, rreth 80 organizata administrative të Sllovenisë, kanë kryer vetëvlerësimin me 

modelin e CAF. Në këtë mënyrë ato u bënë pjesë e grupit të përdoruesve të modelit 800 

CAF, në të gjithë Europën (Engel, 2003, Staes dhe Thijs, 2005). Realiteti tregon se asnjë 

nga mjetet ekzistuese nuk u siguron shoqërive të shërbimit publik fitimin e vlerësimit të 

jashtëm, objektiv dhe në të njëjtën kohë shqyrtimin e specifikave të punës në AP. Si 

pasojë, në vitin 2007, Ministria e Administratës Publike (MAP) dhe Fakulteti i 

Administrimit (FA) vendosën të zbatojnë një projekt me titull " Krijimi dhe Zhvillimi i 
sistemit për vlerësimin e jashtëm, për Përsosmërinë e Administratës Publike". 

Pjesa e parë e punimit, përshkruan projektin ndërsa, pjesa e dytë përmbledh përvojën 

(përfitimet dhe fushat për përmirësim) e fituar gjatë vlerësimit pilot në kuadër të 

projektit. Në seksionin e tretë të punimit, bazuar në një analizë të aplikimeve të zgjedhura 

të paraqitura nga organizatat aplikuese, ne paraqesim shembuj të praktikave më të mira 

në fushat e "Njerëzve", "Rezultatet e Njerëzve‖ dhe ―Lidershipi‖, meqënse autorët e 

gjejnë këtë fushë, veçanërisht kritike për zbatimin e suksesshëm të reformave në AP. 

 

2. Përshkrimi i projektit 

2.1 Historiku i Projektit 

Sllovenia, është përpjekur ta bëjë administratën e saj publike dhe të gjithë sistemin social 

një nga më të mirët në BE. Një qasje e mundshme për arritjen e këtij qëllimi është 

zhvillimi i një administrate publike efektive dhe efikase, që nxit konkurrencën e 

ekonomisë kombëtare dhe zhvillimin e qendrueshëm të komunitetit të gjerë. Projekti 

"Krijimi dhe Zhvillimi i sistemit për Vlerësimin e Jashtëm, të Përsosmërisë në 

Administratën Publike", që u realizua në vitin 2007, është një pjesë e rëndësishme në 

mozaikun e përpjekjeve që synojnë krijimin e një administrate shumë të mirë publike dhe 

zbatimin e reformave të nevojshme. Projekti u bazua në pikat e mëposhtme: 
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• tek shumica e organizatave të administratës publike sllovene, ka qenë e pranishme për më 

shumë se një dekadë vetëdija për rëndësinë e cilësisë. Prandaj, me përkrahjen aktive të 

MAP, tashmë janë bërë disa hapa të izoluar drejt përmirësimit të punës dhe operacioneve të 

administratës publike. 

• bazuar në të dhënat krahasuese, vetëvlerësimi, veçanërisht duke përdorur modelin e CAF, ka 

qenë i përhapur në Slloveni që nga viti 2002, megjithatë, të tilla vetëvlerësime nuk janë 

plotësisht objektive dhe për këtë arsye të krahasueshme në terma të metodologjisë dhe si 

pasojë edhe përmbajtjes. Për këtë arsye ato nuk mund të të konsiderohet si objektive; 

• nga pikëpamja e përvojës së mbledhur gjatë projektit pilot, të Çmimit Kombëtar ―Business 

Excellence‖ të Republikës së Sllovenisë dhe të konkurseve të rregullta në sektorin publik të 

realizuara në vitet 2004, 2005 dhe 2006, vihet re se shumica e organizatave administrative 

nuk janë ende të kualifikuar aq sa duhet për vlerësimin e jashtëm duke përdorur modeli 

EFQM, pra ato nuk kanë krijuar cilësinë/ përsosmërinë totale të menaxhimit të biznesit në 

nivelin e duhur të pjekurisë së sistemit. 

Vlerësimi i projektit pilot ishte bazuar në një model të shkëlqyer, që na lejoi të 

integrohemi në punën e bërë, si dhe të bëjmë krahasimit dhe vlerësimet e duhura. Është e 

rëndësishme që modeli i plotë na lejon të krahasojmë organizata të ngjashme brenda 

administratës publike, sipas kritereve të përgjithshme, të vlefshme për të gjitha llojet e 

organizatave dhe fushat e punës së tyre. Për më tepër, në funksion të globalizimit dhe 

anëtarësimit të plotë të Sllovenisë në BE, modeli i plotë duhet të sigurojnë 

krahasueshmërinë përtej kufijve kombëtar. Duke ndërtuar një model të përgjithshëm të 

cilësisë të barabartë ose të paktën shumë të ngjashëm me atë që përdoret nga vendet e 

tjera të BE-së dhe gjetiu, Sllovenia mund të luajë një rol aktiv në formimin e Zonës 

Administrative Evropiane. 

2.2 Objektivat dhe Qëllimi i Projektit 

Qëllimi kryesor i projektit, ishte që të zhvillojë dhe të krijojë një sistem të vlerësimit të 

jashtëm, të përsosmërisë, në organizatat sllovene të administratës publike, bazuar në 

modelin evropian për sektorin publik, CAF 2006, në bazë të Dekretit mbi Operacionet 

Administrative [në lidhje me standardet operative për transaksionet ndërmjet organeve të 

administratës publike dhe klientëve të tyre (UUP, Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Sllovenisë, nr 20/05 dhe ndryshimet)]. Qëllimi i projektit ishte për të mundësuar 

krahasimet dhe mundësitë e të mësuarit midis sa më shumë organizatave sllovene, të 

administratës publike të të njëjtit lloj, ose të ndryshme, që të mundësohet ngritja e 

vetëdijes për rëndësinë e përsosmërisë dhe praktikave më të mira në të gjitha llojet e 

organizatave të administratës publike dhe në afat të gjatë në sektorin publik, si një i tërë. 

Pjesëmarrja në projekt dhe vlerësimi i rregullt, do të lejojnë organizatat e administratës 

publike më të zhvilluara dhe ambicioze, që gradualisht të miratojnë modelin e 

përsosmërisë EFQM, në kuadër të ―Çmimit Ekselencës së Biznesit‖ të Republikës së 

Sllovenisë, ku ata do të kenë mundësi të kalojnë me etapa si ndërmarrjet private. 

2,3 Partnerët dhe Struktura e organeve të Projektit 
Partnerët në projektin "Zhvillimi dhe Themelimi i Sistemit për Vlerësimin e Jashtëm të 

Përsosmërisë në Administratën Publike (SOOJU) ishin Ministria e Administratës Publike 

(MAP), Instituti i Metrologjisë së Republikës së Sllovenisë (MIRS) dhe Fakulteti i 

Administratës, i Universiteti i Lubjanës (FA). MAP është e angazhuar si sponsor i 

projektit dhe administrator i tij. Objektivat kryesore të ministrisë (Në mandatin e saj në 

vitet 2004-2008) në lidhje me administratën publike përfshijnë orientimin e 
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konsumatorëve drejt hapjes dhe transparencës së operacioneve të administratës publike, 

efikasitetin dhe cilësinë në të gjitha nivelet dhe mbi të gjitha, funksionimin e 

përgjithshëm të cilësisë së lartë dhe efikase të të gjithë administratës publike                      

(www.mju.gov.si). Kjo e fundit, shprehimisht përfshin krijimin e një sistemi të cilësisë në 

administratën publike, e cila është miratuar edhe nga Strategjia e Zhvillimit të Sllovenisë, 

në programin kombëtar të zhvillimit deri në vitin 2013.  

Nëpërmjet Këshillit të Programimit të Projektit, d.m.th trupit koordinues këshillëdhënës 

të projektit, Ministria ka përgatitur udhëzimet për zhvillimin dhe krijimin e një sistemi 

vlerësimi të përsosmërisë, në administratën publike. Ministria, është duke planifikuar për 

të zbatuar sistemin e vlerësimit të cilësisë si një aktivitet të rregullt nga viti 2008 e më tej. 

MIRS, është organizatë kombëtare partnere e Fondacionit Evropian për Menaxhimin e 

Cilësisë (EFQM), në Bruksel që jep Çmimin për Cilësi Biznesi, në Republikën e 

Sllovenisë, për sektorin privat dhe publik. MIRS, ishte partneri strategjik i MAP, në 

projektin që sponsorizon dhe bën operatorin e projektit lidhur me njohuritë, 

dokumentacionin dhe informacione në lidhje me krijimin e sistemit, duke u mbështetur 

në përvojën e tij në procedurën për dhënien e Çmimit Kombëtar ―Business Excellence‖. 

Projekti, u realizua nga FA, një institucion që ka 50 vjet ekspertizë në metodat mësimore, 

kërkimore dhe konsulencë në fushat e administratës publike, si dhe në zhvillimin e 

cilësisë/përsosmërisë. Fakulteti ngriti një Grup bazë të Projektit me një Zyrë Projekti, që 

bashkëpunoi me përfaqësuesit e organizatave të administratës publike si konsulentë i 

jashtëm. Këshilli i Programimit, kishte një rol këshillues dhe koordinues. Aktivitetet e 

Këshillit janë koordinuar nga operatori i projektit. Këshilli i Programimimit u takua tri 

herë gjatë zhvillimit të projektit: në mars 2007, pas përfundimit të fazaës së parë dhe të 

dytë të projektit në korrik 2007, dhe në nëntor 2007, kur projekti mbaroi. Grupi i 

Kontaktit i Projekti, i kryesuar nga Drejtori i Projektit, përfaqësonte nivelin e dytë në 

strukturën e organeve të projektit.  

Grupi gjithashtu bashkëpunoi me konsulentët e jashtëm nga organizatat e administratës 

publike, që e këshilluan grupin e projektit në mënyrë të vazhdueshme në lidhje me 

aktivitetet e projektit nga pikëpamja e aplikantëve – organeve dhe organizatave të 

administratës publike. Grupi i projektit ishte operatori kryesor i aktiviteteve në kuadër të 

projektit. 

 

2.4 Organizatat Aplikuese Pjesëmarrëse dhe Vlerësuesit në Vlerësimin Pilot në 2007  
Organizatat e vlerësuara, që morën pjesë në këtë project, përfshinin organizatat e 

administratës publike (njësitë administrative, ministritë, organe të lidhura me ministritë, 

organizata në shërbim të qeverisë) dhe organizata të tjera që kryejnë funksione 

administrative nën juridiksionin e shtetit (mbajtës të autoritetit publik, kryesisht institute 

publike). Këto organizata, morën pjesë jo vetëm si aplikantë, por gjithashtu kanë 

kontribuar edhe si vlerësues. Në vlerësimet e mëvonshme, do të bashkoheshin me to edhe 

administratat rajonale dhe ofrues të tjerë të shërbimeve publike. Në prill 2007, me një 
ftesë të hapur janë përzgjedhur tetë organizata (nga 25 aplikime) dhe 40 vlerësues (nga 

më shumë se 100 aplikime) për vlerësimin pilot të realizuar në vjeshtën e vitit 2007. 

Projekti pilot i Përsosmërisë për Vlerësimin e Administratës Publike ishte një aplikim 

miqësor e shembull praktik, i cili u tregoi organizatave pjesëmarrëse si të ecin në rrugën 
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e përsosmërisë dhe më tej kishte në shënjestër kryesisht organizatat e etura për të mësuar 

më shumë për punën e tyre organizative, duke kërkuar një qasje gjithëpërfshirëse në 

përmirësimin e tyre operacional. Këto organizata, duhet të informohen në mënyrë të 

thjeshtë dhe praktike për mënyrën se si organizatat më të mira kanë menaxhuar dhe 

përmirësuar operacionet e tyre dhe se si të mësojnë prej tyre, duke vlerësuar disa aspekte 

formale të përpjekjeve të tyre fillestare në rrugën e përsosmërisë. Organizatat kërkuese që 

morën pjesë në vlerësimin pilot të vitit 2007 janë (në rend alfabetik): 

 
Figura 1 Grafiku i  Organizimit të Projektit 

 
 

 

 
 
• Njësia Administrative, Metlika (një autoritet administrativ shtetërore territorial, një nga 58 

në total); 

• Njësia Administrative, Velenje (një autoritet administrativ shtetërore territorial, një nga 58 

në total); 

• Shërbimi i Punësimit të Sllovenisë - Zyra Rajonale e Koperit (një nga njësitë rajonale të 

ESS, me status të autoritetit publik); 

• Agjencia e Mjedisit e Republikës së Sllovenisë (një autoritet në kuadër të Ministrisë së 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor - administratë shtetërore); 

• Social Work Centre, Ljutomer (njësi me autoritetit publik, janë 62 qendra të tilla në 

Slloveni); 

• Inspektorati i Tregut, të Republikës së Sllovenisë (një autoritet në kuadër të Ministrisë së 

Ekonomisë - administratë shtetërore); 

• Zyra e Avokatit të Popullit (organ i pavarur i qeverisë); dhe  
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• Drejtoria e Policisë në Novo Mesto (një nga drejtoritë rajonale të policisë si një autoritet në 

kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme - administratë shtetërore). 

Organizatat pjesëmarrëse janë përzgjedhur nga një panel i gjyqtarëve, i përbërë nga 

përfaqësues të Komitetit të Programimit. Paneli morri në konsideratë disa kritere dhe 

kushte, veçanërisht:  
1. Aplikantët, duhet të kenë kryer të paktën një vlerësim, duke përdorur CAF apo modele 

EFQM, ose të demonstrojnë përdorimin e mjeteve të cilësisë të tyre. Organizatat e zgjedhura 

nuk ishin ato më me përvojë, e me disa vjet eksperiencë në fushat e Çmimit Kombëtar të 

Përsosmërisë së Biznesit dhe zbatimit të modelit EFQM. Qëllimi i projektit ishte që të 

përfshinte një gamë sa më të gjerë të mundshme, të organizatave të ndryshme që janë në 

proces përmirësimi. 

2. Organizatat e zgjedhura, duhet të jenë të ndryshme në drejtim të llojit, fushës së 

veprimtarisë, vendndodhjes gjeografike, madhësisë së buxhetit, numrit të punonjësve, numrit 

të konsumatorëve, përdorimit të mjeteve të cilësisë (përvoja), etj. Kriteri i llojeve të ndryshme 

të organizatave, u përdor si një çelës rajonal dhe u dha prioritet organizatave nga rajone të 

ndryshme, të Sllovenisë. Një kriter i rëndësishëm ishte lloji i aktivitetit (p.sh aktivitetet e 

shërbimeve, në njërën anë dhe të inspektimit ose të policisë, nga ana tjetër), të kombinuara me 

mbulimin e fushave të ndryshme administrative. 

Organizatat e përzgjedhura, përgatitën kërkesat e tyre në bazë të strukturës së modelit 

CAF 2006, edhe pse nuk shkruajtën një tekst si në të gjitha kërkesat e bëra për ‖Çmimin 

Përsosmëri së Biznesit‖ të Republikës së Sllovenisë, por raportuan mbi gjendjen e tyre 

me anë të treguesve dhe dokumentacionit mbështetës (p.sh. raportet vjetore, analizat e 

rezultateve të sondazhit mujor "Barometri i cilësisë"), ose duke cituar referenca të tjera. 

Ekipet e vlerësimit, janë të përbërë nga pesë vlerësues, të paktën njëri prej të cilëve kishte 

përvojë në administratën publike dhe ishte gjithashtu një vlerësues me përvojë i CAF apo 

EFQM. Dy vlerësues, vinin nga grupi i vlerësuesve brenda ‖Çmimit të Përsosmërisë në 

Biznes‖ në Republikën e Sllovenisë dhe ishin të punësuar në sektorin privat, duke 

përfaqësuar në mënyrë indirekte klientët e administratës publike. Vlerësuesi i katërt ishte 

nga një organizatë e administratës publike të të njëjtit lloj, në mënyrë që të ishte në 

gjendje t‘u shpjegonte vlerësuesve, aspektet e brendshme të operacioneve të një 

organizate të tillë, ndërsa vlerësuesi i pestë ishte nga një organizatë e administratës 

publike, e një lloji tjetër, i cili siguronte shkëmbimin e përvojës së praktikave të mira dhe 

një perspektivë më të gjerë. Vlerësuesit, kishin të paktën një diplomë universitare dhe 

përvojë disa vjeçare menaxheriale, si dhe përvojë në vlerësim dhe dhënie komentesh. 

Përveç kësaj, ata duhet të merrnin pjesë në një seminar dy ditor, ku u trajnuan për të 

vlerësuar organizatat, duke përdorur treguesit CAF 2006, për metodologjinë, respektimin 

e standardeve të përcaktuara të transaksioneve me klientët, si dhe për specifikat e tjera të 

administratës publike. 

Çdo grup vlerësimi u shoqërua edhe me një çift vëzhguesish, i përbërë nga një 

përfaqësues nga qarqet akademike dhe një nga praktika. Ata ishin zgjedhur nga radhët e 
aplikantëve vlerësues, në mënyrë që të ishte e mundur që në projekt të merrnin pjesë sa 

më shumë njerëz të interesuar dhe punëdhënësit e tyre. Detyra e vëzhguesit ishte 

vëzhgimi i punës së vlerësuesve dhe përfaqësuesve të organizatave aplikuese dhe 

paraqitja e propozimeve për përmirësimin e procedurave dhe rregullave të vlerësimeve, 

pasi vetëm një metodologji e duhur mund të çoj në një vlerësim objektiv. 
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Figura 2  Modeli CAF 2006 
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Burimi: http://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/English_2006.pdf, mars 2008. 
 

2.5 Kriteret e vlerësimit  

Bazat thelbësore për vlerësimin e projekteve, ishin modeli CAF 2006 dhe dekreti mbi 

Operacionet Administrative (DAO) në lidhje me standardet operative për transaksionet 

ndërmjet organeve të administratës publike dhe klientëve të tyre (p.sh. orari i punës, 

mbajtja e konsumatorëve të informuar, anketat e kënaqësisë së klientit, shkëmbimi i të 

dhënave si një detyrë e organeve administrative, e-operacionet e konsumatorëve, etj); 

standardet e përcaktuara në Dekretin mbi Operacionet Administrative (DAO) u përfshinë 

në përputhje me rrethanat në kriteret e modelit CAF. Kështu, modeli, i përshtatur për 

specifikat e administratës publike ishte gjithëpërfshirës dhe i balancuar. Duke vlerësuar 

standardet e përcaktuara nga Dekreti, rezultatet e projektit përfshinin pjesërisht analizën e 

shkallës në të cilën organizatat e veçanta përmbushnin kriteret e caktuara. Detyra e 

vlerësuesit nuk ishte vetëm për të vendosur nëse një standard po zbatohej në praktikë, por 

edhe për të vlerësuar mundësitë e përmirësimit të realizimin të tyre.  Figura 2 tregon 

kriteret e modelit CAF, në përputhje me modelin e EFQM. 

Ne, kemi përdorur për vlerësim versionin e modelit CAF 2006 (filloi në shtator 2006), i 

cili vendos një theks të veçant tek modernizimi dhe risitë. Në projekt kemi përdorur dy 

metodologjitë më shumë të kërkuara të vlerësimit, dmth vlerësimin fine-tuned (i 

rregulluar në imtësi) , i modeluar në matricën RADAR të modelit EFQM. Rezultatin fine-
tuned me modelin  CAF 2006, është i përshtatshëm për organizatat që dëshirojnë të 

kryejnë një ekzaminim të plotë të analizave dhe përbëhet nga një total prej 28 

nënkriteresh. Ai, mundëson rezultate të njëkohshme për secilin nënkriter, në të gjitha 

fazat e ciklit të Deming Cycle (Planifiko-Bëje-Kontrollo-Vepro). Në krahasim me 

versionin e CAF 2002, ku shkalla vlerësuese ishte ndarë në 0-5, shkalla e re ishte e 
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rishikuar dhe shënonte 0-100 pikë. Kjo shkallë, është e përdorur gjerësisht në nivel 

ndërkombëtar dhe është më në përputhje me sistemin e 1000-pikëve, të modelit EFQM. 

 
Tabela 1 Kalendari i aktiviteteve të projektit  

Menaxhimi i projektit janar-dhjetor 2007 

Një përmbledhje e shkurtër e skemave të vlerësimit të BE janar -shkurt 2007 

Zhvillimi i kritereve të vlerësimit (identifikimi i standardeve të 

parashtruara në DAO dhe integrimin e tyre në  treguesit e CAF2006) 

Shkurt-prill 

Përcaktimi i kushteve dhe kritereve për vlerësuesit dhe organizatat 

aplikuese 

mars 

Thirrja publike për aplikantët dhe vlerësuesit në vlerësimin pilot mars 2007 

Listimi dhe përzgjedhjen e kandidatëve mars-prill 

Listimi dhe përzgjedhja e vlerësuesve mars-prill 

Formimi i ekipeve të vlerësimit për çdo organizatë aplikuese prill-maj 

Përgatitja e programeve të seminarit dhe materialeve të studimit për 

aplikantët dhe vlerësuesit 

prill-qershor 

Zhvillimi i dokumentacionit për vlerësim në projektin pilot - 

udhëzime për përgatitjen e kërkesave, udhëzimet për vlerësuesit dhe 

vëzhguesit 

Prill-qershor 

Trajnimi i organizatave përfaqësuese të aplikuesve për të përgatitur 

aplikimet për vlerësim (seminar një ditor bazuar në seminaret e 

mëparshme në organizatë)  

Qershor 

Trajnimi i vlerësuesve për përdorimin e modelit CAF 2006 dhe DAO 

(seminar dy ditore) 

qershor 

Pregatitja për vlerësim të kërkesave nga aplikantët gusht-shtator 

Vlerësimi i kandidatëve dhe vizitat në vend në organizatat aplikuese shtator-tetor 

Përgatitja e raporteve të vlerësimit tetor-nëntor 

Kryerja e vlerësimit pilot nëntor 2007 

Vlerësimi i projektit dhjetor 

Paraqitja e çmimeve tek organizatat dhe individët shkurt 2008 

 

2,6 Kalendari i Aktiviteteve të Projektit (2007) 
Aktivitetet në vitin 2007 janë kryer sipas planit të paraqitur në Tabelën 1:  

Pas përfundimit të projektit, nga viti 2008 e më tej, nga MPA janë planifikuar të kryhen 

vlerësime të jashtme, të rregullta të organizatave të interesuara të administratës publike. 

 

3 Përvoja e Vlerësimit Pilot, në Kornizën e Projektit  

3.1 Përfitimet kryesore të Vlerësimit të Pilot  

Vlerësimi pilot, u zhvillua nga organizatat aplikuese, vlerësuesit dhe vëzhguesit në tetor 

dhe nëntor 2007. Të gjithë pjesëmarrësit vlerësuan idenë, përmbajtjen, dhe zbatimin e 

projektit. Sipas mendimit të tyre, projekti ka kontribuar ndjeshëm në zhvillimin e 

përsosmërisë në administratën publike sllovene, veçanërisht në kuadrin e mëposhtëm: 
• vlerësimi në projekt është bazuar në një model total të shkëlqyer (CAF 2006), i cili siguroi 

vlerësim të plotë, objektiv, të krahasueshëm dhe autoritar, si dhe në të njëjtën kohë ka lejuar 
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identifikimin e praktikave më të mira. Vlerësimi është përqendruar në veçoritë e 

administratës publike sllovene, duke marrë parasysh DAO;  

• organizatat që janë vlerësuar në këtë projekt janë organizata të ndryshme të administratës 

publike (nga 25 kandidatë u zgjodhën tetë organizata), të cilat nuk kanë marrë pjesë vetëm 

si aplikues, por edhe kanë kontribuar në grupin vlerësues përmes një numri të 

konsiderueshëm kolegësh me përvojë (40 vlerësuesit janë zgjedhur nga 120 aplikantët); në 

vlerësimin e tyre, vlerësuesit theksuan përkushtimin e organizatave aplikuese në përgatitjen 

e kërkesave dhe në pjesëmarrjen në përgjithësi në projekt.  

Ekipet e vlerësimit ishin heterogjene, të përbëra nga:  
• kreu i grupit të vlerësimit, ishte një nëpunës civil me përvojë në CAF dhe në vlerësimin e 

procedurave të EFQM,  

• dy anëtarët e ekipit, ishin përfaqësues të sektorit privat, me përvojë në sistemin e vlerësimit 

për ‖Çmimin Kombëtar të Perfeksionit të Biznesit‖, dhe  

• dy anëtarët e ekipit, të punësuar në administratën publike - një në një organizatë të të njëjtit 

lloj dhe një në një organizatë të një lloji tjetër.  

Heterogjeniteti i vlerësuesve ishte i rëndësishëm, me qëllim që të siguronte vlerësime sa 

më objektive, duke marrë parasysh specifikat e operacioneve, në çdo organizatë;  
• u krye një seminar dy ditor për trajnimin e vlerësuesve, për përdorimin e treguesve dhe 

metodologjinë e modelit CAF 2006, në përputhje me standardet e përcaktuara të 

transaksioneve me klientët dhe veçoritë e tjera të administratës publike;  

• u krye një seminar një ditor për t‘i njohur organizatat aplikuese, me mënyrën e përgatitjes së 

aplikimit, për vlerësimin dhe procedurat e vlerësimit, veçanërisht në lidhje me vizitat në 

terren;  

• për çdo organizatë aplikuese, morri pjesë në vlerësim një çift vëzhguesish; roli i tyre ishte të 

vëzhgonin procedurat e vlerësimit me qëllim që të mblidhnin propozime për përmirësimin e 

vlerësimit; vëzhguesit u përzgjodhën nga radhët e aplikantëve vlerësues, pra, ishte e 

mundur për të angazhuar në projekt një numër më të madh individësh të interesuar dhe 

punëdhënësit e tyre;  

• vlerësimi në terren ishte i detyrueshëm për të gjithë aplikantët; vlerësuesve ju dha një 

pasqyrë e kulturës së organizatës duke lehtësuar vendimet e tyre në lidhje me rezultatin; 

ishte sidomos e vështirë kur ata formuluan një mendim vetëm mbi bazën e kërkesës;  

• për qëllime të seminareve dhe të vlerësimit dhe projektit si një i tërë, u përgatitën një numër 

materialesh me cilësi të lartë, transparente dhe të dobishme, si dhe udhëzime të qarta;  

• Trajnim i cilësisë së lartë për të dy kandidatët; për vlerësuesit dhe vëzhguesit u sigurua një 

qasje uniforme për projektin dhe vlerësimin pilot dhe u morrën masa që lehtësuan 

aktivitetet e vlerësimit (sipas Kovaç, Tomaževič etj, 2007). 

3.2 Fushat kryesore për përmirësim, si një input për vlerësimet e mundshme në të 

ardhmen  

Vlerësimi pilot dhe zbatimi i projektit, sollën për të gjithë pjesëmarrësit, njohuri dhe 

përvoja të reja, që mund të shërbejnë në të ardhmen në një zonë të gjerë sllovene dhe 

evropiane, sidomos për të identifikuar fushat për përmirësim e përsosmërisë në 

administratën publike. Fushat kryesore (aktivitetet) që duhet të jetë prioritet në të 

ardhmen për zhvillimin e përsosmërisë në administratën publike, përfshijnë:  
• përfshirjen e administratës rajonale dhe ofruesve të tjerë të shërbimeve publike në 

vlerësimet dhe në aktivitetet e ardhme, në fushën e përsosmërisë në administratën publike; 
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• Promovimin e projektit në një publik më të gjerë (midis përdoruesve të 

shërbimeve/sektorëve të administratës publike dhe në ato organizata që nuk janë aktualisht 

aktive në këtë fushë);  

• rritjen e fondeve në dispozicion për zbatimin e projektit (tarifë më e ulët e pjesëmarrjes në 

seminare / tarifa më të larta për vlerësuesit);  

• aktivitete planifikimi në mënyrë të tillë që aplikantët të jenë të motivuar për të përdorur 

mjetet e përsosmërisë si biznesi, në mënyrë sistematike, në segmente të ndryshme me një 

theks të veçantë në progresin e vazhdueshëm, ngritjen e cilësisë për të përhapur praktika më 

të mira; 

• ngritjen e 2-3 kategorive të aplikuesve dhe rregullimin e përmbajtjes së trajnimeve drejt 

―pjekurisë‖ së aplikantëve;  

• thjeshtimi i shabloneve të raportit dhe mjeteve të tjera të vlerësimit, duke vendosur se cilat 

dokumente mbështetëse të aplikimeve janë absolutisht të nevojshme dhe cilat jo (sipas 

Kovaç, Tomaževič etj. 2007).  

Së fundi, ne duhet të theksojmë se procedurat e vlerësimit duhet të jenë të dizejnuara në 

mënyrë të tillë që përsosmëria të konsiderohet si një mënyrë e përgjithshme e 

funksionimit, më tepër se një aktivitet i izoluar i një grupi të caktuar të punësuarish (ose 

vetëm administrimi, apo, ku mungon mbështetja e menaxhimit, disa njerëz "përgjegjës 

për cilësinë"). 

Në këtë drejtim, rëndësia e vlerësimit afatgjatë dhe strategjik varet shumë nga objektivat 

e politikave publike, pra objektivat e organizatave publike nga shkalla e performancës 

duhet të bazohen në arritjen e këtyre objektivave. 

 

4 Praktikat më të mira dhe kriteri “Njerëzit”, “Rezultatet e njerëzve” dhe 

“Lidershipi”  

4.1 Sfondi i Analizës  

Në janar 2008, pas vlerësimit, ne kryem gjithashtu edhe një analizë të qasjeve dhe të 

praktikave më të mira, në lidhje me punën e organizatave në vlerësimin pilot. Qasjet dhe 

praktikat e analizuara, ishin ato të vërejtura në dy organizatat me rezultatet më të larta në 

kriterin ―Njerëzit‖, ― Rezultatet e njerëzve‖ dhe ―Lidershipi‖ (kriteret 3, 7 dhe 1, sipas 

modelit CAF). Këto praktika, janë të pranishme në mënyrë të pamjaftueshme në 

organizatat me rezultate të dobëta, që evidentojnë efektin e këtyre metodave në cilësinë / 

përsosmërinë e një organizate, si një e tërë.  

Në kriteret 1, 3 dhe 7, të cilat kanë lidhje plotësisht ose në pjesën më të madhe me 

Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe kënaqësinë e njerëzve, modeli CAF përmban 

këto nënkritere (qasje):  
1,1 - jep drejtim për organizatën duke zhvilluar vizionin, misionin dhe vlerat e saj - pikat kyçe 

në këtë segment - të zhvillohet misioni dhe vizioni duke përfshirë të gjithë punonjësit; të 

përkthehet misioni në objektiva strategjike dhe operative; të ngrihet një kuadër vlerash, etj.;  

• 1.3 – të motivohen dhe ndihmohen njerëzit në organizatë dhe të veprohet si një rol model - 

komponentet kryesore të këtij kriteri janë p.sh. udhëhiqu sipas shembullit më të mirë duke 

mbajtur të informuar punonjësit, shpërble dhe promovo të punësuarit, promovo një kulturë 

inovacioni, etj; 

• 3.1 - planifikimi, menaxhimi dhe përmirësimi transparent i burimeve njerëzore në lidhje me 

strategjinë dhe planifikimin - ky nënkriter përfshin analiza të rregullta të nevojave të 
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burimeve njerëzore, zhvillimin dhe komunikimin e politikës së menaxhimit të burimeve 

njerëzore të bazuar në strategjinë dhe planifikimin e organizatës, duke siguruar aftësinë e 

burimeve njerëzore dhe kushtet e duhura të punës;  

• 3.2 - identifiko, zhvillo dhe përdor kompetencat e punonjësve, përafro qëllimet individuale 

me të organizatës - ky kriter i referohet zhvillimit të kompetencave, trajnimit, lëvizshmërisë, 

etj;  

• 3.3 - përfshi punonjësit duke zhvilluar dialog të hapur dhe të fuqishëm –ky kriter do të thotë 

promovim i një kulture të komunikimit të hapur dhe të dialogut, si dhe inkurajim të punës në 

grup;  

• 7.1 - Rezultatet e kënaqësisë së njerëzve dhe masat e motivimit - ky kriter ka të bëjë me 

rezultate të përgjithshme, kënaqësinë dhe me sistemet e menaxhimit, kushtet e punës, 

motivimin, zhvillimin e karrierës dhe të aftësive;  

• 7.2 - treguesit e rezultateve të njerëzve - p.sh. niveli i mungesave dhe sëmundjeve, normat e 

qarkullimit të personelit, numri i ankesave, masa e produktivitetit, dhe rezultatet e anketave 

për kënaqësinë e stafit.  

Më poshtë, kemi diskutuar disa nga praktikat më të mira, të cilat janë kryesisht të ndara 

sipas kritereve 1, 3 dhe 7 sespe ato janë të lidhura ngushtësisht. 

Qasje të njëjta janë gjetur për mundësitë dhe rezultatet. Për shembull, në bazë të kriterit 

3, procesi i vlerësimit të trajnimit, është klasifikuar si një praktikë e mirë, ndërsa masat 

në lidhje me planifikimin e arsimit të bazuar në rezultatet e analizës së vlerësimit i 

përkasin kriter 7. Në mënyrë të ngjashme, monitorimi (anketimi) i kënaqësisë të njerëzve, 

është një qasje brenda kriterit 3, ndërsa shenjat e favorshme apo të rritjes nga menaxhimi, 

të bazuar në studimet e mëparshme janë rezultate që bazohen në kriterin 7. 

Këtu, vlerësuesit në projektin SOOJU, vlerësuan organizatat pjesëmarrëse, sipas modelit 

CAF, jo vetëm lidhur me kriteret 1, 3 dhe 7, por edhe se sa këto kritere plotësonin 

standardet e përcaktuara në Dekreti mbi Procedurat Administrative, të cilat kanë lidhje 

direkt me kënaqësinë e klientëve të administratës publike, por në nivel më të gjerë u 

referohen të punësuarve. Këto dy standarde janë:  
• një përshkrim i qartë i kompetencave (përgjegjësitë dhe kompetencat) të të punësuarve sipas 

nivelit të menaxhimit në përputhje me nenin 4 të DAO; dhe 

• intervistimi vjetor, me anë të një pyetësori (metodologjia), i të punësuarve në lidhje me 

kënaqësinë e tyre; pyetësor i përgatitur nga MAP (shih faqen e internetit të Ministrisë); në 

DAO ky standard është shprehur në mënyrë indirekte (neni 17) dhe ka të bëjë me sondazhet 

me konsumatorët. 

Detyra e vlerësuesit në lidhje me këto standarde, nuk ishte vetëm për të përcaktuar nëse 

një standart ishte duke u zbatuar në praktikë, por edhe për të identifikuar mundësitë dhe 

realizimin e përmirësimit të tyre (p.sh. duke vendosur detyrimin që jo vetëm të kryheshin 

vëzhgime vjetore të kënaqësisë së klientëve, por edhe për të monitoruar përmbushjen e 

kënaqësisë së partnerëve dhe punonjësve përmes të dhënave për qasje publike të 

rezultateve). Rezultatet më të ulta të akumuluara janë arritur në kriterin 8 - rezultatet e 

shoqërisë (ky kriter, shënoi rezultatin më të ulët në nivel individual, në katër nga tetë 

organizatat pilot), të dy kriteret e tjera me rezultatet më të këqia ishin kriteri 9 - rezultatet 

kryesore të performancës (dy nga tetë) dhe kriteri 7 - rezultatet e njerëzve (dy nga tetë). 

Është interesant fakti se të dy organizatat me numrin më të vogël të pikave të kriterit 7 

dhe kriterit 3, ishin midis organizatave me pikët më të larta totale.  
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Tabela 2 rezultatet Përmbledhëse e vlerësimit të pilot  

 

Gjithsej pikë 

të mundshme 

 

Mesatarja  

e arritur 

nga 8 

organizata 

aplikuese 

 

Mesatarja 

e arritur 

nga 8 

organizata 

aplikuese 

% 

 

Numri më i 

madh i pikëve 

të arritur në 

mesin e 8 

organizatave 

aplikuese 

 

Numri më i 

madh i pikëve 

të arritur në 

mesin e 8 

organizatave 

aplikuese 

% 

 

Numri më i 

ulët i pikëve të 

arritur në 

mesin e 8 

organizatave 

aplikuese 

 

Numri më i 

ulët i pikëve 

të arritur në 

mesin e 8 

organizatave  

aplikuese    

% 

Përshtatësit 

(20 

nënkritere) 

2000 500 25% 753 38% 269 13% 

Rezultatet (8 

nënkritere) 
 

800 174 22% 256 32% 48 6% 

Total 2800 674 24% 974 35% 337* 12% 

* Të dhënat janë llogaritur për organizatat individuale në nivelin e mundësive (pesë kritere) dhe 

rezultatet (katër kritere), si dhe së bashku të gjitha nëntë kriteret (28 nënkritere). Kjo do të thotë se në 

nivel të mundësive, është një organizatë me rezultatin më të lartë, ndërsa në nivelin e rezultateve për të 

gjitha kriteret, organizata të tjera janë renditur më lartë (për këtë arsye, të dhënat në rreshtin e fundit 

nuk janë shuma  e vlerave të rreshtave të mëparshme). Të gjitha shifrat janë të rrumbullakuara.  

 

Kjo tregon se, mundëësitë dhe rezultatet e tjera janë kryesisht nën kontroll, ndërsa 

rëndësia e njerëzve është nënvlerësuar ose potenciali i tyre, nuk është përdorur. Kjo 

dëshmohet, përmes krahasimit me të dhënat e grumbulluara për të gjitha 28 nënkriteret e 

paraqitura në tabelën më poshtë. Vlerat mesatare të arritura, janë plotësisht të 

krahasueshme me të dhënat e përgjithshme të vlerësimeve të jashtme në nivelet në 

dispozicion për organizatat e sektorit publik sipas BE-së, të tilla si modeli i përsosmërisë 

EFQM (shih faqen e internetit të EFQM dhe MIRS), edhe pse grupi i organizatave 

aplikuese në Projektin SOOJU, është vetëm një mostër e vogël dhe jopërfaqësuese e të 

gjitha organizatave publike. Të dhënat mbi vetëvlerësimin, duke përdorur modelin CAF 

tregojnë rezultate shumë më të larta, si për Slloveninë (rreth 80 vlerësime, shih faqen e 

internetit të MAP) dhe në nivel të BE-së (përafërsisht 800 vlerësime në bazë të të 

dhënave EIPA), të cilat janë të besueshme. Veçanërisht në rezultat, SOOJU tregon 

rezultate të ulta, që vijnë nga kriteret e rrepta, ose metodologjia e vlerësimit në krahasim 

me rezultatet e vetëvlerësimit duke përdorur modelin CAF. 

Për të identifikuar praktikat më të mira në menaxhimin e burimeve njerëzore, në 

organizatat që marrin pjesë në projektin pilot SOOJU, në korelacion me vlerësimet e tyre, 

u kryen procedurat e mëposhtme të studimit:  
• u shqyrtuan rezultatet e të tetë organizatave; të dy agregateve, të ndara në nënkritere dhe më 

tej organizatat janë klasifikuar në katër kategori sipas vlerësimit të tyre në bazë të 

performancës: Grupi I (dy organizatat më të suksesshme) me rreth 1/3 e pikëve totale të 

mundshme (34%), Grupi II (dy organizata) me rreth 1/4 e pikëve totale, dhe grupet III dhe IV 

me rezultate nga 1/10-1/5 e totalit të pikëve të mundshme (katër organizata, rezultatin më të 

ulët e kishin 12%);  

• i njëjti shqyrtim u krye për kriteret 3 dhe 7 (―Njerëz‖ dhe ―Rezultatet e njerëzve‖), si dhe për 

kriterin 1 (―Lidershipi‖), përderisa menaxhimi i burimeve njerëzore është një pjesë jetike e 

lidershipit, kjo analizë ka treguar se dy organizata, njëra me rezultatin më të lartë dhe një me 

më të ulëtin midis të gjitha organizatave, u renditën më lartë dhe më ulët midis të gjitha 
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organizatave sipas të gjitha kritereve – në mënyrë të agreguar, sipas kriterit 1, kriterit 3, si dhe 

kriterit 7, e cila provoi vërtetësinë e qendrueshmërisë dhe kështu edhe autenticitetin e 

rezultateve të vlerësimit;  

• më tej, aplikimet dhe raportet e vlerësimit të këtyre organizatave që ishin më të mirat bazuar 

në kriteret 1, 3 dhe 7 (kryesisht në grupin I, organizatat renditen nga vendi i parë në të tretin 

midis tetë organizatave) u shqyrtuan në detaje për të identifikuar praktikat më të mira;  

• ne, gjithashtu shqyrtuam një grup kontrolli të aplikimeve dhe raporteve të vlerësimit, lidhur 

me kriteret 1, 3 dhe 7, për organizatat që kanë numrin më të vogël të pikave në këto kritere 

(Grupi IV), në mënyrë që të testonim hipotezën se organizatat më pak të suksesshme janë 

renditur më poshtë, pikërisht për shkak të mungesës së praktikave më të mira që janë 

karakteristikë e organizatave me rezultate më të larta.  

4.2 Praktikat më të mira të identifikuara  
Analiza e organizatave aplikuese dhe raportet e vlerësimit, kanë identifikuar disa praktika 

më të mira në lidhje me burimet njerëzore, të cilat përgjithësisht janë demonstruar në 

teori si qasje efektive, pavarësisht nëse një organizatë i përket sektorit publik apo privat. 

Kjo pjesë e studimit gjithashtu dëshmon dobinë e qasjeve të përzgjedhura edhe në 

administratën publike. Çuditërisht, një numër i madh i të punësuarve me sa duket nuk 

ndikon në mundësinë e përdorimit aktual të këtyre metodave, deri sa grupi më i 

suksesshëm - Grupi I - përfshin një organizatë me numrin më të madh të të punësuarve 

dhe një tjetër me me numrin më të vogël (nga disa dhjetra në disa qindra, duke vënë në 

dukje se organizata me numrin më të madh të të punësuarve është e ndarë edhe në njësi 

territoriale, organizative).  

Në mënyrë që një organizatë të jetë e suksesshme, është me rëndësi që përsosmëria (e 

operacioneve), të konsiderohet më tepër si një mënyrë e përgjithshme e funksionimit, se 

sa si një aktivitet i izoluar i një grupi të caktuar të të punësuarve (në disa organizata, kjo 

gjë mund të jetë vetëm administrimi, ndërsa në disa të tjera ajo kryhet pa mbështetjen e 

menaxhimit). Megjithatë, siç pritej, ne kemi gjetur një lidhje reciproke midis 

performancës së organizatave në SOOJU dhe përdorimit të mjeteve të ndryshme të 

zhvillimit të burimeve njerëzore dhe të cilësisë/përsosmërisë (p.sh. standardin ISO apo 

vetëvlerësimin, duke përdorur CAF dhe modelet EFQM). Për më tepër, duhet theksuar se 

disa organizata në grupet e III dhe IV, pohuan se kishin mundësi shumë të kufizuara në 

menaxhimin e burimeve njerëzore dhe në përgjithësi, për shkak të të qenit të lidhur me 

organizatën qendrore apo ministrinë e linjës. Të paktën në një pjesë, kjo ishte thjesht një 

justifikim për pasivitetin e tyre, duke pasur parasysh statusin e krahasueshëm apo edhe të 

barabartë të tyre me organizatat në Grupin I. Sipas mendimit tonë, ekzistencës ose 

zhvillimit të një vizioni, misioni dhe strategjie të një organizate, duhet t'i jepet prioritet 

më i lartë midis praktikave më të mira. Bazuar në objektivat materiale dhe financiare 

(përdorimin e fondeve buxhetore), kjo gjë duhet të çojë në: 
• formulimin e objektivave të njësive organizative, deri në nivel të vendeve individuale të 

punës;  

 një strategji të burimeve njerëzore të zhvillimit dhe strategjive të veçanta të detajuara, p.sh. 

një strategji trajnimi, e përgatitur nga organizata në bazë të një strategjie të përgjithshme.  

Është interesant fakti se, në formulimin e objektivave të misionit dhe të strategjisë, një 

nga organizatat e grupin I, vë theksin mbi tema eksperte dhe një qasje jopolitike, e cila 

mundëson edhe vlerësimin politikisht neutral të objektivave të realizuara në organizatë. 

Është me rëndësi që të gjithë punonjësit të mund të marrin pjesë në zhvillimin e vizionit 
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dhe objektivave të organizatës, në planin vjetor të biznesit. Në kontekstin e formulimit të 

qëllimeve të mbivendosura midis organizatës dhe çdo punonjësi, intervistat vjetore duhet 

të kryhet me zell dhe jo vetëm në letër, e për të kënaqur kërkesat ligjore. Në një nga 

organizatat SOOJU, eprorët në nivele të caktuara i kanë realizuar këto intervista edhe më 

shpesh se një herë në vit. Disa organizata, kanë projekte të veçanta të zhvillimit të 

burimeve njerëzore; ata monitorojnë realizimin e planit të burimeve njerëzore dhe 

miratojnë masa korrigjuese dhe mbi të gjitha, ata vlerësojnë trajnimin në lidhje me 

objektivat e organizatës. Në fakt, vetëm brenda administratës publike, deri më tani është 

miratuar një dokument strategjik për trajnimin, si një funksion i rëndësishëm i burimeve 

njerëzore, i quajtur Strategjia e edukimit dhe Trainimit për Shërbimin Civil, për 

periudhën 2006-2008 (i miratuar në prill 2006), e cili, nuk është e bazuar në një strategji 

të plotë të zhvillimit të burimeve njerëzore për të gjithë administratën publike. Një 

shqetësim i madh në lidhje me këtë strategji është se përmbajtja e saj nuk është e lidhur 

me Strategjinë e Zhvillimit të Sllovenisë, deri në 2013, e cila mund të konsiderohet si 

programi strategjik për funksionimin e administratës publike. Siç vërehet nga Nemec 

(2003, f. 6), doktrina e Manaxhimit të Ri Publik, që mbron racionalizimin, menaxhimin e 

burimeve dhe orientimin më të madh të organizatave publike drejt konsumatorëve, 

siguron një bazë ideale për përdorimin e mjeteve të ndryshme dhe kombinimet e tyre, ku 

organet individuale të administratës publike dhe sistemi si i tërë mund të implementojë 

politika cilësore, qeveritare dhe udhëzime strategjike për zhvillimin e cilësisë së 

operacioneve në administratën publike. Strategjia e trajnimit e përmendur më lart, së pari, 

paraqet vetëm një kornizë formale për mbledhjen e propozimeve të organizatave 

punëdhënëse. Megjithatë, organizatat individuale të administratës publike, mund ta 

ndryshojnë këtë mangësi në nivel kombëtar, duke krijuar vizionet e tyre, misionet, 

strategjitë e zhvillimit të burimeve njerëzore dhe trajnimit, siç dëshmohet nga organizatat 

e klasifikuara në grupet e I dhe II, në projektin SOOJU.  

Në këtë drejtim, një çështje kyçe është projektimi i një modeli kompetent që meret me të 

gjitha nënfunksionet e burimeve njerëzore (punësimin, shpërblimet, trajnimet etj. dhe e 

fundit por jo më pak e rëndësishme, me zhvillimin e karrierës). Në këtë kontekst, ne 

gjithashtu duhet të theksojmë krijimin e një kodi etik për punonjësit në organizatë dhe 

kujdesin për zbatimin e tij (në të dyja organizatat të përfshira në Grupin I). Në nivel 

strategjik, secila organizatë së pari duhet (pas përcaktimit të objektivave të punës së saj 

në drejtim të përmbajtjes) të identifikoj nevojat për trajnim, të përgatis programe trajnimi 

të përshtatura për grupet e veçanta, të zbatojë programet dhe të vlerësojë zbatimin e tyre 

dhe ti përsëris këto hapa në intervale të rregullta sipas parimit të përmirësimit të 

vazhdueshëm (cikli i PDCA). Është e vështirë të flasësh për një proces trajnimi 

sistematik, në qoftë se nuk ka skema të themeluara të vlerësimit në marrëdhëniet e 

ndryshme midis pjesëmarrësve në trajnime, p.sh. institucionet arsimore, ofruesit e 

programeve të trajnimit, pjesëmarrësit dhe mbi të gjitha, punëdhënësit e pjesëmarrësve në 

këto trainime. 
Kjo gjë mund të vërehet edhe në organizatat SOOJU, në grupin I dhe pjesërisht në grupin 

II. Nga perspektiva e punëdhënësit (i cili zakonisht edhe paguan per arsimin), objektivi 

kryesor i trajnimit është që të zgjerojë dhe të përmirësojë aftësitë e nëpunësit civil, në 

mënyrë që ata të kontribojnë maksimalisht për arritjen e qëllimit në një organizatë 
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administrative dhe në këtë mënyrë edhe në rritjen e cilësisë dhe efikasitetit të 

funksionimit të saj. Punëdhënësit, duhet të vlerësojnë efikasitetin e trajnimit duke i 

analizuar inputet dhe rritjen e kompetencave profesionale, apo produktivitetin e të 

punësuarve, në një periudhë të caktuar pas trajnimit. Procedura e monitorimit të të 

punësuarve të rinj për një periudhë të caktuar kohe, ishte evidente në të dy organizatat e 

grupit I dhe në disa të tjera dhe ajo mund të konsiderohet si pjesë e trajnimit. Për më 

tepër, në grupin I kemi vërejtur se menaxhimi i mbështetur në vetëtrajnimin e të 

punësuarve ishte një veprim konkret. 

Në të gjitha nivelet e organizimit, praktikat më të mira janë ndikuar nga kultura e 

dialogut dhe e komunikimit të hapur, veçanërisht në mënyrë paralele:  
• nga lart-poshtë (për shembull, futja e të gjitha takimeve të bordit në intranet, të arritëshme 

për të gjithë të punësuarit, është tashmë një hap konkret në këtë drejtim), megjithatë, kjo gjë 

është veçanërisht e rëndësishme për të komunikuar dokumentet strategjike dhe raportet për 

punën e organizatës;  

• nga poshtë-lartë (organizatat SOOJU përmendin p.sh. "të detyrueshme"  pasjen e një takimi 

për kafe të përbashkët në mëngjes, ku të gjithë të punësuarit janë të prirur për të ardhur në 

kafe nëqoftë se organizata nuk është shumë e madhe, gjë qe e lejon këtë organizim dhe 

menaxhimi i inkurajon punonjësit që të "flasin për tema të pakëndshme", apo të shprehin 

mendimet dhe reagimet e tyre gjatë bisedës joformale).  

Në këtë kuptim, lëvizja e punonjësve, e planifikuar sistematikisht, e monitoruar dhe e 

vlerësuar në një organizatë, është një praktikë e mirë që të arrihen disa qëllime: më 

shumë njerëz janë të aftë të kryejnë detyrat e më shumë punonjës janë të informuar për 

punën e të tjerëve, ata mund t‘i kuptojnë më të lehtë problemet e njëri-tjetrit dhe mund 

t'iu përgjigjen sfidave të reja. 

Një praktikë tjetër e lidhur me këtë gjë është puna në ekip, veçanërisht ndërmjet 

departamenteve. Njohja e shpërblimeve të punonjësve dhe sanksionet, gjithashtu janë një 

qasje kyç. Sipas Aktit të sistemit të pagave, në sektorin publik dhe Aktit të Shërbimit 

Civili, fondet publike të parashikuara për shpërblime në cash, janë të kufizuara në 

mënyrë të drejtë. Megjithatë, është e mundur të shpërblehen nëpunësit civilë. Ne kemi 

gjetur dy qasje konkrete për këtë çështje në raportet SOOJU: kritere të qarta (financiare) 

të theksuara në avancë për shpërblime dhe promovime publike të të punësuarve 

nëpërmjet fjalimeve, ku të dyja janë vendosur edhe në tabelën e njoftimeve të brendshëm. 

Një praktikë e mirë që duhet të përmendet është monitorimi i rregullt (vjetore) i nivelit të 

kënaqësisë të punonjësve dhe veprimet konsekuente të menaxhimit. Një praktikë e 

ngjashme është monitorimi i kulturës së organizatës. Në fillim, nuk është e nevojshme 

një metodologji statistikisht e sofistikuar, por është e mjaftueshme që eprorët të tregojnë 

shqetësim për mirëqenien e punonjësve të tyre, që ata të ndjehen të motivuar. Në dy 

organizatat e renditura në grupet e III dhe IV, vlerësuesit shprehimisht theksuan qasjen e 

dobët të menaxhimit. Organizatat kishin kryer vrojtim të punonjësve, por kishin fshehur 

të dhënat dhe mbi të gjitha nuk ishin duke punuar për të përmirësuar situatën, që të 

punësuarit me të drejtë donin ta përmirësonin ("nuk ka pasur asnjë reagim ndaj 

mangësive të identifikuara," kanë thënë të punësuarit gjatë vizitës në teren). Në mënyrë të 

ngjashme, në të dyja organizatat e klasifikuar në Grupin IV, menaxhimi nuk ka matur 

mungesat dhe norma qarkullimi, por kjo nuk vihet re për shkak të ndryshimit të të 

dhënave dhe ndaj saj, as nuk është marrë ndonjë veprim.  
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Monitorimi i kënaqësisë së stafit jo vetëm që lejon menaxhimin të identifikoj dobësitë në 

këtë fushë, por edhe e lejon atë për të parë nëse aktivitetet e kryera kanë qenë të 

përshtatshme ose jo (me anë të treguesve të ndryshëm). Kjo dëshmohet nga organizatat 

nga grupet I dhe II, të cilat siç është raportuar në pyetësorët vjetor, kanë bërë trajnime 

sistematike të përhershme, me një tendencë në rritje lidhur me ditët e trajnimit për 

punonjësit, duke rezultuar në një nivel në rritje të besimit të punëtorëve në njohuritë e 

tyre. Brenda kriterit 3, të dyja organizatat e nivelit më të lartë gjithashtu, kanë theksuar 

nevojën për të "siguruar një mjedis më të mirë të punës" (brenda kufizimeve financiare, 

të përmendura në shembuj specifik të fotove nga muret (të realizuara nga fëmijët e një 

kopshti aty afër), bojrave të ujit dhe akses në zyra për njerëzit me aftësi të kufizuara). Të 

dyja organizatat në grupin I, kanë theksuar se ata (pjesërisht), e kanë ndjekur shembullin 

e institucioneve të ngjashme jashtë vendit. Një nga modelet e dukshme, është promovimi 

i organizatës (publikimet, pjesëmarrja e përfaqësuesve në konferenca), gjë që rrit 

reputacionin e saj dhe besnikërinë e të punësuarve. Duhet theksuar se praktikat e 

mësipërme, janë gjetur vetëm në kërkesat dhe raportet e vlerësimit të organizatave në 

grupin I (zakonisht dhe grupit II), por jo në grupin IV (shumë rrallë në grupin III), gjë që 

dëshmon se këto qasje kontribojnë pozitivisht ose negativisht, në performancën e 

përgjithshme të organizatës. Në të kundërt të organizatave të grupit I, vlerësuesit e 

projektit SOOJU raportuan që në organizatat e grupit IV, objektivat strategjike janë 

planifikuar vetëm në afat të shkurtër, komunikimi është efikas vetëm në nivel të lartë 

menaxherial. Menaxhimi gjoja vërteton risi, ende nuk ka një metodologji për ta bërë të 

dobishme atë, efikasiteti i trajnimit nuk është monitoruar, nuk ka lëvizje të brendshme të 

të punësuarve, puna në ekip nuk është në rregull, nuk janë kryer anketime për kënaqësinë 

e punonjësve, etj. Ndërsa këto organizata mund të zbatojnë disa nga qasjet e mësipërme, 

ato natyrisht që nuk zbatojnë monitorimin e tyre sistematik, i cili çon në rezultate më pak 

se optimale.  

 

5. Përfundim  

Pas vlerësimit fillestar të situatës në Slloveni dhe në Evropë, u bë e qartë se projekti 

"Zhvillimi dhe themelimi i Sistemit për Vlerësimi të jashtëm të Përsosmërisë në 

Administratën Publike" ishte një hap i nevojshëm dhe i rëndësishëm, në drejtim të 

përpjekjeve në fushën e përsosmërisë në administratën publike sllovene, gjë që u 

konfirmua edhe nga mendimet e pjesëmarrësve në vlerësimin pilot, të fituara në fund të 

projektit. Përveç anëve pozitive, janë vënë në duke edhe një numër propozimesh të 

dobishme. Pjesëmarrësit do të donin që vlerësime të tilla të jashtme të bëhen një praktikë 

e rregullt, për të lejuar krahasimin e ndërsjellë dhe në mënyrë indirekte, si edhe përhapjen 

e praktikave më të mira midis organizatave. 

Në të njëjtën kohë, organizatat duhet të jenë të vetëdijshme se pjesëmarrja në projekte të 

tilla nuk është thjesht një "garë", por duhet të shërbejë për të ndihmuar pjesëmarrësit që 

të kuptojnë rëndësinë dhe përfitimet e përmirësimit të vazhdueshëm të veprimeve të tyre 
dhe si rrjedhojë, funksionimin e administratës publike sllovene, si dhe të gjithë sektorit 

publik. Ne, mund të presim që qeveria sllovene do të vazhdojë të sigurojë mbështetje 

sistematike për sisteme të tilla të vlerësimit të jashtëm. Bile, mund të pritet që veprime të 

tilla të përhapen edhe në vende të tjera të BE-së. Ne, duhet të kemi parasysh se qëllimi 
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kryesor i përdorimit të cilësive / mjeteve të ndryshme të zhvillimit të përsosmërisë në 

organizatat publike në nivel kombëtar, është të identifikojë praktikat më të mira. 

Megjithatë, është e rëndësishme që këto praktika të promovohen tek organizata të tjera të 

administratës në mënyrë që të rritet niveli i përgjithshëm i cilësisë / përsosmërisë, në 

raport me të gjitha palët e përfshira në aktivitetet e administratës publike. 
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1. Decentralizimi midis teorisë dhe praktikës  
Shoqëria rumune, është në një proces ndryshimi, ku të gjitha aspektet ekonomike, 

sociale, politike dhe qytetare kanë regjistruar një dinamikë të re, në përpjekje që të 

përshtaten me kushtet e sotme. Tashmë, është funksional një sistem demokratik, ku 

ekonomia ka rezultate të suksesshme dhe është zhvilluar një shpirt demokratik në 

mentalitetin shoqëror. Çështjet e decentralizimit, janë të lidhura drejtpërdrejt me procesin 

e gjithanshëm të demokratizimit të shoqërisë dhe kjo është pjesë e qeverisjes së mirë. 

Decentralizimi, nuk është një process që përfundon, as nuk është një model i zbatueshëm 

në mënyrë universale që duhet të zbatohet me çdo kusht. Ai, është një mekanizëm për 

arritjen e qëllimeve të larta shoqërore: pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e 

vendimmarrës, shërbime më të mira publike të ofruara për qytetarët, përdorimin më 

efektiv të burimeve, cilësi më të lartë të jetës. Gjithashtu ai është një sistem kompleks, i 

bazuar në parimin e subsidiaritetit, për ndarjen e kompetencave dhe burimeve të 

nevojshme për ushtrimin e tyre midis niveleve të ndryshme të qeverisjes. Prandaj, shkalla 

e decentralizimit korrespondon me shkallën e zhvillimit socio-ekonomik të çdo vendi dhe 

është një konfirmim i shkallës së demokratizimit dhe maturimit të mjedisit politik. Në 

transformimin e shoqërisë rumune, nuk mund të përjashtohet sistemi i administratës 

publike vendore dhe nevoja për të futur një dimension evropian në këtë fushë, në 

përputhje me vlerat e kësaj hapësire administrative. Nga mbajtja koherente dhe e 

vazhdueshme e procesit të decentralizimit në të ardhmen e afërt, ne mund kemi një rritje 

të shërbimeve publike, të cilësisë dhe efikasitetit dhe administrata vendore do t‘ju 

përgjigjet më mirë qytetarëve dhe kërkesave të zhvillimit lokal. 

Në të ardhmen e afërt, administrata publike vendore do të ketë si prioritet:  përmirësimin 

e cilësisë së shërbimeve të ofruara, rritjen e të ardhurave në nivel vendor, mbështetjen e 

zhvillimit në lidhje me kapitalizimin e kapaciteteve të mundshme vendore dhe zbatimin e 

masave për tërheqjen e investitorëve strategjikë në zonën ku ata ushtrojnë aktivitetin, etj. 

Përfundimisht administrata publike vendore konsiderohet si njësi kryesore e politikës 

vendore dhe e procesit vendimmarrës. 

 

2. Karakteristikat e përgjithshme të procesit të reformave në nivel vendor 

Një aspekt i rëndësishëm i reformës së administratës publike, është menaxhimi i 

reformave gjatë procesit të zbatimit të tyre. Një rrezik kryesor gjatë zbatimit të reformës 

në administratën publike është grumbullimi i detyrave të përditshme, kështu që mbetet 

shumë pak kohë për të kërkuar zgjidhje të reja për situatat ku administrata është 

jofunksionale. Prandaj, në mënyrë që reforma e administratës publike të ketë sukses, 

është e nevojshme që një numër i madh i grupeve të synuara (veçanërisht personat kyç në 

nivel menaxhimi dhe vendimmarrjeje) të mbështesin dhe të njohin nevojën për 

ndryshime dhe për zbatimin e këtyre ndryshimeve. 

2.1 Perceptimi i procesit të reformës në administratën publike Sipas studimit
1
, 

"Reforma e administratës publike në kontekstin e integrimit evropian", procesi i reformës 

                                                 
1 Profiroiu, Marius, T. Andrei, D. Dinca, R. Crap. 2006. Reforma në administratën publike në kontekstin 

e integrimit evropian, Working Paper, Instituti Europian i Rumanisë 
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së administrates publike, si në nivelin e aparatit teknik edhe në nivel të përfaqësuesve 

vendor, është perceptuar si një proces që deri tani nuk ka sjell transformimet e 

pritshme. Kjo, është arsyeja pse gjysma e kryetarëve të bashkive dhe komunave nuk kanë 

një opinion të favorshëm në lidhje me ndryshimet në administratën publike, ndërsa 

36.4% e njerëzve me mendime të përparuara besojnë se administrata publike shume pak i 

është nënshtruar procesit të reformave. Për më tepër, në mes të dy aktorëve të 

rëndësishëm të procesit të reformës, që janë në favor të modernizimit në prefekturat, 

këshillat e qarkut dhe kryetarët e bashkive dhe komunave, ka dallime të rëndësishme në 

perceptimin e tyre. Përfaqësuesit e atyre që janë për modernizimin kanë një perceptim më 

pozitiv në lidhje me procesin, në krahasim me kryetarët e bashkive dhe komunave, duke 

marrë parasysh më shumë përfshirjen e tyre të fuqishme në reformat e ndërmarra. 
 
Tabela 1.1 A mendoni se administrata publike i është nënshtruar një procesi të fuqishëm reformash? 

Përgjigjet e 

mundshme 

Kryetarët e bashkive dhe të 

komunave 
Ata që janë për modernizimin 

Bilanci 

(%) Frekuenca 

relative (%) 

Frekuenca 

relative 

kumulative (%) 

Frekuenca 

relative (%) 

Frekuenca 

relative 

kumulative (%) 

1 2 3 4 5 6=4-2 

Jo 3,6 3,6 0,0 0,0 3,6 

Në peshë të 

vogël 
46,6 50,2 36,4 36,4 10,2 

Në peshë të 

madhe 
41,9 92,1 54,5 90,9 -12,6 

Për ndryshime 

rrënjësore 
7,1 99,2 9,1 100,0 -2,0 

Pa përgjigje 0,8 0,0 100,0 100,0 0,8 

Gjithsej 100,0 - 100,0 - - 

 

Figura 1.1 A mendoni se administrata publike i është nënshtruar një procesi të fuqishëm 

reformash? 

 
 

Shpjegimet e mundshme për këtë situate, mund të jenë: mungesa e komunikimit midis 

stafit me kryetarët e qarqet dhe Komunave, në favor të modernizimit lidhur reforma 

konkrete; një numër reformash në zbatim që ende nuk kanë efekt të rëndësishëm në nivel 
vendor; procesi i reformave që zgjat; mesazhi politik nga qeveria qendrore nuk është e 

shoqëruar me një fushatë informimi dhe me kurse trainimi për përfaqësuesit vendor në 

lidhje me komponentë konkret të reformës, etj. Në realitet, mungesa e një fushate në 

nivelin e administratës publike vendore për të promovuar praktikën dhe masat e 
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reformës, gjatë periudhës më të afërt kohore, shpjegon faktin se pse nga ana e kryetarëve 

të bashkive dhe komunave ka një marrëveshje të reduktuar midis aspiratave dhe 

ndryshimeve të perceptuar. 
 

Tabela 1.2 Deri në çfarë mase ndryshimet përputhen me aspiratat tuaja? 

Përgjigjet e mundshme Frekuencat relative 

(%) 

Frekuencat relative 

kumulative (%) 

1 2 3 

Jo 5,5 5,5 

Në një peshë të vogël 48,6 54,2 

Në një peshë të madhe  39,1 93,3 

Qind për qind 6.3 99.6 

Pa përgjigje 0,4 100,0 

Gjithsej 100 - 

 

Figura 1.2 Matja e marrëveshjes midis ndryshimeve dhe aspiratave në nivel të 

kryetarëve të bashkive dhe komunave 

 

 
 

3. Konteksti politik dhe administrativ mbi decentralizimin / procesin e 

dekoncentrimit 

Reforma e administratës publike në fushën e decentralizimit dhe dekoncentrimit, përfshin 

tre elemente kryesorë: decentralizimin e mëtejshëm me bartjen e kompetencave dhe 

përgjegjësive administrative dhe financiare në nivel të autoriteteve vendore, vazhdimin e 

procesit të dekoncentrimit nëpërmjet delegimit të përgjegjësive në varësi me nevojat 

ekzistuese në nivel vendor në kuadër të të njejtës strukturë administrative (shërbimet e 

dekoncentruara me urdhër të ministrisë që ka deleguar përgjegjësinë), transformimin e 

shërbimeve të dekoncentruara në territor në varësi nga nevojat e qytetarëve për këto 

shërbime, në shërbime të decentralizuara në përgjegjësinë e autoriteteve vendore. 

Strategjia e përditësuar paraqet kornizën e përgjithshme që ofron premisa për të vazhduar 

decentralizimin / procesin e dekoncentrimit, duke siguruar koherencën e tij. Përgjegjësia 

për të përcaktuar dhe zbatuar strategjitë sektoriale në lidhje me decentralizimin / 

dekoncentrimin është në çdo institucion që i përket administratës publike qendrore dhe 

autoriteteve vendore, duke arritur transferimin e kompetencave nga pikëpamja financiare 

dhe administrative. Strategjitë sektorjale do të shoqërohen me studime mbi ndikimin dhe 
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parashikimin e efekteve. Decentralizimi dhe dekoncentrimi, duke përfshirë transferimin, 

ose delegimin e kompetencave dhe përgjegjësive të reja, përfaqësojnë një proces që ka 

filluar në momentin e miratimit të Kushtetutës së Rumanisë, në vitin 1991. Janë aplikuar 

një sërë ligjesh lidhur me sektorë të rëndësishëm për zhvillimin, të tilla si organizimi i 

administratës, rregullimet territoriale dhe urbanizmi, që rregullojnë, si formën e 

decentralizimit politik në lidhje me shërbime të caktuara publike dhe formën territoriale 

dhe administrative të decentralizimit nga ana e institucionit të prefektit. Më vonë 

rregullat
2
, kanë përmirësuar dispozitat për shërbimet publike dhe kanë zgjeruar fushën e 

përgjegjësive në fushat e mëposhtme: financiare, menaxhimin e pasurisë të patundshme, 

shërbimet e infrastrukturës si në nivel qarku edhe në nivel vendor. Për më tepër, ligji për 

financat publike vendore, që daton nga viti 1998 dhe urdhëresa e fundit emergjente lidhur 

me financat publike vendore
3
, kanë rritur ose do të rrisin në mënyrë të konsiderueshme 

burimet e administratës publike vendore, si dhe kanë rritur autonominë e tyre financiare.  

Procesi i decentralizimit, ka përfaqësuar fillimin e një procesi për të krijuar dhe forcuar 

forma të reja të dialogut midis administratës qendrore dhe asaj vendore të përfaqësuar 

nga Federata e Autoriteteve Vendore të Rumanisë (FLAR) dhe formacionet 

administrative profesionale, ose struktura të tjera shoqëruese të autoriteteve 

vendore. Iniciativat e delegimit të kompetencave nuk kanë qenë gjithmonë të koordinuara 

në nivel ministrish edhe për përgjegjësi të caktuara administrata vendore nuk ka qenë e 

përgatitur që më parë, duke sjellë vështirësi në procesin e ofrimit të shërbimeve cilësore 

për komunitetet vendore. Nën presionin e deficitit buxhetor, administrata qendrore nuk 

ishte gjithmonë e aftë të shoqëronte grupin e shërbimeve të decentralizuara me burimet e 

duhura financiare. 

 

4. Parimet dhe rregullat e decentralizimit 
4.1 Decentralizimi Decentralizimi, është procesi i transferimit të autoritetit administrativ 

dhe financiar / përgjegjësisë nga niveli i administratës publike qendrore në atë të 

administratës publike vendore. Transferimi i autoritetit / përgjegjësisë, i referohet fushës 

së planifikimit, vendimmarrjes (financave, sistemit fiskal), përgjegjësisë ligjore 

(rregullave të lëshimit, vendimeve vendore) dhe menaxhimit të shërbimeve publike që 

transferohen. 

4,2 Shpërqendrimi Shpërqendrimi, është procesi i transferimit në kuadër të së njëjtës 

strukturë, të përgjegjësive administrative dhe financiare nga niveli qendror në nivel 

vendor. Prefekti, është përfaqësues i qeverisë në nivel vendor dhe ai / ajo, menaxhon 

shërbimet publike të dekoncentruara nga ministritë dhe organet e tjera të administratës 

publike qendrore tek njësitë administrative-territoriale. Vazhdimi i procesit të 

decentralizimit /shpërqendrimit, do të sjell përmirësim në menaxhimin e shërbimeve 

publike dhe do të rris cilësinë e tyre. Kjo, do të sigurojë një shpërndarje më koherente të 

përgjegjësive, burimeve financiare dhe të të drejtave lidhur me shërbimet e ofruara. Në të 

njëjtën kohë, qasja e re e këtij procesi merr parasysh analizën e arsyeve mbi të cilat është 

bazuar përzgjedhja e sistemit për ndarjen e detyrave / funksioneve midis strukturave të 

                                                 
2 Ligji i sigurimeve shëndetësore fillon në vitin 1997, Ligji në lidhje me shërbimet mbajtjes së shtëpive 

sociale No.326 / 2001 së bashku me disa ndryshime në Ligjin No.69 / 1991 
3 OUG 45/2003 në lidhje me financat publike lokale (që janë në fuqi nga 1 janari 2004) 
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decentralizuara të administratës publike vendore dhe njësive të dekoncentruara 

të autoritetit qendror. Procesi i decentralizimit / shpërqendrimit është bazuar në parimet 

dhe rregullat në vijim:  
• Në lidhje me transferimin e përgjegjësive: prova teknike e pranuar nga aparati i 

specializuar, zbatimi i shtesave, si një mjet për sigurimin e transparencës dhe efikasitetit të 

shërbimeve publike; respektimi i standardeve të cilësisë në ofrimin e shërbimeve publike; 

një sistem i qëndrueshëm i rregulloreve në lidhje me inkurajimin e strategjive vendore dhe një 

shpërblim për zgjidhje krijuese; trajtimi i qytetarëve si "konsumator" të shërbimeve publike; 

pranimi i konkurrencës si mjet për rritjen e efikasitetit dhe efiçencës së shërbimeve publike. 

• Për sa i përket sistemit të financimit, të autoriteteve vendore: ndarjen e të ardhurave në 

bazë të përgjegjësive të decentralizuara; mekanizëm finacimi i vëzhguar nga administrata 

qendrore, e cila siguron një standard minimal për shërbimet publike të ofruara nga autoritetet 

vendore, sigurim i transparencës së fondeve të alokuara në nivel vendor me kritere objektive 

dhe të përcaktuara qartë në lidhje me vëllimin e detyrave që janë përcaktuar; lokalizim i të 

ardhurave dhe elementëve të rregullimit, sigurim i transparencës në procesin e krijimit të 

buxheteve vendore dhe procedurave për të siguruar një menaxhim adekuat financiar; 

thjeshtim i procedurave të rishpërndarjes së të ardhurave; stabilitet i sistemit që lejon 

shpërndarjen e planifikuar në nivel vendor; një sistem efikas për kontroll ligjor në lidhje me 

përdorimin e fondeve në nivel vendor; autonomi vendore në lidhje me menaxhimin financiar 

të shoqëruar nga detyrime të rrepta buxhetore. 

• Në lidhje me transferimin e kompetencave në vendimmarrje: karakter të qëndrueshëm 

të procesit të koordinimit në vend të mekanizmave aktual të kontrollit dhe të lirisë për të 

vepruar; autonomi vendimmarrese bazuar në burimet dhe përgjegjësitë e veta, me kufizimin e 

kontrollit të ushtruar nga autoritetet vendore në lidhje me menaxhimin e shërbimeve publike 

nga ana e autoriteteve qendrore; dispozita të përcaktuara në legjislacionin kombëtar; 

transparencë në aktet vendimmarrëse bazuar në qasjen e publikut për tu informuar dhe 

pjesëmarrje e tij në marrjen e vendimeve. Në Rumani, Kushtetuta e miratuar në vitin 1991, 

ishte akti i parë legjislativ i njohjes së qeverisë vendore, bazuar në parimin e 

decentralizimit. Sipas Kushtetutës të rishikuar në vitin 2003, "qeveria vendore bazohet tek 

parimi i decentralizimit, autonomisë vendore dhe shpërqendrimit të shërbimeve publike." Që 

nga viti 1991, trendi është luhatur nga centralizmi te decentralizimi. Disa rregulla bënë të 

detyrueshëm kontrollin e ushtruar nga qeveria qendrore dhe disa regulla të tjera, të tilla si 

Ligji nr 215 / 2001 mbi Administratën Publike Vendore, vunë theksin mbi parimin e 

decentralizimit. Duke i zbatuar këto parime, qeveria qendrore do të kenë garanci për zbatimin 

e një procesi decentralizimi unitar, të mirëpërcaktuar, efikas, të sinkronizuar, e të përshtatur 

sipas nevojave të qeverisë vendore. 

Ligji, gjithashtu rregullon edhe konceptin e "kapacitetit administrativ", me qëllim që të 

eliminojë rastet në të cilat qeveria vendore ka të njëjtat përgjegjësi, pavarësisht nga 

madhësia e njësisë territoriale administrative dhe burimet. Bazuar në këtë koncept, 

transferimi i kompetencave do të jetë selektiv dhe në përputhje me aftësitë e njësive 

administrative territoriale, për përdorimin e tyre. Kriteret e përgjithëshme, të vendosura 

për vlerësimin e kapaciteteve administrative të njësive territoriale administrative dhe 

metodologjia për kryerjen e vlerësimit, janë miratuar nga Qeveria në Shkurt 2008, si 

norma metodologjike për zbatimin e dispozitave të Ligjit për Decentralizimin 

195/2006 (VKM No.139 / 2008). 

Korniza ligjore gjithashtu paraqiti një kapitull të ri, në lidhje me kompetencat e ushtruara 

nga qeveria vendore. Për herë të parë, u paraqitën koncepte të tilla si kompetencat 
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ekskluzive, të përbashkëta dhe të deleguara, për të qartësuar caktimin e kompetencave 

për secilin nivel administrativ, në nivel të komunave, qyteteve apo qarqeve. 

 

5. Faza e decentralizimit 
Kushtetuta e miratuar në vitin 1991, ishte akti i parë legjislativ i Rumanisë postkomuniste 

që njohu "autoritetet komunale dhe urbane" "në bazë të parimit të decentralizimit" (neni 

119) "si autoritete administrative autonome‖ (Neni 120 / 2). Strategjia lidhur me 

përshpejtimin e reformës në administratën publike e miratuar nga qeveria rumune në 

vitin 2001, ka identifikuar nevojën për të decentralizuar shërbime të caktuara publike, për 

reduktimin e shpenzimeve dhe forcimin e kapaciteteve menaxhuese të administratës 

publike, vendore. Gjithashtu, u ngritën strategjitë sektoriale, të shoqëruara nga një plan 

veprimi, në lidhje me procesin e decentralizimit në disa fusha (për shembull, punë sociale 

- mbrojtjen e fëmijëve). Në përputhje me Kushtetutën e rishikuar dhe miratuar në vitin 

2003, "Administrata publike në njësitë administrativo-territoriale bazohet në parimin e 
decentralizimit, autonomisë vendore dhe dekoncentrimit të shërbimeve publike". Në të 

njëjtën kohë, Akti themelor, i konsideron Këshillat e Qarkut si "autoritete të 

administratës publike, për koordinimin e aktiviteteve të këshillave komunale dhe urbane, 
me qëllim ofrimin e shërbime publike në interes të qarkut" (Neni 122 / 1). 

Decentralizimi financiar, është një përbërës i rëndësishëm i procesit të decentralizimit, 

sepse autoritetet publike vendore kanë në dispozicion informacion më të plotë lidhur me 

ndarjen e burimeve financiare vendore, në bazë të të cilit ata mund të marrin vendime më 

të justifikuara, krahasuar me organet e specializuara në nivel qendror. Decentralizimin 

financiar dhe decentralizimin administrativ, janë të lidhura ngushtë midis tyre. 

Gjatë dekadës së fundit, Rumania, ka bërë hapa të rëndësishëm në fushën e 

decentralizimit financiar, por procesi i zbatimit të kësaj politike është përballur me shumë 

probleme për shkak të mungesës së një strategjie kombëtare për decentralizimin. 

Në kuadër të këtij procesi, janë identifikuar, tri cikle. Në ciklin e parë (1991-1994)
4
 janë 

iniciuar ndryshime të rëndësishme në strukturën dhe financimin e autoriteteve vendore, të 

cilat përfshin futjen e sistemit të tatimeve dhe taksave vendore. Në ciklin e dytë të 

politikave të reformës (1998-2000), janë ndërmarrë hapa të reja për të vënë në praktikë 

decentralizimin administrativ dhe financiar. 

Në këtë kuptim, në bazë të legjislacionit të ri në lidhje me financat e publike të 

autoriteteve vendore, është rritur kuota nga buxheti qendror lidhur me buxhetet vendore 

dhe është rritur përqindja përkatëse e shpenzimeve vendore në totalin e shpenzimeve 

publike (në periudhën 1998 - 2001 përqindja e buxhetit qendror është rritur nga 3,6% në 

6,5% dhe e shpenzimeve vendore nga 14,4 në 26,6%). Në ciklin e tretë (2001-2004), për 

funksione të caktuara të pushtetit vendor
5
 janë miratuar ligje dhe rregulla të reja, sidomos 

në lidhje me shërbimet publike.
6
  

                                                 
4 Janë bërë disa ndryshime të Ligjit nr. 69 / 1991 dhe Ligjit nr.189 / 1998 në lidhje me financat publike 

vendore.  
5 Ligji nr. 215 / 2001 në lidhje me administratën publike vendore. 
6 Për shembull: Ligji no. 326 / 2001 në lidhje me shërbimet publike të menaxhimit vendor, Urdhri no. 86 

/ 2001 në lidhje me shërbimet vendore të transportit publik, Urdhri nr. 88 / 2001lidhur me shërbimet 

publike të komunitetit për situata të jashtëzakonshme, urdhri no.202 / 2002 në lidhje me menaxhimin e 

integruar të zonës bregdetare,Urdhri no. 21 / 2002 në lidhje me menaxhimin e lokaliteteve urbane dhe 



Procesi i decentralizimit në Rumani 147 
 

 
Gjatë kësaj periudhe janë vënë re tendenca për decentralizim dhe centralizim. Disa 

dispozita të reja ligjore, kanë forcuar kontrollin e autoriteteve qendrore në funksionet e 

autoriteteve vendore, ndërsa të tjera kanë marrë drejtimin e decentralizimit.
7
 Në korrik të 

vitit 2003, ligji i ri për financat vendore publike shfuqizoi ligjin e mëparshëm, duke sjell 

dispozita që lidhen me ato të Ligjit të Financave Publike Nr. 500/2002 (i harmonizuar me 

dispozitat e Rregullores së Këshillit të Evropës (CEE) No. 1605/2002) dhe duke rritur 

përqindjen e tatimit mbi fitimin, i cili është alokuar për autoritetet vendore.
8
 Nga 

Bashkimi Kombëtar i Qarqeve, nga Shoqata e Manaxherëve Ekonomik dhe nga Këshillat 

e Qarqeve të Rumanisë, është hartuar një studim i hollësishëm në lidhje me fazën aktuale 

të decentralizimit financiar në nivel të të gjithë vendit si dhe për sektorët më të 

rëndësishëm të aktivitetit (arsim, shëndetësi, punë sociale, rendi publik dhe sigurisë 

publike, bujqësi, kulturë dhe shërbime publike për zhvillimin rajonal). 

Përveç aspekteve pozitive, gjatë procesit të decentralizimit janë hasur një seri aspektesh 

negative: nuk u janë dhënë të drejta të rëndësishme autoriteteve vendore, duke kufizuar 

kështu aftësinë e tyre për të organizuar shërbimet e ofruara (psh, e drejta për të vendosur 

çmimet e shërbimeve që realizojnë (shih shënimin nr.3). Në fusha të caktuara ende 

vazhdon mekanizmi i kontrollit të drejtpërdrejtë dhe i vendimeve fakultative. Ka disa 

fusha me rregulla të qarta dhe transparente. Kjo situatë, kufizon planifikimin financiar 

dhe ofrimin e mundësisë për të eksperimentuar dhe prezantuar zgjidhje kreative vendore, 

në mënyrë që ata të ofrojnë shërbime më të efektshme. 

Tërthorazi, ky aspekt gjithashtu kufizon kapacitetin e absorbimit të fondeve të ofruara 

nga BE. Autonomia e menaxhimit të financave vendore është e kufizuar nga rregullat në 

lidhje me shpërndarjen e të ardhurave të veta, duke kufizuar përdorimin e transfertave. 

Mbizotërimi i ndarjes me një destinacion të saktë është një pengesë për shpenzime 

efikase, sepse kufizon koordinimin dhe integrimin e shërbimeve vendore; mekanizmat 

ekzistues të balancimit nuk sigurojnë kapital për sistemin (aspekt i vënë në dukje gjatë 

konferencës në Bukuresht, 09-11 tetor 2003); transferimi jo i plotë i pronave është një 

pengesë në menaxhimin efektiv të produkteve vendore; specifikimi i pamjaftueshëm në 

lidhje me garancitë kushtetuese dhe ligjore lidhur me autonominë vendore; politikat 

publike të pamjaftueshme dhe të zbatuara pjesëshëm nuk ishin në gjëndje për të ofruar 

zgjidhje racionale për problemet ekzistuese; dominimi i ligjeve dhe urdhëresave të 

nxjerra me emergjencë në vend të ligjeve të nxjera në mënyrë normale; autoritetet 

vendore nuk kanë përfituar në të gjitha rastet e trajnimit të specializuar në lidhje me 

menaxhimin financiar dhe menaxhimin e shërbimeve publike të decentralizuara dhe 

regjistrimi i një hendeku midis kompetencave vendimmarrëse të transferuara tek 

autoritetet vendore dhe burimeve të dhëna me qëllim mbështetjen së tyre (në ndarjen e 

burimeve vendore nuk pasqyrohen ndryshimet e përgjegjshmërisë). 

Një proces i decentralizimit, i manaxhuar keq, mund të çojë në një numër të madh 

dështimesh: si "gabime nga pakujdesia", kur shteti nuk ka sukses duke bërë diçka për të 

përmirësuar performancën ekonomike / administrative dhe "gabime të veprimit", 

                                                                                                                               
rurale, urdhri no.71 / 2002 në lidhje me ngritjen e shërbimeve publike vendore për menaxhimin e 

pasurisë publike dhe private të interesit vendor. 
7 Ligji i administratës publike lokale nr. 215 / 2001. 
8 Urdhri nr. 45 / 2003 në lidhje me financat publike vendore. 
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kur shteti kryen veprime që çojnë në përkeqësimin e performancës ekonomike

9
. Këto 

gabime jo vetëm pengojnë zhvillimin e një politike të rëndësishme të decentralizimit, që 

mund të çojë në ofrim shërbimesh vendore më efektive dhe të barabarta, por kanë efekte 

negative në lidhje me besueshmërinë e autoriteteve vendore. Janë identifikuar aspekte të 

ndryshme negative, pasi nuk ka rregulla të qarta për transferimin e kompetencave nga 

qeveria qendrore në atë vendore - në shumicën e rasteve, caktimi i kompetencave 

administrative nuk mbështetet me mjete financiare, iniciativat e ministrive të linjës nuk 

janë koordinuar ose ishin jo të plota dhe ka munguar transparenca e parashikueshmëria e 

sistemit financiar. Ligji i parë i nxjerrë për rregullimin e procesit të decentralizimit ishte 

ligji për Decentralizimin. (No. 339/2004) Për fat të keq, ky ligj ishte i pazbatueshëm për 

shkak të objektivave ambicioze, për vitin 2004. Në mënyrë që "rregullat e lojës" të 

bëheshin të qarta dhe të respektueshme, është hartuar një legjislacion i ri me një paketë 

ligjesh për qeverisjen vendore. 

 

6. Perspektivë 

Miratimi i Aktit të ri, Propozim për Decentralizimin 195/2006, që transferon 

përgjegjësitë e reja, në nivelet më të ulëta të qeverisjes, së bashku me Aktin 273/2006 

mbi Financave Publike Vendore dhe Aktin e Shërbimeve Publike (51/2006), kanë sjellë 

kohët e fundit një kapitull të ri të decentralizimit në Rumani. Ligji i ri për 

Decentralizimin, (no. 195/2006), përcakton një sërë parimesh, rregullash dhe hapash që 

duhet të respektohen nga çdo ministri në procesin e transferimit të kompetencave të reja 

te pushteti vendor. Qëllimi final është që të integrohen përpjekjet e bëra nga çdo ministri 

linje e përfshirë në këtë proces, në një politikë koherente sistematike dhe të efektshme të 

decentralizimit. Akti i decentralizimit 195/2006, i dha përgjegjësi të reja qeverisjes 

vendore. Ajo tani është plotësisht përgjegjëse për menaxhimin e burimeve njerëzore në 

shkollat fillore dhe të mesme, ngritjen e shërbimit të policisë vendore dhe manaxhimin e 

njësive publike shëndetësore në nivel vendor. Ata përfitojnë nga burime shtesë, për të 

ndërtuar dhe për të ruajtur rrjetin e rrugëve publike dhe nga decentralizimi i 

institucioneve të kulturore e fetare, vendore. Si pjesë e ndryshimeve në menaxhimin e 

shërbimeve publike, qeverisja vendore tani ka edhe të drejtën për të vendosur çmimet e 

energjisë. Akti, fut disa koncepte themelore për zbatimin e transferimit në të ardhmen e 

përgjegjësive administrative dhe financiare nga niveli qendror në atë lokal, duke 

përfshirë koston dhe standardet e kualitetit, zonën gjeografike për përfituesit, kapacitetin 

e tyre administrativ dhe një përkufizim më të veçantë të përbashkët, të deleguar dhe 

ekskluziv të përgjegjësive. Çështja e balancimit të buxheteve vendore ka rëndësi dhe 

kërkon respektimin e parimit të solidaritetit, por edhe stimulimin e prodhimit vendas 

duke sjell sigurimin e të ardhurave më të mëdha. Në vitin 2006, qeveria aktuale e 

Rumanisë, propozoi që balancimit të kryhet nga Departamenti i Qarkut e Financave 

Publike brenda çdo qarku, pas marrjes së këshillave nga kryetarët e komunave brenda një 

komisioni të posaçëm, të krijuar për këtë qëllim. Gjithashtu, është propozuar që bilanci 

duhet të bëhet për bashkësi vendore që me të vërtetë kanë nevojë për këtë, pra ato njësi 

administrative-territoriale të cilat janë nën mesataren e tatimeve mbi të ardhurat për 

                                                 
9 Krueger, Ann. 1990. Dështimet e qeverisë gjatë procesit të zhvillimit, Journal of Economic 

Perspectives 4 (3): 9-23. 
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banorë. Deri në 2007, mekanizmi kryesor për barazimin ishte fondi i barazimit, vënë në 

dispozicion të ri-shpërndarjes tek autoritetet vendore për të eliminuar pabarazinë.  

Elementët e marrë parasysh ishin: kapaciteti financiar i komunave, zona e tyre, numri i 

nxënësve të shkollave në zonë dhe numri i njerëzve në listat e përkrahjes sociale. 

Në praktikë, shpërndarja e fondeve ishte rezultat i një procesi të negociatave politike, i 

cili nuk ka qenë gjithmonë transparent. Sipas kritikëve, kjo përfaqëson një mjet të 

frikshëm kontrolli politik, mbi komunat.  

Dekreti GO 45 / 2003, i cili hyri në fuqi në 2004, ka përcaktuar kriteret sasiore për 

procesin e rishpërndarjes dhe ishte hapi i parë i përpjekjes për të ndrequr këtë 

gjëndje. Akti i Financave Publike Vendore 273 / 2006, shkoi edhe më tej: shpërndarja e 

82% të fondit të barazimit për komunat, realizohet tani nga Ministria e Financave dhe 

bazohet në kritere të rrepta. Vetëm pjesa e mbetur 18%, do të vazhdojë të ri-shpërndahet 

nga qarqet për të financuar projekte të përbashkëta zhvillimi. 

Megjithatë, ky mekanizëm ka edhe ndonjë rrezik, në kuptimin që ai jep qartë faktin se 

cilat njësi administrative-territoriale janë përfituesit dhe cilët janë donatorët. Por, mund të 

krijohen mekanizma të reja, të cilat Rumania nuk i ka patur deri tani: 
• procedurat kontraktuale midis shtetit dhe bashkësive vendore apo midis vet bashkësive 

vendore, që kanë si objektiv të parashikojnë në mënyrë të bashkërenduar, veprimet financiare, 

mjetet financiare dhe mbase edhe zhvillimin e një farë solidariteti midis bashkësive. 

• mekanizmi i garancive shumëvjeçare për transfertat e dhëna nga shteti, duke lejuar 

bashkësitë vendore të shmangin karakterin e paparashikuar të veprimeve të caktuara dhe të 

vendimeve të shtetit. 

Prandaj, ka një sërë mundësish që mund të na ofrojnë një perspektivë për procedurat e 

nevojshme për t‘i zbatuar në praktikë në mënyrë që të kemi një autonomi të 

padiskutueshme financiare e që nuk gjeneron efekte të kundërta me ato të decentralizimit 

të suksesshëm. Akti i Shërbimeve të Komunitetit Vendor i vitit 2006 (OUG 34/2006), 

thekson se shërbimet publike vendore mund të menaxhohen nga vet qeveria vendore 

(menaxhimi i drejtpërdrejtë), ose nëpërmjet një kontrate menaxhimi të deleguar. Ajo, 

parashikon një klauzolë të detyrueshme konkurrence. Mund te jenë dy lloje të mundshme 

operatorësh të shërbimeve publike vendore: 
• Rajone Autonome (regia Autonoma), të përcaktuara në Aktin e Riorganizimit të Shtetit 

15/1990, janë kompanitë që janë ngritur me pronësi të plotë të qeverisë vendore. Dekreti 

15/1993 përcakton qëllimin e veprimtarisë së tyre. Ato, mund të veprojnë vetëm në sektorët 

që plotësojnë një nga kriteret e mëposhtme: ekzistenca e një monopol natyror, një aktivitet në 

interesin e përgjithshëm ose prodhimin e mallrave dhe shërbimeve të lidhura me mbrojtjen 

ose sigurinë kombëtare. Në Rumani aktualisht ekzistojnë rreth 140 subjekte kryesisht në 

fusha të tilla si furnizimi me uj të pijshëm dhe kompanitë e ujërave të zeza, ku këto kompani 

japin 80% të shërbimeve publike. 

• Reforma e administratës publike të kohëve të fundit (VKM 306/2005) ka për qëllim të 

deregulloj tregun e shërbimeve publike dhe të eleminoj pengesat institucionale për investimet 

dhe privatizimin e shërbimeve publike. Si rezultat, disa regies autonome gradualisht janë 

transformuar ne shoqeri tregtare me kapital privat ose të përzier të cilat ofrojnë shërbime 

publike. Ekzistojnë rreth 120 subjekte të tilla, veçanërisht në fushën e ngrohjes urbane, 

menaxhimit të mbeturinave, pastrimit urban dhe transportit publik në qytete. Pa dyshim që 

partneriteti publik-privat do të luanë një rol më të rëndësishëm në procesin e decentralizimit 

në Rumani. Kontratat PPP aktualisht janë të rregulluara nga Kushtetuta dhe VKM 16/2002, 
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por do të modifikohen në kohë nga ana e programit të qeverisë për vitet 2006-2008 që të 

përcaktojnë më mirë bashkëpunimin e mekanizmave, të lehtësojnë procedurat e përzgjedhjes 

në tendera dhe të eleminojnë shpronësime e padrejta në interes publik. Deri më sot, PPP-të 

janë kryesisht në fushat e turizmit, ndërtimit, të shërbimeve publike dhe kërkimeve. Disa  

Akte (shpesh të paqarta), në mes të organeve të qeverisë vendore lidhen me përgjegjësitë dhe 

kushtet për burimet janë:
10

  

• Siç përcaktohet nga Akti 246/2005, këshillat e autoriteteve vendore mund të krijojnë 

shoqata ndëretnike, të cilat janë entitete me interes juridik publik, por ato janë subjekt i së 

drejtës private. 

• Përveç kësaj, ka institucione bashkëpunimi ndërkomunal, që janë subjekt i së drejtës 

publike. 

Të dy strukturat janë subjekte plotësuese, të ngritura nga autoritetet vendore që së bashku 

zbatojnë projektet e zhvillimit lokal me interes për zonën apo për të ofruar bashkarisht 

shërbime publike (shërbimin e ujsjellsave, menaxhimin e mbeturinave, transportin 

publik). Në fund të vitit 2006, kanë ekzistuar 278 forma të bashkëpunimit, përfshi këtu 

130 shoqata ndërkomunale. Zonat metropolitane janë një nënkategori e shoqatave 

ndërkomunale. Legjislacioni aktual (Akti i Administratës Publike Vendore 286/ 2006) 

përcakton një zonë metropolitane si një shoqatë e zhvillimit ndërkomunal e ngritur mbi 

bazën e një partneriteti midis komunave të "një niveli" (qyteteve me "rëndësi kombëtare" 

sipas aktit 351 / 2001) dhe autoriteteve vendore fqinje. Në këtë fushë, në vitin 2007, kanë 

qenë pesë qytete të mëdha (Brasov, Bukureşht, Konstanca, Iasi dhe Oradea) dhe tashmë 

janë edhe më tepër. Megjithatë, bashkëpunimi ndërkomunal në çdo formë është zhvilluar 

pak në Rumani, kryesisht për shkak të shumë zonave gri që vazhdojnë të ekzistojnë 

lidhur me mekanizmat e vendimmarrjes, legjitimitetit demokratik, transferimit të vërtetë 

të përgjegjësive dhe mekanizmave të financimit. Duke qenë se qeveria dëshiron të 

inkurajoj bashkëpunimin, Tani janë duke u zhvilluar bisedime për të lëvizur sa më 

shpejtë në këtë drejtim. 

 

7. Prioritetet e decentralizimit 

Si përgjigje adekuate ndaj problemeve të identifikuara në nivelin e sistemit të 

administratës publike në Rumani në fushën e decentralizimit dhe dekoncentrimit të 

shërbimeve publike, ne kemi vënë në dukje prioritetet e mëposhtme: 

7.1 Përmirësimi i sistemit të sigurimit të shërbimeve publike të decentralizuara/ 
dekoncentruara Në bazë të drejtimeve analitike dhe konceptuale të zhvilluara në kuadër 

të strategjisë, mund të gjenden zgjidhje alternative që çojnë në përmirësimin e procesit në 

sektorë dhe fusha të ndryshme. Së fundi, në kuadër të ligjit të decentralizimit, mund të 

ripërcaktohet sistemi i ri dhe marrëdhëniet midis strukturave përgjegjëse. Ndër masat më 

të rëndësishme për të mbështetur këtë prioritet janë: ngritja e mekanizmave të nevojshme 

për koordinimin e zbatimit të strategjisë, krijimi i mekanizmave të nevojshme për 

sigurimin e komunikimit të drejtimeve kryesore të veprimit që i përkasin strategjisë së 

shoqërisë civile dhe përfituesve të tjerë të procesit të decentralizimit, ngritja e grupeve të 

                                                 
10 Sauviat Agnes - "Autonomi financiare dhe fiskale e bashkësive lokale në Evropë. Një qasje teorike në 

"Autonomia e bashkësive territoriale në Evropë - një burim potencial konfliktesh? "- tekst i ribashkuar 

nga Helen Pauliat me rastin e" Takimeve periodike të Universiteteve për Administrimin në Evropë", 

Pulim Publishing House, p.178. 
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punës për komponentët thelbësorë të strategjisë, miratimi i ligjit të decentralizimit i cili 

do të sigurojë koherencën e kuadrit të decentralizimit, ngritja e një sistemi të indikatorëve 

për matjen e performanceës mbi procesin e decentralizimit. 

7.2 Sqarimi i mëtejshëm i kompetencave në nivele dhe struktura të ndryshme të 
administratës publike Në kuadër të reformave në administratën publike, decentralizimi 

dhe dekoncentrimi i shërbimeve publike duhet të trajtohen si procese plotësuese. Në çdo 

fushë dhe sektor, ku këto procese janë kryerë, duhet të arrihet një shpërndarje racionale e 

përgjegjësive në mënyrë që të përmirësohet përdorimi i burimeve, cilësia e shërbimeve të 

ofruara dhe orientimi drejt kërkesave të përfituesve. 

Objektivat e mësipërme mund të realizohen kur me pëlqimin e përfituesit ushtrojmë një 

veprimtari analitike dhe konceptuale në bazë të strategjive sektoriale. Ndër masat më të 

rëndësishme me qëllim mbështetjen e këtij prioriteti janë: ngritja e grupeve të veçanta të 

punës për krijimin e strategjive sektoriale, krijimi në nivel qendror dhe lokal i strukturave 

zbatuese të përgjegjshme dhe me marrëdhënie të mirëpërcaktuara, koordinimi dhe 

harmonizimi i strategjive sektoriale dhe ngritja e një sistemi standard për matjen e 

performanceës së shërbimeve të decentralizuara. 

7,3 Forcimi i autonomisë financiare Për zbatimin e masave të para në kuadër të 

reformës, është e nevojshme të forcohet autonomia vendore dhe kapacitetet e 

menaxhimit, duke rritur kuotën e të ardhurave në nivel vendor dhe duke forcuar 

parashikueshmërinë e sistemit të shpërndarjes. Duhet të vendosen rregulla strikte dhe 

procedura për shpërndarjen dhe mekanizmat balancues, që duhet të korrigjohen 

periodikisht në mënyrë që të garantohet një nivel minimal i shërbimeve, në përputhje me 

standardet kombëtare. Një autonomi më e madhe financiare duhet të shoqërohet me 

detyrime të rrepta buxhetore, me rritjen e transparencës dhe me një aplikim më të mirë të 

rregullave në lidhje me përdorimin e burimeve dhe raportimin. Ndër masat më të 

rëndësishme për të mbështetur këtë prioritet janë: rritja e të ardhurave të administratës 

vendore, futja e një sistemi kompjuterik, bazuar në ndarjen e subvencioneve 

operacionale, procedura strikte dhe rregulla për kryerjen e financimit të 

investimeve; përmirësimi i kapacitetit të sistemit në lidhje me ndarjen nga niveli qendror, 

përmirësimi i sistemit të shpërndarjes horizontalisht të burimeve dhe përmirësimi i 

menaxhimit të buxhetit dhe sistemit të raportimit në nivel vendor. 

7,4 Ripërcaktimi i kompetencave prefektët Është e nevojshme që të përcaktojmë qartë 

rolin e tyre në koordinimin e shërbimeve të dekoncentruara, si dhe burimet dhe mjetet në 

dispozicion të tyre. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme një rritje të kompetencave 

profesionale të prefektëve, në mënyrë që në fillim të 2006, ata bëhen punonjësve publikë 

zyrtar të nivelit të lartë. Këtë objektiv do ta arrij një program i trajnimit të 

specializuar. Ndër masat e nevojshme më të rëndësishme për të mbështetur këtë prioritet 

janë: përcaktimi i atributit të prefektit në lidhje me një shërbim të dekoncentruar me anë 

të një ligji organik si dhe programe të trajnimit të specializuar për prefektët. 

7,5 Ngritja e kapacitetit, instrumentat dhe procedurat e nevojshme për zbatimin e 
strategjisë Gjatë zbatimit të strategjisë, vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet trajnimit 

të specializuar të personelit të përfshirë në zbatimin e reformës. Duhet të forcohen 

njohuritë e tyre për procesin e decentralizimit dhe dekoncentrimit, përgjegjësitë e reja 

dhe marrëdhëniet midis strukturave dhe organeve të ndryshme dhe monitorimi i procesit 

të zbatimit, në mënyrë që aplikimi i masave të reformës të çoj në një cilësi më të mirë të 
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shërbimeve të ofruara. Paralelisht me zbatimin e fazave të reformave, duhet të merren në 

konsideratë rritja e kapaciteteve për krijimin dhe zbatimin e politikave në nivelet e 

strukturave vendore. Midis masave më të rëndësishme për të mbështetur këtë prioritet 

janë: ngritja e një sistemi standard të procedurave dhe normave për të mbështetur 

zbatimin e Strategjisë; rritja e kapaciteteve të autoriteteve vendore për të menaxhuar dhe 

ofruar shërbime të reja të decentralizuar dhe trajnimi i burimeve njerëzore të nevojshme 

për mbështetjen e procesit të decentralizimit /dekoncentrimit. 

 

Konkluzione 
Pas shqyrtimit të procesit të decentralizimit, përfundimet që nxjerrim janë: i) hendeku i 

konsiderueshë ekzistues në mes të legjislacionin aktual (kushtetues dhe legjislativ) dhe 

realitetit në terren. Teorikisht, Rumania është tashmë një shtet i decentralizuar. Në këtë 

kuptim ne do të donim të përmendim: Kushtetuta garanton administrimin e lirë të 

bashkësive vendore dhe mungesën e sistemit të kujdestarisë midis niveleve të ndryshme, 

ligjet e njëpasnjëshme i kanë dhënë qarqeve dhe bashkësive vendore kompetenca të 

rëndësishme në lidhje me arsimin, shëndetësinë, mirëqenien, aktivitetet kulturore dhe të 

menaxhimit të shërbimeve publike vendore, etj. Realiteti në terren duket se është prapa 

dhe kjo shpesh vjen për shkak të arsyeve financiare.  

Për shembull, transferta e TVSH-së që shërbenë për financimin e kompetencave të reja 

është dhënë në një mënyrë relativisht të gjerë dhe jo gjithmonë bazuar mbi kritere 

objektive; ii) efektet e decentralizimit në nivel vendor deri tani nuk vetmanifestohen në 

mënyrë të qëndrueshme; iii) ekziston një mendim i favorshëm në lidhje me procesin e 

decentralizimit dhe avantazhet që ai mund të gjenerojë, iv) mungesa e një sistemi të 

mirëfilltë të kontabilitetit: buxhetet vjetore mbeten indikative dhe janë përshtatur gjatë 

vitit në varësi të të ardhurave të mbledhura dhe të shpenzimeve efektive, duke detyruar 

një numër të madh të bashkësive për t‘i kërkuar mbështetje shtetit (më shpesh në nivel 

qarku) për të kërkuar fonde shtesë në rast nevoje; v) shërbimet e dhëna nga shteti kanë 

mungesë qartësie lidhur me nevojat vendore dhe kanë tendencë për të miratuar masa, 

duke dhënë kreditë të cilat, megjithatë, automatikisht duhet të financojnë kompetencat e 

reja. Prej këtu rezulton një irritim i përfaqësuesve vendor, që kanë arrsye të theksojnë se 

decentralizimi I theksuar në ligje po aplikohet në mënyrë të pamjaftueshme. 
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1. Hyrje 

Ky studim është i fundit i një serie prej tetë studimesh, për ndihmën perëndimore 

ndaj qeverive vendore në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL), gjatë 

procesit të tranzicionit. Qëllimi i studimit është të nxjerrë konkluzione dhe të japë 

rekomandime mbi bazën e hulumtimeve të mëparshme.  

Kërkimi filloi nga kurioziteti. Vendet perëndimore kanë dhënë rreth 40 miliardë US $ 

për asistencë teknike, për vendet EQL midis viteve 1990 (pas rënies së murit të 

Berlinit) dhe 2004 (vit në të cilin 10 vende të EQL, u bënë anëtarë të BE-së), dhe nga 

komentet e shumta të përfituesve në nivel lokal rezultoi, që një pjesë e mirë e kësaj 

ndihme, nuk e ka përmbushur qëllimin e saj.  

Zyrtarët lokalë të vendeve të EQL me të cilët folëm, ishin kritikë, ndonjëherë edhe 

cinikë, në lidhje me cilësinë e kësaj asistence. Për ata, të cilët ishin takuar vetëm me 

ekspertë individualë, mendonin se faji u mbetej këtyre të fundit. Gjatë procesit të 

hetimit, ne zbuluam se këto kritika ishte vetëm një pjesë e historisë. Duket se 

ekziston një lloj ndihme-zinxhir dhe jo një zinxhir koherent, i cili ndonjëherë është 

përshkruar si "Zhvillimi shpk" ( Easterly 2006), por një zinxhir jo-koherent për çdo 

hallkë të të cilit propozohen qëllime, objektiva dhe instrumentet dhe teknika, të cilat 

jo domosdoshmërisht përputhen me qëllimet dhe objektivat e formuluar nga të tjerët 

dhe në të cilin çdo hallkë është subjekt i kushteve të veçanta të saj.  

Ky studim, modelon rezultatet nga kërkimet e mëparshme në kuadër të teorive të 

profesionalizmit. Kjo, bëhet sepse në pamje të parë duket se të gjitha rezultatet e 

procesit të asistencës teknike të dhëna vendeve të EQL, tregojnë për një mungesë 

profesionalizmi. Profesionalizmi mungonte në mesin e përfituesve, të cilët nuk dinin 

si të vepronin në kushtet e reja që u krijuan në fillim të viteve 1990 dhe si të silleshin 

në procesin e tranzicionit.  

Këto njohuri gjithashtu duket se mungonin edhe te ekspertët individualë dhe 

këshilltarët, të cilët ishin dërguar në vendet e EQL. Ata shpesh, nuk e kishin as idenë 

më të vogël se cilat ishin rrethanat në këto vende, çfarë duhej bër, ose se çfarë 

këshillash duheshin dhënë. Për më tepër, profesionalizmi duket se u mungonte edhe 

organizatave donatore, të cilat i dërgonin këta ekspertë jashtë shtetit pa u dhënë atyre 

mundësinë për t'u përgatitur siç duhet. Së fundmi, profesionalizmi duket se u ka 

                                                 
1
 Sauviat Agnes - "Autonomia financiare dhe fiskale e bashkësive lokale në Evropë. Një qasje 

teorike në "Autonomia e bashkësive territoriale në Evropë - një burim potencial konfliktesh? 

"- tekste të ribashkuara nga Helen Pauliat me rastin e "Takimeve periodike të Universiteteve 

për Administratën në Evropë ", Shtëpia botuese Pulim, Presses Universitaires de Limoges, 

faqe 178. 
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munguar politikanëve të vendeve donatore, të cilët kishin në mendje vetëm interesat 

e vendeve të tyre.  

Megjithatë, siç do të argumentohet në këtë studim, ky mendim është vetëm pjesa 

sipërfaqësore e historisë. Do të argumentojnë se ka më shumë se një përkufizim për 

profesionalizmin dhe se ky koncept përfshin shumë aspekte. Gjithashtu, do të 

argumentojmë se gjatë viteve, është lënë pas dore një koncept specifik i 

profesionalizmit, ndërsa aspekte të tjera janë theksuar me tepri. Prandaj, konkluzioni 

që arrijmë në fund dhe i cili argumentohet gjatë studimit, është se ndoshta nuk ishte 

mungesa e profesionalizmit që ndërhyri në ofrimin e asistencës efektive teknike, por 

një perceptim i njëanshëm i kuptimit të vërtetë të profesionalizmit, i cili mund të jetë 

shkaku i problemit.  

Për më tepër, do të argumentojmë se mbizotërimi i një lloji të veçantë të 

profesionalizmit ishte inkurajuar nga një pushtet, organizëm dhe struktura nxitëse të 

caktuara. Rrjedhjen hierarkike të parave, objektivat e dyshimtë dhe instrumentet 

drejtues, të tilla si monitorimi dhe vlerësimi, si dhe struktura nxitëse që është 

stimuluar për të kënaqur organizatat donatore dhe qeveritë, në vend të fokusimit tek 

nevojat e përfituesve, ka orientuar profesionistët e mirë në drejtim të profesionistëve 

modernë, në të njëjtën mënyrë, që sipas ligjit të Gresham-it "paraja e keqe nxjerr 

jashtë qarkullimit paranë e mirë". ―Paraja e keqe", në rastin tonë është e përfaqësuar 

nga ata profesionistë modernë që janë të prirur drejt vendosjes së standardeve në 

mënyrë jo-emocionale dhe të orientuar nga qëllimi, duke ruajtur paraqitjen e jashtme, 

në bazë të arsimit akademik dhe që punojnë vetëm për përfitime financiare.  

―Paraja e mirë‖, në rastin tonë, prezantohet nga profesionistët e dalë mode, që 

tregojnë përkushtim dhe ndjeshmëri, që kurrë nuk e paraqesin keq veten e tyre, që 

vazhdimisht përpiqen të rrisin njohuritë e tyre, që kanë në fokus interesat e klientëve, 

që shohin tërësinë e problemeve si dhe ndërhyjnë për zgjidhje në bazë të një 

diagnoze të shëndoshë. Këto lloje të profesionalizmit janë parë në sjelljen e 

përfituesve të asistencës teknike, të ekspertëve të huaj e përfaqësuesve të 

organizatave donatore, si dhe të politikanëve. Ky studim, përmbyllet duke propozuar 

disa përmirësime, por këto nuk janë në përputhje me tendencat aktuale. Ne nuk 

arrijmë në përfundimin, p.sh, se duhet rritur ose ulur vëllimi ose sasia e ndihmës së 

huaj dhe asistencës teknike, apo se dikush duhet të ndërtojë standarde të përsosmërisë 

në aspektin e arsimimit dhe të akreditimit, si parakushte për ofrimin e asistencës 

teknike, apo se duhet të ketë më shumë kontroll administrativ mbi ndihmën e dhënë. 

Ky studim, argumenton se profesionalizmi ka lidhje me përmbajtjen dhe se 

përmbajtja është më shumë se vetëm një transferim i standardeve në këmbim të 

parave, është ekzistenca e një sistemi të përshtatshëm monitorimi apo kryerja e 

vlerësimeve të rregullta.  

Ne, fillojmë me një pasqyrë të rezultateve të hulumtimeve të mëparshme dhe 

analizimin e rezultateve, vazhdojmë me përshkrimin e përpjekjeve të kohëve të 

fundit për përmirësimin e praktikave në këtë fushë dhe të rekomandimeve që 

përmbahen në literaturë duke përfunduar me një numër rekomandimesh bazuar në 

hulumtimet tona. 
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2. Një përmbledhje e gjetjeve të mëparshme 

Çfarë rezultoi nga hulumtimet tona të mëparshme? Ky seksion, paraqet në mënyrë të 

përmbledhur rezultatet më të rëndësishme. Punimi i parë i përmendur, prezantoi 

misterin teorik dhe empirik. Si mund të ndodhë që, ndërsa të gjithë dëshironin që 

vendet e EQL-së, të lëviznin drejt kampit Perëndimor dhe sasi të mëdha të parave u 

shpenzuan për asistencën teknike për ta bërë këtë të ndodhte, efektiviteti i kësaj 

ndihme në nivel lokal ishte zhgënjyes? (De Vries & Sobis, 2006). Ky studim, 

shpjegoi progresin si dhe problemet e hasura. Ai shpjegoi se si ne, nga reflektimi i 

vazhdueshëm mbi pjesë të hulumtimit, më në fund rrokëm problemin dhe filluam ta 

shihnim në drejtim të asaj që është, domethënë një mungesë profesionalizmi. 

Problemi i mungesës së efektshmërisë së ndihmës teknike, nuk është diskutuar 

gjerësisht si problem, edhe pse për ombrellën nën të cilat ai klasifikohet zakonisht - 

ndihma e huaj - është diskutuar. Ne, shpjeguam se pse qasja jonë dhe gjetjet janë disi 

të ndryshme nga ato të të tjerëve që kanë investiguar efektivitetin e ndihmës së huaj 

në përgjithësi. Gjithashtu ne, argumentuam se themeli i debatit për efikasitetin e 

ndihmës së huaj, janë katër hipoteza: (1) një industri ndihme indiferente dhe (2) 

koherente që mund të bëhet më efektive thjesht nëpërmjet (3) optimizimit të 

procedurave dhe (4) sasisë së ndihmës. Këto supozime janë marrë si hipoteza për 

hulumtimet tona.  

Studimi i dytë që duam të përmendim (De Vries & Sobis, 2008), shqyrton natyrën e 

asistencës teknike duke e krahasuar atë me natyrën e ndihmës së huaj në përgjithësi. 

Ky dokument, e përshkruan asistencën teknike si një pjesë të ndihmës së huaj dhe 

tendencat në asistencën teknike që rrodhën në vendet e EQL gjatë tranzicionit të tyre. 

Ajo, tregon se shuma e ndihmës së huaj, si dhe e asistencës teknike të marrë nga 

vendet e EQL gjatë periudhës së tranzicionit, ishte e madhe, duke lënë të kuptohet se 

ky objekt hulumtimi nuk është diçka për t‘u lënë pas dore. 

Për më tepër, studimi shqyrton nëse ka ndonjë dallim midis tendencave të ndihmës së 

huaj në përgjithësi dhe komponentit qendror në këtë studim, pra asistencës teknike. 

Në një nivel agregat mbi 28 vende post-komuniste, që u përballën me pasojat e rënies 

së bllokut komunist pas 1989-ës, është vërejtur se ndihma e huaj, si e tillë është 

shumë më e paqëndrueshme dhe e ndjeshme ndaj ndryshimeve politike, se asistenca 

teknike. Kjo duket të jetë edhe më tepër kështu nëse ndihma e huaj vjen nga ndihma 

dypalëshe dhe më pak nëse ndihma vjen nga ndihma shumëpalëshe. Kjo luhatshmëri 

shihet shumë më e vogël në programet e asistencës teknike. Këto duket se janë të të 

nxitura më pak politikisht dhe më shumë nga një ide bazë për të ndihmuar në 

përmirësimin strukturor të vendeve përfituese. Studimi argumenton më tej se, do të 

ishte me dobi për analizat empirike nëse komponentët e ndihmës do të shiheshin veç 

e veç. Së dyti, ai argumentoi se niveli i agregimit përcakton sasinë e informacionit të 

zbuluar. Sa më shumë të detajohen të dhënat, aq më e pasur bëhet analiza. Kjo 

analizë e detajuar pasoi në dokumentat e mëvonshme. 

Studimi i tretë (Sobis, 2006), prezantoi gjendjen e tregut të punës në nivel të detajuar, 

përkatësisht në qytetin Lodz, qytet polak i industrisë tekstile gjatë viteve 1989-2003. 
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Lodz, është qyteti i dytë në Poloni për numrin e banorëve, pas Varshavës. Ai, përjetoi 

një tranzicion jashtëzakonisht të vështirë drejt ekonomisë së tregut. Në një kohë të 

shkurtër, rreth 86,000 persona mbetën të papunë dhe kërkonin punë dhe ndihmë 

pranë Agjencisë së Punësimit. Papunësia dhe varfëria në rritje e shoqërisë u bënë 

fenomene urgjente sociale, të panjohura këto në socializëm. Për të zgjidhur këtë, 

Agjensia e Punësimit, e Lodz-it, mori ndihmë nga vendet e zhvilluara në fushën e 

politikave për tregun e punës dhe për mbrojtjen e tregut të punës. Megjithatë, 

statistikat për papunësinë në Lodz, treguan se papunësia nuk u ul deri në vitin 2003. 

Studimi vuri në pikëpyetje efektivitetin e konsulencës dhe këshilltarëve të huaj në të 

gjithë procesin. Rrethanat në Lodz nuk ishin optimale. Nëse do të ishin, asistenca e 

huaj teknike ndoshta nuk do të nevojitej. Pyetja ishte se deri në çfarë mase 

këshilltarët e huaj kishin sy të mprehtë për rrethanat e vështira dhe sa ata i përshtatën 

propozimet e tyre për specifikat e këtij konteksti? 

Hulumtimi i parë për këtë çëshjte (Sobis & De Vries, 2004; cf Sobis, 2002,), vuri në 

dukje se këshilltarët perëndimorë duhet të shihen ndoshta si ata që vendosin 

standardet dhe që bëjnë rekomandime të përshtatshme në vendin e tyre, por që nuk 

përputhen me situatën e vendeve përfituese. Ka pasur, dallime midis këshilltarëve 

suedezë në njërën anë, të cilët dëgjonin dhe vendosnin përmes këshillimit në bazë të 

gjendjes vendore dhe atyre amerikanë e francezë, të cilët kanë vepruar me arrogancë 

dhe thjesht u thanë zyrtarëve lokal t‘i bënin gjërat ashtu si ishin bërë në SHBA dhe 

Francë. Kjo e fundit, shpesh u përpoq të kopjonte procedurat standarde të operimit të 

përdorura në vendin e saj, pa i analizuar specifikat e kontekstit.  

Rezultati ishte se disa rekomandime ishin në kundërshtim me rregulloret e 

brendshme, disa tejkaluan mundësitë financiare dhe disa futën shumë burokraci. Për 

më tepër, këshillat e ekspertëve amerikanë e francezë, ishin shpesh të ndryshme, ose 

të pakuptueshme nga ana e përfituesve. Edhe ekspertët britanikë, për të cilët kishte 

një perceptim pozitiv nga përfituesit e ndihmës, propozuan standarte organizative që 

e tejkalonin legjislacionin e brendshëm të vendeve përfituese. Rezultati ishte se 

përfituesit shpesh bënin zgjedhje që mund të përshkruhen si kompromis midis 

normave të racionalitetit dhe atyre të modës. Nga perspektiva e tyre, ekspertët e huaj 

duheshin fajësuar për dhënien e këshillave të paefektshme. Rezultatet, gjithashtu 

treguan se sasia, nuk solli ndonjë ndryshim, por vetëm cilësia e ekspertëve dhe e 

këshillave të tyre.  

Në fazën e dytë të projektit tonë të kërkimit, iu drejtuam ekspertëve suedezë, për të 

cilët u tha se ata ishin më të mirët (Sobis & De Vries, 2005), edhe pse ata ranë 

dakord se puna e tyre nuk ishte gjithmonë e suksesshme dhe se ata nuk kanë vepruar 

gjithmonë sipas kritereve të dhëna në manualet dhe librat mbi punën këshillimore. 

Ata, ishin njësoj kritikë për punën e tyre. Justifikim i tyre ishte se ata nuk kishin 

përvojë në vendet e EQL. Sipas të anketuarve tanë, ata u punësuan nga organizatat 

donatore, të cilat nuk ishin shumë të interesuara në marrjen e projekteve të vështira, 

por ishin të shqetësuara vetëm për interesat perëndimore. Kështu, ekspertët 

përfunduan në vendet e EQL pa u përgatitur si duhet nga punëdhënësit e tyre dhe 

hynë në situata që karakterizoheshin nga paqartësia, mosdija, pasiguria, pa ndonjë 
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mbështetje nga organizatat donatore. Për më tepër, në fillim, atyre iu është kërkuar 

mjaft shpesh të përgatisnin një bazë për ndihmën suedeze dhënë vendeve të 

zgjedhura. Ky rezultat, ridrejtoi hulumtimet tona drejt organizatave donatore për 

shkak se tashmë ishte në diskutim morali dhe motivimi i tyre. Ekspertët, kishin pak 

besim në organizatat donatore për atë që ishin duke punuar dhe ata e panë shumë pak 

vëmendje për etikën, besimin dhe përkushtimin. Në sytë e ekspertëve, organizatat 

donatore, ishin fajtore. 

Pyetja e mëpasme ishte nëse roli i organizatave donatore duhej kritikuar vërtet (Sobis 

& De Vries, 2006). Sipas tyre, kjo është vetëm pjesërisht e justifikuar. Të anketuarit 

në studimin tonë të tretë, kanë qenë shumë të sinqertë për këtë. Ata na thanë se kishin 

mbetur në mes të kërkesave të autoriteteve kombëtare suedeze dhe rregulloreve, që i 

kufizonin përgjegjësitë e tyre, në njërën anë dhe qëllimeve të tyre për përmirësimin e 

gjendjes në vendet e EQL, nga ana tjetër. Ne hetuam më tej, për të gjetur nëse kishte 

tregues për mbështetur këtë pikëpamje. Për shkak të transparencës së politikave 

suedeze dhe sinqeritetit të të intervistuarve tanë, u gjetën tregues të bollshëm. Ky 

studim arriti në përfundimin se ndihma për vendet e EQL, nuk ishte një çështje 

altruizmi apo egoizmi, siç propozohet nga teoria e shkëmbimeve shoqërore. Ai 

argumentoi se vendosja e marrëdhënieve "të reja" pushtetit në Europë, ishte motivi 

kryesor i ndihmës, gjë që nënkuptonte se programet e asistencës për vendet e EQL, 

kishin mbetur ndërmjet objektivave madhore të qeverisë suedeze dhe qëllimeve 

konkrete, operative, të formuluara për projekte të veçanta (cf. Statute-Books, 

1988:533, 1991:840; 1992:269). Kështu, inkoherenca ndërmjet objektivave madhore 

dhe atyre operacionale, mund të jetë një shpjegim për dështimin e projekteve 

konkrete të ndihmës. Sipas vetë organizatave donatore, ato ishin vetëm lojtarë të 

vegjël, me një ndikim shumë të vogël. Ato, kishin njohuri të kufizuara në lidhje me 

atë që po ndodhte realisht në vendet përfituese, duke qenë të varura nga ndryshimi i 

rregulloreve të hartuara nga qeveria dhe ndryshimi i qëllimeve të përcaktuara po nga 

qeveria, që nuk ishin gjithmonë në harmoni me atë që nevojitej në vendet përfituese. 

Detyra e tyre kryesore ishte transferimi i parave në agjencitë konsulente, të cilat 

dërguan të ashtuquajturit "ekspertë" dhe "konsulentë", për të bërë diçka, por që 

rezultoi në mugesë të theksuar transparence ndaj organizatave donatore, për atë që 

ata bënë në të vërtetë. 

Këto rezultate, ishin baza e hulumtimit tonë përfundimtar. Kjo, çoi në një projekt 

hulumtimi drejtuar politikanëve në qeveritë kombëtare (Sobis & De Vries, 2007). 

Deri në këtë moment, ata që ishin të përfshirë në zinxhirin e ndihmës, gjithmonë e 

drejtonin gishtin drejt të dyshuarit të rradhës. Ky, nuk ishte rasti për politikanët 

suedezë. Sipas të anketuarve (Kryeministrat dhe ministrat e mëparshëm të ndihmës 

së huaj), ata ishin përgjegjës për vendimet e tyre, të marra në lidhje me ndihmën për 

vendet e EQL. Ata theksuan, se kishin marrë vendime të përgjithshme, në bazë të 

objektivave të përgjithshme. Si politikanë, ata vështirë se ishin të interesuar në 

vlerësimet ose informacionin, lidhur me proceset operative, ose efektivitetin e 

projekteve të ndihmës në vendet e EQL. E gjithë kjo, mund të interpretohet nga 

teoria neo-institucionale të zhvilluara nga March & Olsen (1989), në të cilën është 
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bërë dallimi midis logjikës së rëndësisë dhe logjikës së përshtatshmërisë. Kemi 

kërkuar tregues për të dyja arsyetimet dhe kemi gjetur argumente në favor të logjikës 

së rëndësisë në rendin e ditës "të fshehur", të politikanëve suedeze. Kjo axhendë 

është reflektuar në rregullat apo udhëzimet, për organizatat donatore. Këto udhëzime 

krijuan nevojën për një ndihmë efektive, në drejtim të përmirësimit të situatës së 

përfituesve të ndihmës, e cila i nënshtrohej nevojës për të përmirësuar gjendjen e 

biznesit dhe institucioneve suedeze. Megjithatë, në të njëjtën kohë, objektivat 

kryesore të Sida-s, për ofrimin e ndihmës, dhanë përshtypjen se asistenca ofrohej 

vetëm për përfituesit e ndihmës (Sida, 2005). Kjon shpjegon se përse politikanët 

suedezën kishin neglizhuar informacionin lidhur me efektivitetin e ndihmës. Kishte 

rëndësi vetëm fakti nëse ekonomia suedeze mund të përfitonte nga ndihma. 

 

3. Analiza e rezultateve  

Nuk jemi të parët që kemi kritikuar punën e konsulencës. Shumë studiues na 

paraprinë dhe ndoshta shumë do të ndjekin (Wedel, 1998, Pinault, 2001, Byrne, 

2002, Clark dhe Fincham, 2002; Kitay dhe Wright, 2004, Craig, 2005, Czander, 

2001, Smith, 2002; Pries dhe, Stone 2004, Sobel, 2004, Warren, 2004, Brunsson, et 

al 2000; Obolensky, 2001). Hulumtimi ynë i gjerë tregoi se ndihma perëndimore nuk 

i ka zgjidhur problemet madhore të vendeve përfituese. Sidoqoftë, ne nuk mund të 

ndjekin mendimin e famshëm të Ferdinand Piëch - Drejtori i mëparshëm 

Volkswagen, i cili tha: "Nëse doni të shkatërroni një kompani, ajo që duhet të bëni 

është të provoni ta ndreqni me ndihmën e konsulentëve të jashtëm". Situata në vendet 

përftuese të EQL ishte aq e keqe, në fillim të procesit të tranzicionit nga socializmi 

në kapitalizëm, sa vetëm një luftë apo një fatkeqësi natyrore mund ta përkeqësonte. 

Në rrethana të tilla, çdo këshillë perëndimore, vetëm mund të kontribuonte, duke 

futur disa metodave moderne pune, në përputhje me ekonominë e tregut. Sipas 

mendimit tonë, kjo duhet të shihet në drejtim të ndihmës. Megjithatë, ne ndajmë 

mendimin me përfituesit e ndihmës, se kjo ndihmë mund të kishte qenë shumë më 

efektive dhe profesionale. Gjatë analizës së të gjithë zinxhirit të ndihmës, kemi 

ardhur në përfundimin se edhe suedezët, nuk janë vërtetë të denjë për t‘u klasifikuar 

si "më të mirët, aktorët më të ndershëm dhe me të vërtetë humanitarë, në fushën e 

ndihmës së huaj", por ne dëshirojmë që të shmangim përfundimin e vetëm se në fund 

të fundit, çdo gjë është politikë. A ka mundësi të mos ketë asnjë përgjigje tjetër për 

këtë problem? A sjellin këto rezultate rritje të pesimizmit? Sipas mendimit tonë, 

dhënia e  një përgjigjeje të tillë me siguri do të ishte shumë e lehtë kur miliarda po 

harxhoheshin, pa i ndihmuar vërtetë vendet përfituese.  

Do të dëshironim ta shihnim biznesin e industrisë së ndihmës dhe veçanërisht atë të 

asistencës teknike, të ishte më shumë profesional. Megjithatë, menjëherë lind pyetja: 

"Çfarë nënkupton,  profesional?" 

Nga studimi i shumë teorive mbi profesionalizmin p.sh. Freidson (1986), Abbott 

(1988), Burrage & Torstendahl (1990), Brante (1990 dhe 1999), Evetts (1999), 

Hellberg (1999), Andersson (2001), Florida (2001), vëmë re se ka përkufizime dhe 

lloje të ndryshme të profesionalizmit. Më poshtë, do të trajtojmë dy forma të 
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profesionalizmit dhe do të analizojmë se sa mirë procesi i asistencës teknike, 

përshtatet me këto dy anë të profesionalizmit. 

3.1 Profesionalizmi individual  

3.1.1 Pikëpamjet moderne mbi profesionalizmin individual dhe amatorizmin  

Në ditët e sotme, kur dikush dëshiron të gjejë bazat e diçkaje, Internet-i, është ndër 

burimet e para. Kur kërkuam termin "profesionalizëm" përmes Google, gjetëm rreth 

11.900.000 përgjigje. Rezultatet e para japin përkufizime dhe mësime, për atë që 

përbën profesionalizmin. Dictionary.com, jep këtë përkufizim mbi profesionalizmin: 

1) karakter, shpirt, apo metodë profesionale, 2) qëndrim, praktikë, ose metodë e një 

profesionisti, që dallohet nga ajo e një amatori. Fjalori Merriam Webster, na tregon 

se profesionalizmi është: 1) sjellja, qëllimi, ose cilësitë që karakterizojnë ose 

shënojnë një profesion apo një person profesional, dhe 2) ndjekja e një profesioni (të 

tilla si atletika) për të fituar, ose jetuar. 

Një Guru Indian, i quajtur Sanjeev Himachali, e sheh profesionalizmin si një 

deklaratë, nëpërmjet së cilës cilësoni se si ju pëlqen të trajtoheni nga të tjerët. Kjo, ka 

lidhje me qëndrimin, sjelljen, vetë-prezantimin; respektin për veten dhe dinjitetin. Pra 

do të thotë, jo vetëm të diturit si ta bësh punën, por edhe demonstrimi i vullnetit për 

të mësuar dhe bashkëpunuar me të tjerët, duke treguar respekt dhe mbajtjen e 

angazhimeve. Ajo, nënkupton gjithashtu shmangien e shumë llojeve të sjelljes, që 

shkaktojnë probleme në vendin e punës. 

Edgar B. Toupin (2002), na tregon se një pikëpamje e përgjithshme për 

profesionalizmin është: "një motivim i fokusuar, i përgjegjshëm, i sigurtë e 

kompetent drejt një qëllimi të veçantë, në respektim të hierarkisë dhe të njerëzimit, 

pa përfshirje emocionale". 

Një udhëzues tjetër, na tregon se profesionalizmi është: 1) një zanat që kërkon 

njohuri të disa seksioneve të dijes ose, të shkencës, 2) një profesionist është ai i cili 

"punësohet për qëllim fitmi ose, jetese", apo ai që është "angazhuar në një nga 

profesionet e nxëna", 3) profesionalizmi shfaqet nëpërmjet "karakterit, shpirtit ose 

metodave profesionale" ose "qëndrimit, praktikave ose metodave profesional, në 

dallim nga ato të një amatori "(American College Dictionary, 2008). 

Faqe të tjera japin një sërë rekomandimesh, për njerëzit që dëshirojnë të jenë (shihen 

si) profesionistë. Midis rekomandimeve të tilla, jepen shpjegimet si më poshtë: 
"Mos bëni kurrë, gjëra sikur të ishit amator."; "Çdo gjë që bëni, bëjeni si një profesionist, 

me standarte profesionale".; "Një profesionist paraqitet, flet dhe vishet, si një profesionist. 

Një amator, është i spikatur në paraqitje dhe në të folur."; "Një profesionist, e mban vendin 

e tij të punës të pastër dhe të rregullt. Një amator, ka një vend pune të çrregullt e të 

papastër."; "Një profesionist, është i fokusuar dhe i qartë në kokë. Një amator, është i 

shpërqendruar dhe konfuz."; "Një profesionist, nuk i toleron gabimet. Një amator, i injoron 

ose i fsheh gabimet."; "Një profesionist, përfshihet në detyra të vështira. Një amator, 

përpiqet të largohet nga puna e vështirë."; "Një profesionist, i përfundon projektet sa më 

shpejt të jetë e mundur. Një amator, është i mbytur nga punët e papërfunduara."; "Një 

profesionist, mbetet i ekulibruar dhe optimist. Një amator, mërzitet dhe supozon më të 

keqen."; "Një profesionist, i trajton paratë dhe llogaritë me shumë kujdes. Një amator, 

është i çrregullt me paratë ose llogaritë."; "Një profesionist, përballet me telashet dhe 
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problemet e njerëzve të tjerë. Një amator, i shmang problemet e të tjerëve."; "Një 

profesionist, këmbëngul deri në arritjen e objektivit."; "Një profesionist, prodhon më shumë 

se ç’pritet."; "Një profesionist, prodhon një cilësi të lartë produkti apo shërbimi."; "Një 

profesionist, fiton shuma të mëdha."; "Një profesionist, ka një të ardhme premtuese. Një 

amator, ka një të ardhme të pasigurtë."; "Hapi i parë për ta bërë veten profesionist, është të 

vendosni që ju JENI, një profesionist." 

Këto burime interneti, nuk duhet të merren shumë seriozisht, sepse deklaratat 

kryesisht nuk janë të argumentuara dhe si të tilla, janë të ndryshme nga burimet 

shkencore, interneti nuk jep asnjë tregues për aspektet e profesionalizmit. Pikëpamjet 

e mësipërme, e nënvizojnë profesionalizmin si një tipar individual të dikujt që ka një 

punë me pagë të mirë, brenda një profesioni, i cili vepron në përputhje me standardet 

e atij profesioni, mban një paraqitje profesionale, ka fituar njohuri në disa seksione të 

dijes ose shkencës, është i orientuar drejt qëllimeve dhe shmang shfaqjen e 

emocioneve. Kjo, pasqyrohet në udhëzimet e brendshme të McKinsey-t, i cili i 

udhëzon konsulentët e tij të mos e lënë kurrë zyrën, para se të jenë larguar të gjithë 

nga ndërtesa. Jo për të promovuar punën e vështirë, por për të dhënë imazhin se janë 

duke punuar shumë. Kjo, është pikëpamja komerciale në profesionalizëm, e cila 

është dominante në këtë qasje. 

3.1.2 Pikëpamjet klasike mbi profesionalizmin individual  

Kriteret për profesionalizmin individual, mund të jenë mjaft të ndryshme nga ato që 

gjenden në internet dhe në kriteret e dhëna organizative. Ky seksion, trajton disa nga 

interpretimet klasike, akademike të profesionalizmit, të cilat kundërshtojnë 

përshkrimet e mësipërme të profesionalizmit, sepse ato theksojnë, përmbajtjen. 

Në kundërshtim me qëndrimin metodik, pa emocione, Talcott Parsons, theksoi 

rëndësinë e altruizmit kundrejt egoizmit, përtej njohurive të veçanta, aftësive 

komplekse (Freidson, 1994: 2-13) dhe të qenit i vetëdijshëm, se është e veçantë vënia 

në shërbim të nevojave të publikut. Freidson, e sheh angazhimin si një nga elementet 

bazë të profesionalizmit (Freidson, 1994: 200). Sipas Kubr-it, në punën e tij klasike 

dhe të famshme mbi konsulencën menaxheriale, veçanërisht në sektorin publik, 

konsulentët profesional, duhet të tregojnë ndjeshmëri për klientin dhe për të kuptuar 

se në këtë fushë problemet e "njerëzve" e të "proceseve" mbizotërojnë mbi çështjet 

"teknike" (Kubr, 1976, 1996: 428-429). 

Në kundërshtim me ruajtjen e pamjes së jashtme, Kubr (1976, 1996: 121) na tregon 

se: "Një konsulent profesionist, nuk do ta paraqesë kurrë keq veten e tij, duke 

pretenduar se ai mund të bëjë një punë që është përtej kompetencave të tij, edhe nëse 

ai është pa punë dhe i prirur për të marrë çdo lloj detyre." 

Kubr-i, gjithashtu ka një pikëpamje disi të ndryshme për rolin e konsulentëve me 

pagesë, në krahasim me idenë dominuese për konsulentët në ditët e sotme. Një 

konsulent nuk është i anagazhuar vetëm fitimin e parave. Ai ose ajo, duhet që edhe 

komisionet t‘i trajtojë me kujdes, sepse ato mund të konsiderohen si ryshfet dhe "një 

konsulent profesional duhet t‘ja dedikojë të gjithë kompetencën dhe kohën e tij të 

plotë klientit, me qëllim arritjen e rezultateve më të mira të mundshme në interes të 

klientit― (Po aty). Këtë, ai e quan "rregulli i artë i konsulencës". Konsulentët duhet 

madje, t‘i paralajmërojnë klientët e tyre më parë nëse kostot e konsulencës pritet të 
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jenë të larta, në krahasim me përfitimet. Kjo ide, është e ngjashme me atë të 

Freidson-it, i cili paralajmëron se kryerja e një veprimtarie vetëm për pasionin 

absolut për të dhe pa interes në mundësinë e sigurimit të jetesës, vërtet si një amator, 

në kontrast me "profesionistët", të cilët fitojnë të holla nga aktiviteti i tyre, nuk është 

aspak e njëjtë si diçka që karakterizohet si punë amatoriale, ose punë amatorësh, që 

nënkupton punë të dobët, ndërkohë që një punë profesionale nënkupton punë të mirë 

e të besueshme me aftësi dhe cilësi (Freidson, 1986: 22-23). 

Në dallim me profesionalizmin organizativ, të kuptuar në literaturë në subjekt, në 

terma të institucioneve pas profesionalizmit të individëve dhe sidomos të rolit të 

duhur të, p.sh., studimit akademik, arsimit, shumë shkollar dyshojnë nëse ky është 

vërtetë thelbi i profesionalizmit. Andrew Abbott (1988), p.sh, është kritik në lidhje 

me sistemin (amerikan) të arsimit akademik. Ai, nuk është i bindur se edukimi 

akademik e kthen një student universitar, në profesionist. Sipas tij, sistemi amerikan i 

arsimit është ende i ndarë në arsimin profesional elitar dhe arsim profesional jo-elitar. 

Individët, nuk i mësojnë aftësitë e tyre profesionale domosdoshmërisht brenda 

ambientit akademik. Kjo, mund të ndodhë p.sh. duke praktikuar diku në organizata të 

tjera që kanë rregulla, procedura dhe udhëzues, për të vepruar. Për Abbott, 

profesionalizmi është sinonim me ekspertizën, që është e institucionalizuar në njerëz, 

mallra dhe organizata dhe që shpesh nuk është vendosur nga sistemet arsimore. Në të 

kundërtën, mund të fitohet në një mënyrë edhe më të mirë, jashtë këtyre sistemeve. 

Kështu, ekspertiza që konsulentët posedojnë është një e mirë e gatshme për shitje 

kundrejt pagesës përkatëse, ndërsa oganizata në të cilat konsulentët janë të punësuar 

mund të strukturojnë ekspertizën e tyre bazuar në rregullat e brendshme të 

organizatës. Siç përfundon Freidson "arsimi profesional është shumë akademik, 

teorik, apo jorealist" për nevojat praktike, sidomos për aftësitë e reja profesionale 

(Freidson, 1986: 212, shih gjithashtu Hughes et al, 2002). 

Për sa i përket të vepruarit në përputhje me standardet e profesionit, akademikët 

kanë gjithashtu një pikëpamje tjetër. Le të marrim si shembull mendimet e Soal (si në 

Wallace et al 2007):  
"Puna me profesionalizëm nuk ka të bëjë thjesht me ofrimin e një shërbimi, që është i 

besueshëm në parashikueshmërinë dhe konsistencën e standardeve të tij. Sektori i zhvillimit 

gëlon me njerëz të cilët mund të ofrojnë shërbime të cilësore, madje edhe me reputacion: 

trajnues që i shesin në të gjithë botën "paketat" e tyre të seminareve; konsulentë që 

përdorin metodat dhe zgjidhjet e gatshme; OJQ që ndërtojnë reputacionin e tyre në zhvillim 

e diçkaje origjinale – e përdorin atë gjithandej, pavarësisht konteksit. Profesionalizmi, 

shkon përtej kësaj, duke u bazuar në profesionalizëm pasuesit e tij janë të aftë për të 

përballuar çdo situatë me të cilën ballafaqohen, gjithashtu, për të njohur dhe për të 

hartuar, duke u bazuar në kapacitetet e brendshme, përgjigjet dhe ndërhyrjet që i 

përshtaten më mirë çdo situate në çdo kohë "(Soal në Wallace et al, 2007:. 7).  

Kështu, përhapja e "standardeve të institucionalizuara" në fakt e kundërshton 

përkufizimin klasik të profesionalizmit. Kjo, është argumentuar edhe në studimet e 

kryera nga Czarniawska dhe Sevón (1996), Brunsson dhe Jacobsson (2000) dhe 

Røvik (1996; 2002). 



162                                   Politika dhe Administrimi Publik: Sfida dhe Sinergji 

 
Në lidhje me orientimin-drejt-objektivave, ndoshta ky mund të shihet si problemi më 

i rëndësishëm, pavarësisht sa të drejta duken në sytë e të gjithë që janë të përfshirë në 

procesin e ndihmës së huaj. Shumë studiues, janë të mendimit se vënia e theksit mbi 

qëllimet e paracaktuara, është ndoshta e meta kryesore në procesin e dhënies së 

ndihmës. Eberhart Reusse (2002: 28), jep dy shembuj shumë të mire për të shqyrtuar 

zhvillimit e politikave nga FAO, që janë "Lufta për Mbeturinat/Shpërdorimin" dhe 

"Bankat e drithërave". Në të dy rastet, janë shpenzuar miliona dollarë, në bazë të një 

"lajmi", i cili më vonë u demaskua si një rast dramatizimi i një situate e cila në fakt 

nuk përfaqësonte situatën e zakonshme, por që rezultoi megjithatë në qëllime të reja 

dhe rishpërndarje për të arritur këto qëllime, pa bërë diagnozën e duhur. Lajmi 

tërhoqi vëmendjen dhe p.shl, programet dhe asistenca teknike kundër mbeturinave të 

ushqimit, vazhdoi për dy dekada (ibid). Ashtu si na tregon Reusse,: "mungesa e 

ekspertizës profesionale, sidomos në fushën e analizës dhe vlerësimit ekonomik, ka 

tendencën të jetë përgjegjëse për mbështetjen e konceptit të paradigmës së ndërhyrjes 

së OJQ-ve"(2002: 86) ndërkohë që analiza e kosto-efektivitetit, efikasitetit dhe 

ndikimit, rrallë janë pjesë e përmbajtjes së analizës së studimeve të programeve të 

vendeve të OJQ-ve (Reusse, 2002: 87).  

Të jesh i orientuar drejt qëllimit, nënkupton se janë kaluar dy faza të rëndësishme në 

fushën e konsulences, si, hyrja dhe diagnoza. Konsulenca përfshin, siç ka 

argumentuar Kubr (1996: 22), një numër fazash, një proces të cilit i duhet shkuar deri 

në fund. Në këtë proces, konsultimi ai dallon pesë faza, i.e. (me fjalë të tjera) Hyrjen, 

Diagnozën, Planifikimin e Veprimit, Zbatimin dhe fazën e Përfundimit:  

•  Ka gjithmonë një fazë të hyrjes, kur këshilltarët vijnë. Në këtë fazë, është e 

nevojshme të mësohet për perspektivën e klientit mbi problemin, për të kryer një 

diagnozë paraprake të problemit, dhe për të zhvilluar një pamje dinamike dhe të 

plotë të organizatës, mjedisit të saj, burimeve, qëllimeve, arritjeve të aktiviteteve 

dhe perspektivat. E gjithë kjo, duhet të rezultojë në një analizë SWOT2, e cila 

mund të formojë bazën e veprimit që do të ndiqet më tej (krh. Kubr, 1996: 141 ff).  

•  Të rëndësishme, gjatë fazës së diagnozës, janë hetimet për natyrën e problemit, 

pikëpamja e njerëzve, një analizë e shkaqeve të problemit, identifikimi i potencialit 

të klientit për të zgjidhur problemin, dhe shmangja e gabimeve të tilla si 

identifikimi gabim i simptomave të problemit, formimi pararaprak i ideve në lidhje 

me shkaqet e problemet, vështrimi i problemit vetëm nga pikëpamja teknike, 

injorimi i perceptimeve të ndryshme në lidhje me problemin, diagnoza të pjesshme 

të problemit dhe dështimi i të fokusuarit ndaj qëllimit (krh. Kubr, 1996: 175).  

•  Së treti, është planifikimi i veprimit, që kërkon diagnozë-përgjatë-punës; duke 

përdorur kreativitetin, që mund të arrihet nëpërmjet brainstorming3, studimit të 

proceseve krijuese, listimit së atributeve, analizës morfologjike, të menduarit 

                                                 
2
 SWOT – S (Strength) – Pikat e forta; W (Weaknesses) – Pikat e dobta; O (Oppotunities) – 

Mundësitë; T (Threats) – Kërcënimet. (shënim i përkthyesit). 
3
 Një proces i cili synon grumbulimin e çdo ideje të mundshme nga njerëz të ndyshëm, për t‘i 

filtruar më tej me qëllim gjetjen e zgjidhjeve më të mira të problemeve (shënim i përkthyesit). 
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lateral e të tjera (shih gjithashtu Dunn, 1994) dhe paraqitjen e rrugëve alternative 

për arritjen e qëllimit, duke përfshirë analizën e riskut, vlerësimin e kushteve të 

nevojshme për t'u plotësuar dhe perspektivat e alternativave të tilla, duke ja lënë në 

dorë klientit, të marrë një vendim se çfarë duhet të bëjë.  

•  Faza e zbatimit, është "kulmimi i përpjekjes së përbashkët të konsulentit dhe 

klientit" (Kubr, 1996: 221). Zbatimi, është faza kur "goma e makinës prek rrugën" 

(Po aty). Puna e konsulentit me klientin, për të vënë në zbatim planin për të cilin 

është rënë dakord dhe për të bërë ndryshimet që janë përmirësime reale nga 

pikëpamja e klientit, është qëllimi themelor i çdo detyre konsulence. Në thelb, 

klienti dëshiron të shohë problemin e tij të zgjidhur dhe pikërish në fazën e 

zbatimit, konsulenti paraqet paraprakisht planin e tij për zgjidhjen e problemit.  

•  Faza e përfundimit, nënkupton se: "Çdo projekt duhet të përfundojë pasi qëllimi i 

tij është përmbushur dhe ndihma e konsulentit, nuk është më e nevojshme" (Kubr, 

1996: 237).  

 

Në këtë fazë, arrijmë në përfundimin se ka dallime të mëdha midis vizionit klasik dhe 

atij modern, për profesionalizmin. Këto ndryshime, janë të dukshme për pozicionin e 

"profesionistëve", në gjashtë dimensione: 
 Profesionalizmi modern Profesionalizmi klasik 

1. Jo emocional Angazhim dhe ndjeshmëri 

2. Ruajtja e pamjes së jashtme Moskeqinterpretimi i tjetrit 

3. Përfitimet financiare Mbajtja në konsideratë e interesit të klientit 

4. Edukimi formal (akademik) Ndërtimi i ekspertizës 

5. Vendosja e standarteve Ndërhyrje që përshtaten me situatën në atë moment 

6. Orientimi drejt qëllimit Ndërhyrje në bazë të diagnozës së shëndoshë të problemit 

 

3.1.3 "Profesionalizmi" i aktorëve, në procesin e ndihmës ndaj vendeve të EQL 

Si u përshtatën aktorët me procesin e dhënies së asistencës teknike për vendet e 

EQL? Figura 1 më poshtë tregon se si shumica e përcaktimeve teorike mbi 

profesionalizmin nuk u përmbushën. Përfituesit nuk morën atë që donin, por 

gjithashtu nuk arritën të përcaktojnë dot problemet dhe qëllimin e tyre duke ia lënë 

këtë konsulentëve ta vendosnin; nuk ishin ata që i zgjodhën konsulentët e tyre – por 

ishin këta të fundit që iu imponuan të parëve.  

Shpesh, nuk ka pasur barazi, por varësi, dhe jo gjetje të përbashkëta të fakteve apo 

bashkëpunim aktiv, ose përfshirje në procesin e zbatimit. Të gjitha këto gjetje janë 

kontradiktore me rekomandimet e literaturës. Kubr, u rekomandon përfitueve që "të 

mësojnë rreth konsultimit dhe konsulentëve; të përcaktojnë problemin; të përcaktojnë 

qëllimin; të zgjedhin konsulentin e tyre; të zhvillojnë një program të përbashkët; të 

bashkëpunojnë në mënyrë aktive me konsulentët; të përfshijnë konsulentët në fazën e 

zbatimit; të monitorojnë evurinë; të vlerësojnë rezultatet dhe konsulentin; të jentë të 

ndërgjegjshën për varësinë ndaj konsulentëve" (1996, 2002: 721 ff).  

Përsa i përket konsulentëve, dy modelet - klasike dhe moderne - shpjegojnë 

pjesërisht ndryshimet e vlerësimeve të bëra nga përfituesit. Këto ndryshime u panë në 

dikotominë: jo emocional kundrejt angazhimit dhe ndjeshmërisë; ruajtja e pamjes së 



164                                   Politika dhe Administrimi Publik: Sfida dhe Sinergji 

 
jashtme kundrejt moskeqinterpretimit të tjetrit; përfitimet financiare kundrejt mbajtjes në 

konsideratë të interesit të klientit; edukimit formal (akademik) kundrejt ndërtimit të 

ekspertizës; vendosjes së standarteve kundrejt ndërhyrjeve që përshtaten me situatën në atë 

moment; dhe orientimit drejt qëllimit kundrejt ndërhyrjes në bazë të diagnozës së shëndoshë 

të problemit. Sipas mendimit tonë, ndryshimet e vlerësimeve për konsulencën mund të 

shpjegohet pjesërisht nga pozicioni i konsulentëve ndaj këtyre dy konceptimeve të 

profesionalizmit.  

Për shembull, nga hulumtimet tona të mëparshme mund të konkludohet se 

konsulentët perëndimorë në qeveritë vendore në vendet e EQL u përqëndruan 

kryesisht në planin e veprimit. Planet e tyre të veprimit, megjithatë, nuk u bazuan në 

ndonjë diagnozë të bërë në vendin e punës; ato ishin pa asnjë lloj kreativiteti, dhe 

sigurisht nuk u paraqitën në formën e rrugëve alternative drejt arritjes së qëllimit, 

duke përfshirë një analizë rreziku, një vlerësim të kushteve të nevojshme për t'u 

përmbushur, dhe perspektivat e këtyre alternativave, duke ia lënë klientit marrjen e 

vendimit. Në fakt ishte vetëm vendosje standarti d.m.th. kopjimi i standardeve që 

ishin përdorur në vendet e tyre. U pa gjithashtu se konsulentët, shpesh, e ndërprenin 

punën e tyre menjëherë konsulence pas paraqitjes së këtij plani, duke neglizhuar 

përmirësimet reale që duheshin zbatuar. I gjithë procesi i planifikimit, përfshirë të 

papriturat, trajnimi dhe zhvillimi i personelit, dhënia e udhëzimeve taktike dhe 

ruajtjea e kontrolli praktikave të reja u lanë shpesh në dorë të klientit. Konsulentët 

ndoqën rregullat për përmbylljen sa më të mirë, p.sh. të mos qëndronin më gjatë se 

ç‘duhej (Kubr, 1996, 2002: 239).  

Sa i përket organizatave donatore, mund të bëhen komente të ngjashme. Ato nuk 

ishin në gjendje të lehtësonin procesin e konsulencës, duke mos i lejuar konsulentët 

të përgatiteshin siç duhet. Ato nuk e përcaktuan kornizën e punës. Në vend të saj, 

brenda këtyre organizatave dominoi qarkullimi në kohë i parave, objektivave politike 

dhe kontrolli në formën e vlerësimeve të projekteve.  

Së fundmi, vërejtjet e politikanëve ishin të sinqerta, por megjithatë të habitshme. Ata 

nuk ishin aspak të interesuar dhe i zhvendosën paratë siç e panë të arsyeshme, duke 

pasur parasysh interesat ekonomike të vendit të tyre.  

Ndoshta shumë prej aktorëve – përfituesve, këshilltarëve, përfaqësuesve të 

organizatave donatore dhe politikanëve – në fushën e asistencës teknike ishin në një 

mënyrë apo një tjetër profesionalë sipas përcaktimit modern, domethënë duke 

mbajtur paraqitjen e jashtme, duke mos patur emocion, duke vendosur standartet, 

duke qenë kryesisht të orientuar drejt qëllimit, duke synuar përfitime financiare dhe 

duke rekrutuar në bazë të kriterit të arsimimit. Ajo që ishte lënë pas dore ishte 

perspektiva klasike, në të cilën përmbajtja e profesionalizmit është thelbësore. 

Klasik, do të thotë, jo në modë, jo popullor, por në vështrimin tonë, sigurisht jo i 

vjetëruar.  

3.2 Pushteti dhe profesionalizmi në kontekstin organizativ 

Sjellja e aktorëve individualë nuk ka qenё e rastёsishme. Ajo, ёshtё strukturuar 

brenda një ambjenti organizativ, i cili mund të interpretohet me kёndvёshtrime tё 

ndryshme teorike. Së pari, të gjitha sjelljet individuale mund të shpjegohen në lidhje 
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me pushtetin dhe varёsinё (Bell, 1976, Freidson, 1986, Abbott, 1988). Së dyti, njё 

sjellje e tillë, mund të shpjegohet nga struktura organizative e ofrimit të ndihmës, në 

lidhje me specifikat e kontekstit në të cilin zhvillohet asistenca teknike (Mintzberg, 

1973) dhe sё treti, mund të shpjegohet me specifikat e marrëdhënieve ndër-

organizative në zinxhirin e ndihmës, në të cilin struktura nxitëse, kostot e 

transaksionit dhe aspekte tё teorisё sё agjentit kryesor, janë vendimtare.  

 

Figura 1. Një model informal i problemeve në zinxhirin e ndihmës 
 

  

3.2.1 Roli i pushtetit dhe varësia në transferimin e njohurive  

Figura 1 më sipër, ilustroi se asistenca teknike nuk është e lidhur vetëm me aktorët qё 

janё pjesë e procesit tё transferimit të njohurive, por ka lidhje edhe me varësitë dhe 

marrëdhëniet me pushtetin, qё kanё aktorë të ndryshëm pёrgjatë zinxhirit tё ndihmës. 

Kjo, sugjeron se një nga shkaqet e problemit mund të gjendet në arenën politike. Ky 

nuk është vetëm një problem për vendet e EQL, por mund të shihet si një problem i 

përgjithshëm i modifikimit tё njohurive, në të cilin transferimi i njohurisë është 

gjithnjё e më pak për substancën, më shumë në lidhje me paratё, dhe krijimin e 

marrëdhënieve tё fuqisё e tё varёsisё (Wallace et al, 2007; Easterly, 2006, Sogge, 

2002). Ashtu siç ka shkuar Sogge; "Përshkrimi i ndihmës për zhvillim si apolitike 

dhe jo-ideologjike, si një lloj inxhinierie, ёshtё mitologji" (2002:114).  

Ky argument, i përshtatet një tradite të gjatë, duke filluar me punën e Daniel Bell, i 

cili në fillim të viteve 1970, formuloi teorinë e tij për shoqërinë post-industriale (pas-

industrialiste). Ambicja e tij, ishte që të përshkruante tranzicionin e shoqërisë nga 

industrialismi drejt periudhёs sё pas-industrializmit. Prefiksi post (pas), tregon shumë 

qartë se prodhimi industrial bazuar nё prodhimin në masë, duke ndjekur parimet e 

ndarjes sё grupit dhe të përqëndrimit tё energjisë, ёshtё zhdukur (Bell 1976: 54 dhe 
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112). Kjo, nuk do të thotë se mbetjet e sektoreve industrialё apo agrarё, janë zhdukur 

në shoqërinё post-industriale. Ato, janë ende të rëndësishme, por pjesa më e madhe e 

fuqisë punëtore është punësuar në sektorë të tjerё:  
"Ajo që ka rëndësi nuk është muskuli i pushtetit ose, energjia, por informacioni. Personi kyç 

është profesionisti, sepse ai është i arsimuar dhe i trajnuar, për të siguruar aftësitë që 

kërkohen gjithnjë në shoqërinë post-industriale. Nëse, në një shoqëri industriale, standardi 

i jetesës përcaktohet nga sasia e mallrave në treg, në shoqërinë post-industriale 

përcaktohet nga cilësina e jetës e matur nga shërbimet dhe lehtësitë - shëndetësore, 

arsimore, kultulore dhe artet - të cilat konsiderohen si të dëshirueshme dhe të mundshme 

për të gjithë "(Bell, 1976: 127).  

Sipas Bell (1976: 117), ky zhvillim ka implikime për natyrën e njohurive. Njohuria, 

është për të shitur. Kërkesa në rritje për kompetenca të larta dhe meritat akademike 

në tregun e punës, e kanë lejuar atë për të folur për "Meritokracinë" dhe një lloj të ri 

të profesionistëve. Këta profesionistë, përfaqësojnë të ashtuquajturën klasë njohurish. 

Bell, argumenton se shoqëria post-industriale krijon në mënyrë të përhershme njohuri 

dhe ky prodhim përbën forcën dinamike, që formon shoqërinë moderne. Ai, vëren një 

tendencë të re që e quan "zhvillimi i meritokracisë". Kjo tendencë, bën që arsimimi 

akademik të bëhet mekanizmi më i rëndësishëm, pas lëvizshmërisë sociale dhe 

mundësive të reja për (mos)barazi sociale. Për të, një klasë e tillë profesionale është 

"zemra e shoqërisë post-industriale" (Bell, 1976: 374) dhe rritja e saj, bazohet në 

trajnime formale, në një kontekst më të gjerë intelektuale. Kështu, meritokracia me 

kodifikimin e saj të ri të dijes, kontribon në krijimin e një rendi të ri shoqëror (Bell, 

1976: 426).  

Teoria e Bell-it, u mor nga Eliot Freidson (1986) i cili, në librin e tij, Fuqitë 

Profesionale. Një studim i Institucionalizimit të Dijes Formale, zhvillon këtë nocion 

të kuptimit e të prodhimit të dijes, duke u fokusuar në lidhjen midis njohurive 

formale dhe pushtetit, në kontekstin e institucioneve ekzistuese në shoqërinë 

amerikane. Ai, heton "marrëdhëniet midis atyre që krijojnë, transmetojnë dhe 

zbatojnë njohuritë dhe ushtrojnë aktualisht pushtetin" (1986: 1-2). Ai, do të zbulojë 

cilat rregulla apo institucione, krijohen nga profesionistë dhe se si zgjerimi në rritje i 

njohurive formale, mund të shpjegojë ekzistencën e "tiranisë së ekspertëve". Për atë, 

agjentët e dijes, janë krijues dhe bartës të këtyre institucioneve. Ata krijojnë, 

transmetojnë dhe aplikojnë rregulla, për të zgjidhur disa probleme.  

Freidson, argumenton se dituria është e brendshme dhe "jo të gjithë njerëzit kanë të 

njëjtën shkallë të dijes" (1986: 2). Njohuria zhvillohet si pasojë e kulturës së njeriut. 

Nuk është e çuditshme që njohuritë e një kulture mund të jenë të ndryshme nga 

njohuritë e një kulture tjetër. Për më tepër, njohuritë e specializuara, teorike dhe 

abstrakte, mund të kuptohen vetëm nga elitat në çdo shoqëri. Në këtë drejtim, 

Freidson (1986: 4) pajtohet me Bell (1976: 20) dhe ndan të njëjtin mendim si Ellul 
(1973), në lidhje me rëndësinë e politikanëve për zhvillimin e njohurive formale. Ai, 

thotë se "politika dhe politikanët mbajë pushtetin dhe ata vendosin se cilat njohuri 

formale duhet të aplikohen e për çfarë qëllimi" (Freidson, 1986: 7). Politikanët, marrin 

vendime në kuadër të një marrëdhënieje komplekse, konsultative mes tyre dhe 

ekspertëve, këshilltarëve, konsulentëve – ata që kanë aftësitë përkatëse.  
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Freidson, vëren se njohuritë formale, transformohen në mënyrë të përhershme nga 

profesionistët për shkak të kërkesave të tyre reale të punës dhe për shkak të pritjeve 

të veçanta të klientëve, për të cilët ata punojnë (Freidson, 1986: 210). Profesionistët, në 

fakt, nuk kanë zgjedhje, por duhet të jenë pjesë në një sistem që është i organizuar 

nga autoritete të ndryshme, për të kontrolluar zhvillimin e njohurive dhe aftësive, si 

dhe të sigurojnë profesionalizёm. Kjo, zhvillohet më tej nga arsimimi i njëanshëm, 

që këta profesionistë kanë marrë, i cili është "shumë akademik, teorik, ose jorealist" 

për nevojat praktike, veçanërisht për aftësitë e reja profesionale (Freidson, 1986: 212, 

shih gjithashtu Hughes et al, 1973).  
Julia Evetts (1999) ndjek disi gjurmët e Freidson-it. Sipas saj:  

"(...) shtetet në Evropë, janë duke dëshmuar fenomenet në rritje të përkthimit të 

rregulloreve të shërbimit profesional. Një nga objektivat kryesore të BE që nga vlerësimi i 

saj, ka qenë harmonizimi i rregulloreve kombëtare, që ndikojnë në kushtet e mallrave dhe 

shërbimeve në mënyrë që të lehtësojnë lëvizjen e lirë të prodhimit dhe të punës, në tregun 

Evropian. Profesionet dhe shërbimet që ato ofrojnë, gjithmone e më shumë rregullohen nga 

rregulloret që përcaktojnë një bazë të përbashkët të kompetencës për licencimin, si dhe 

nganjëherë standardet e përbashkëta të praktikës profesionale" (Evetts 1999: 19).  

Evetts, argumenton më tej se një numër në rritje federatash apo shoqatash 

profesionale ndërkombëtare na tregojnë, në njërën anë, që ata përpiqen për të 

mbrojtur identitetet profesionale dhe elementet e tyre kryesore karakteristikë, si p.sh. 

filozofinë e profesionit, udhëzime të sjelljes profesionale, kushte për pranim dhe të 

tjera, për të distancuar në mënyrë të qartë veten e tyre nga profesione të tjera, edhe 

pse këto federata dhe shoqata ndërkombëtare profesionale nuk janë vetë organe 

rregullative. Në anën tjetër, të njëjtat organizata profesionale ndërkombëtare në thelb 

kontribojnë në modifikimin e një sistemi kombëtar rregullator dhe licencues të 

profesionistëve, që është perceptuar si ana institucionale e profesionalizmit (Evetts, 

1999: 24).  

Veçanërisht në vendet shumë të zhvilluara të tilla si Suedia, teoria për shoqëritë post-

industriale siç u përshkruan fillimisht nga Daniel Bell, mund të jetë e vlefshme. 

Përfundimi logjik do të ishte se problemi që po adresojmë është i natyrës politike dhe 

objektivat e qëllimet kryesore të atyre që janë në krye të zinxhirit të ndihmës, janë 

vendimtare për të kuptuar problemin. Në rastin tonë, ato në krye, p.sh. qeveritë, 

vendosin prioritetet, të cilat ishin kryesisht në interesin e tyre për të nxjerë Suedinë 

nga izolimi në Evropë, duke ndihmuar vendet fqinje në procesin e tyre të tranzicionit. 

Për më tepër, ka pasur presione nga industritë dhe nga organizata të tjera, të cilat 

panë një  mundësi të mirë për të bërë biznes në vendet e EQL. Kjo, ndikoi që 

politikanët të merrnin një vendim, në lidhje me ofrimin e ndihmës për vendet e EQL 

dhe të Rusisë. Megjithatë, qeveria gjithashtu kishtë një lloj pritjeje, që ndihma e 

ofruar mund të krijonte një situatë të favorshme për të dyja palët (fitim-fitim). 

Megjithatë, dominimi i interesave vetijake, ndikoi në gjithë zinxhirin e ndihmës, i cili 

përfundimisht nuk ishte për të ofruar ndihmë për qëllime altruiste, por vetëm për 

ruajtjen dhe krijimin e marrëdhënieve të fuqisë, varësisë dhe përmirësimin e 

pozitave. Mbajta e paraqitjes së altruizmit, pa-emocione dhe vendosjes së standarteve 

të orientuara nga qëllimi, motivimi për bërë akademikët e tij për të punuar, nxit 
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dominimin e një lloji të caktuar profesional dhe nxjerrj jashtë profesionistët që nuk 

mund të kujdesen për interesat e Suedisë, apo edhe më keq, të francezeve apo 

amerikanëve dhe kujdesen më shumë për fatin e përfituesve.  

3.2.2 Organizimi i asistencës teknike në lidhje me kontekstin e saj  

Kur problemi perceptohet brenda perspektivës së një organizate, në thelb është mbi 

pyetjen se si të optimizohen "dy kërkesat themelore dhe të kundërta: ndarja e punës 

në detyrat e ndryshme që do të kryhen dhe koordinimi i detyrave për të plotësuar 

aktivitetin "(Mintzberg, 1989: 100).  

Puna klasike e Henry Mintzberg-ut (1983), për strukturat organizative, argumenton se 

një strukturë optimale organizative e tillë nuk ekziston, por duhet të gjykohet në 

lidhje me përputhshmërinë e saj me mjedisin. Kur mjedisi i një organizate është 

dinamik, kur ka shumë pasiguri, kur kompleksiteti i detyrave është i lartë dhe tregu 

është i larmishëm, nevojitet një lloj i ndryshëm organizate se kur mjedisi i saj është i 

qëndrueshëm, detyrat janë rutinë dhe informacioni në dispozicion është me bollëk. 

Në situatën e fundit, një organizatë burokratike dhe menaxhimin e hierarkik që 

standardizon njohuritë, aftësitë, proceset dhe prodhimin mund të jetë i përshtatshëm. 

Kur mjedisi karakterizohet nga kushtet e përmendura në situatën e parë, bëhet më i 

përshtatshёm decentralizimi, heqja e hierarkive dhe eleminimi i standardeve.  

Kur gjykohet konteksi i tranzicionit të vendeve të EQL në këtë drejtim, duke marrë 

gjithashtu në konsideratë pikëpamjet e të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë, siç 

është  trajtuar edhe ne studimet e mëparshme, mund të arrihet në përfundimin se 

situata ishte shumë komplekse, se informacioni mungonte dhe se pasiguria ishte e 

madhe. Për këto arsye, do të ishte e arsyeshme të presim që struktura organizative t‘i 

përshtatej kësaj situate, p.sh. një strukturë organizative misionare, inovative ose të 

paktën profesionale. 

Karakteristikat e organizatës profesionale, janë përshkruar edhe nga Mintzberg Henri 

(1973: 466-171). Sipas tij, një burokraci profesionale karakterizohet nga fakti se pjesa 

bazë e prodhimit përbëhet nga profesionistë, të cilët ofrojë shërbime më shumë se 

produkte të prekshme në një mjedis kompleks, siç mund të përmendim firmat 

konsulente. Njerëzit në këto tipe organizatash kanë autonomi dhe pushteti mbahet 

nga profesionistët, si dhe ekziston një strukturë e decentralizuar në të cilën fuqia 

është e shpërndarë në mënyrë horizontale. Organizata profesionale, ka një bazë të 

gjerë operative, e cila mbështetet në standardizimin e aftësive dhe njohurive dhe  

lejon koordinim përmes trajnimit në punë, siç është e nevojshme për grupet 

profesionale (Mintzberg, 1973). Në mënyrë tipike, aftësitë e çdo punonjësi të veçantё 

janë formuar jashtë organizatës (p.sh. universitet). Ka një kulturë të fortë dhe kontroll 

klanor, si dhe hapësirë të mjaftueshme për trajnimin dhe zhvillimin dhe shkëmbimin 

e eksperiencave për të rritur aftësitë, p.sh. kryerja e detyrave bazuar në njohuri dhe 

aftësi shumë të zhvilluara për të arritur përsosmërinë.  

Si pasojë, ekziston një shtresë relativisht të vogël menaxhimi, por ka një sistem të 

madh mbështetjeje. Në një organizatë të tillë, detyrat specifike tё burokracisë 

profesionale janë, që të lehtësojnë bazën e tyre operative duke standardizuar aftësitë 

dhe njohuritë dhe të veprojnë si vijë kufiri midis profesionistëve në këtë fushë dhe 
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ndikimeve të jashtme, të tilla si të qeveria. Kjo, nënkupton se ata që janë të punësuar 

në kuadrin e burokracisë profesionale, janë ekspertë në negociata, marrëdhëniet me 

publikun dhe grumbullimin e fondeve. 

Ndoshta një pritje normale do të ishte që organizatat e zinxhirit të ndihmës, të jenë të 

paktën profesionale. Megjithatë, analizat tona i përshkruajnë ato më tepër si një 

përzierje të tipeve të ndryshme të strukturave organizative. Ne, kemi gjetur mungesë 

autonomie profesionale, struktura të centralizuar, menaxhim që nuk arrite të vepronte 

si një tampon (zbutës) midis kërkesave politike dhe punës profesionale në praktikë, e 

cila nuk standartizonte aftësitë dhe njohuritë, por standartizonte proceset dhe 

rezultatet. Për këtë arsye, ne shohim një organizatë në të cilën profesionisti klasik 

nuk mund të lulëzojë, përkundrazi me kalimin e kohës, ai mund të bëhet vetëm cinik 

dhe i frustruar. Ne e shohim zinxhirin e ndihmës, si një kombinim tipesh të ndryshme 

organizatash, të cila janë të gjitha në kundërshti me profesionalizmin klasik. 

Pjesërisht, ky është një konfigurim politik, në të cilin proceset luhaten midis 

aleancave të luhatshme, mes organizatave dhe një organizate të politizuar. Në 

organizata të tilla politike, lojrat e luajtura politike kanë tendencën që të bëhen 

dominuese mbi çështjet thelbësore. Lojra të tilla përfshijnë p.sh. lojën e 

sponsorizimit, lojën e rebelimit/revolucionit, lojën e buxhetit, lojën e ndërtimit të 

perandorisë, lojën e ekspertizës, si dhe lojën e kampeve rivale (Mintzberg, 1989: 238-

40).  

Zinxhiri i ndihmës, është ilustruar në Figurën 2. Kjo figurë, paraqet kutinë e zezë në 

të cilën Qeveria ofron paratë/fondet, kryesisht një mjet për të arritur qëllimet 

gjeopolitike; në të cilën organizatat e donatorëve shpërndajnë të hollat duke 

përcaktuar projekte dhe programe dhe në të cilën ekspertët e huaj mbledhin të hollat 

dhe ekzekutojnë projektet dhe programet. Skema, mund të zgjerohet duke shtuar 

edhe anën e marrësve, e cila gjithashtu shihet shpesh si pjesë koherente e të tërës. 

Megjithatë, qëllimet për qeveritë që merrnin ndihmën në vendet e EQL, me qëllim 

anëtarësimin në BE, ishin shumë të ndryshme nga ato të ´përfituesve´ në nivel lokal, 

të cilët nuk prisnim me padurim për tu shqetësuar nga një ekip tjetër ekspertësh të 

huaj dhe zyrtarët lokalë të cilët duhet të zbatonin ndryshimet, por të cilët përballeshin 

me rezistencë kur përpiqeshin të bënin këto ndryshime.  

Do të ishte mirë nëse dikush mund të fliste për një organizatë koherente dhe të paktën 

profesionale p.sh. "Development Incorporated" (Easterly, 2006), me qëllime 

koherente, ndërhyrje të koordinuara dhe një grup koherent të aktorëve që kryenin 

detyrat e tyre profesionalisht, por nuk ka qënë ky rasti në praktikë. Për ta thënë me 

fjalë ta buta, qëllimet, programet dhe projektet e qeverisë, siç zhvilloheshin nga ana e 

organizatave donatore, zbatimi nga ekspertët e huaj dhe nevojat e marrësit, nuk 

përputheshin.  

Shpërbërja e procesit të ndihmës, mundëson dallimin e interesave krejt të ndryshme 

të organizatave të përfshira. Është e habitshme sesi vetëm disa prej tyre arrijnë ta 

shohin ndihmën, si një mision. Shumica e organizatave të përfshira në dhënien e 

ndihmës, e shohin ndihmën si punë që duhet realizuar. Rezultati i punës, që ishte 

dhënia e këshillave të përshtatshme, u shndërrua kryesisht në një efekt anësor të asaj 
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që aktorët e përfshirë bënin në të vërtetë. Nëse ky efekt anësor, duhet të marrë një 

gjykim pozitiv ose negativ, kjo tashmë bëhet një çështje rastësie, që të mund të 

shpjegojë pse afërsisht gjysma e projekteve të ndihmës pati sukses, në varësi të faktit 

se kush i mat dhe se kush ishte komisioneri përkatës. Pasoja është se ndikimi i kësaj 

ndihme për vendet përfituese, është me rëndësi dytësore dhe se aktorët e zinxhirit të 

ndihmës ishin të kënaqur nëse mund ta kryenin punën sipas librave, brenda 

kufizimeve kohore dhe financiare. Drejtimi i flukseve të parasë, përcakton varësinë 

dhe pabarazinë e pushtetit. Paratё, ofrohen nga qeveritë, shpërndahen nga organizatat 

donatore dhe merren prej konsulentëve në mënyrë që të përfitojnë vendet përfituese, 

sipas parimit që një nga të intervistuarit tanë vuri në dukje se "paratë suedeze 

qëndruan në Suedi".  

 

Figura 2. Zinxhiri i riparë i ndihmës 

 

 

Si përfundim, një pjesë e problemeve mund të shpjegohen nëpërmejt strukturës 

organizative, e cila nuk iu përshtat specifikave të kontekstit, edhe pse struktura 

organizative e organizatave donatore dhe ndarja e detyrave ndryshuan dy here, për të 

përmirësuar dhënien e ndihmës dhe koordinimin e përpjekjeve për të gjithë të 

përfshirët. Në vend të një strukture profesionale, misionare madje edhe inovative, 

shohim një përzierje të një strukture organizative të politizuar dhe një lloj organizimi 

divizionial jo të plotë, që duhet të ketë ndikuar negativisht në profesionalizmin e 

zinxhirit të ndihmës. Përsëri, kjo nuk krijon një mjedis në të cilin profesionisti klasik 

mund të kryejë më së miri funksionin tij. 

3.2.2 Një perspektivë institucionale ndër-organizative  
Në vendin e tretë, problemet e hasura mund të interpretohen si probleme ndër-

organizative. Kryesore në këtë qasje është dilema midis: (1) Nxitjes së aktorëve për 

të bërë atë që dëshirojnë në një mënyrë efikase dhe efektive, me informacion të 

kufizuar ose jo të plotë për atë që janë duke e bërë realisht d.m.th. asimetri 

informacioni, pamundësi për ta urdhëruar këtë sjellje nëpërmjet hierarkisë për shkak 
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të pushtetit të lirë të agjentëve dhe (2) realizimin e qëllimeve pa rritur shumë 

shpenzimet – kostot e transaksionit.  

Në këtë kuadër, zinxhiri ynë i ndihmës nuk përfaqëson një organizatë, por një rrjet 

organizatash, në të cilën marrëdhëniet midis qeverisë, donatorëve, agjencive të 

konsulencës dhe përfituesve, mund të përkufizohen si marrëdhënie midis drejtuesit 

dhe agjentit, në të cilën disa nga aktorët janë në të njëjtën kohë edhe drejtues edhe 

agjentë. Në këtë drejtim, zinxhiri i ndihmës nxjerr në pah marrëdhëniet e shumta 

midis drejtuesit dhe agjentit p.sh. qeveria, duke qenë drejtues në lidhje me 

organizatat donatore, të cilat që janë perceptuar si agjent. Në marrëdhëniet ndërmjet 

organizatave donatore dhe agjencive të konsulencës, organizata e parë është drejtuesi 

ndërsa e dyta agjenti. Disa aktorë janë agjentë të dyfishë p.sh. përfituesit dhe 

organizatat e donatorëve mund të shihet si drejtues të konsulentëve.  

Problemet qendrore në këtë kuadër janë: (1) asimetria ekzistuese e informacionit 

midis drejtuesve dhe agjentëve, (2) mundësia e kufizuar për vendosjen e çmimit 

optimal, për ndihmën e ofruar për shkak të natyrës së kushtëzimit, (3) risiku moral, i 

nxitur qoftë nga ofruesi, qoftë nga konsumatori, (4) kërkesa e nxitur nga ofruesi, (5) 

rolet e dyfishta të agjencive dhe (6) pothuaj pamundësia, për të përdorur hierarkinë si 

instrument, duke lënë vetëm stimujt si instrument të mundshëm për të nxitur sjellje të 

caktuara (krh. Blomqvist, 1991).  

Të gjitha këto probleme nuk do të ishin probleme, nëse të gjithë aktorët do të kishin 

vazhdimisht në vëmendje interesat e përfituesve, nëse do të kishte bollëk të mjeteve 

financiare dhe të gjithë aktorët të ishin të aftë në punën e tyre. Megjithatë, në situatën 

komplekse dhe dinamike, siç qe procesi i tranzicionit në vendet e EQL, shohim se 

financat ishin të pakta, shumë aktorë mbanin në vëmendje interesat e tyre dhe aftësia 

e aktorëve mund të vihej në dyshim, d.m.th. njohuritë dhe aftësia për të bërë 

përmirësime të mjaftueshme në nivel lokal gjatë procesit të tranzicionit. Këto 

probleme mbetën në hije për shkak të asimetrisë e informacionit që ka ekzistuar 

ndërmjet ofruesve informalë të tij (konsulentëve), të cilët hiqeshin se dinin se çfarë 

ishte e nevojshme dhe konsumatorëve (përfituesve të ndihmës), të cilët kishin ide 

krejt të ndryshme mbi atë që ishte e nevojshme; ndërmjet ofruesve (të cilët thonin se 

kishin zbatuar programet e ndihmës) dhe organizatave donatore (të cilat ndërtonin 

programet); ndërmjet përfituesve të ndihmës që kërkuan një lloj të caktuar ndihme 

dhe donatorëve që dhanë një tjetër lloj ndihme; dhe ndërmjet organizatave donatore 

që shpërndanin paratë dhe qeverive që dhanë paratë. Problemet u përqendruan në 

çështje të tilla si: kush është veçanërisht në nevojë, çfarë nevojitet, sa kushton për ta 

dhënë atë, cili duhet ta japë, si ta përcaktojmë dhe sa duhet investuar për ta 

përcaktuar, nëse është dhënë në mënyrë efektive dhe eficiente dhe si duhen 

parandaluar disa prej aktorëve të përfitojnë prej informacionit ekzistues që kanë, 

ndërkohë që ky informacion mungon për të tjerë të rëndësishëm (Shih: Schut, 1995, 

Gibson et al, 2005).  

Siç është vënë në dukje nga Arrow në vitet 1960, në biznesin e transferimit të 

informacionit, nuk mund të gjenerohen shpërndarës shoqërorë efikasë. Arsyeja është 

se, informacioni është i vështirë të vlerësohet ose, të çmohet paraprakisht në mënyrë 
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optimale, sepse, nëse përfituesit e dinë mjaftueshëm vlerën e informacionit, ata dinë 

vetë informacionin dhe nuk do të kenë më nevojë për të (Arrow, 1963: 946). Kjo, ua lë 

ofruesve t‘ua thonë përfituesve llojin e informacionit dhe sa nga ai u nevojitet. Për 

këtë arsye, raste të tilla karakterizohen nga nxitje të kërkesës nga furnizuesi. Ofruesit 

mund edhe të mashtrojnë përfituesit në lidhje me çfarë është e nevojshme, tё 

keqinterpretojnë vlerën e informacionit të tyre dhe të japin më shumë se ç‘është e 

nevojshme, të ofrojnë diçka që nuk është e nevojshme, ose të marrin më shumë kohë 

sesa vetë diagnostikimi, vendosja e qëllimit ose zbatimi. Kjo njihet si risku moral, në 

aspektin e ndihmës, risku i mashtrimit dhe i korrupsionit.  

Siç e kemi parë, jo vetëm ofruesit nxitën një kërkesë të caktuar, por edhe organizatat  

donatore, duke u thënë këshilltarëve cilat probleme të trajtojnë në vendet e EQL. Të 

dy rrjedhat rezultojnë në një fenomen të njohur, si kërkesë e nxitur nga ofruesi. Për ta 

bërë çështjen më të ndërlikuar edhe konsulentët edhe organizatat donatore u 

përballën, në rastin tonë, me problemet e agjentëve të dyfishtë. Nga njëra anë 

drejtuesit e konsulentëve, janë përfituesit. Këshilltarët, përmbushin kërkesat e 

përfituesit. Megjithatë, financat për këtë ndihmë vijnë nga një palë e tretë, që janë 

organizatat donatore. Për këtë arsye, këto organizata janë edhe drejtuesit e 

konsulentëve.Siç vë në dukje Clark Gibson: 
"Nëse supozojmë se këshilltarët kërkojnë marrëdhënie afat-gjatë me donatorët, atëherë ata 

shqetësohen për reputacionin e tyre dhe do të përpiqen t’i kënaqin donatorët–punëdhënësit 

e tyre. Kjo jep dy efekte. E para, asimetria e informacionit rreth asaj se si po shkon 

projekti, ku konsulentët tentojnë të japin informacion rreth asaj që stafi i agjencisë dëshiron 

të dëgjojë ... E dyta, një konsulent i preokupuar rreth kontratave të mundshme me një 

agjenci donatore, ka gjasa të maksimizojë kontrollin mbi një projekt, në vend që t’ja kalojë 

kontrollin individëve të synuar për ndihmë" (Gibson et al, 2005:. 231).  

Aty ku ka pasur harmoni midis qëllimeve të donatorëve dhe të përfituesve, kishte pak 

probleme. Megjithatë, kemi gjetur mospërputhje të gjerë midis qëllimeve të dy 

aktorëve. Me një problem të ngjashëm, të agjentëve të dyfishtë, janë përballur 

donatorët, të cilët janë midis informacionit të tyre për nevojat e përfituesve dhe 

kufizimeve të vendosura nga objektivat e qeverive. Kjo teori jep një shpjegim ose të 

paktën një përshkrim alternative, të problemeve që kemi ndeshur në zinxhirin e 

ndihmës. Një nga rekomandimet e qarta mund të ishte rritja e kontrollit, monitorimi, 

dhe vlerësimet. Disa mësues (shih Radelet, 2003) e kanë rekomanduar vërtet këtë gjë. 

Megjithatë, kjo do t‘i rriste në mënyrë dramatike të ashtu-quajturat kostot e 

transaksionit, pa garantuar pasojën për shkak se vlerësimi vuan nga asimetria e 

informacionit dhe agjentët janë të prirur për të bërë vlerësime që kënaqin drejtuesit e 

tyre në vend që të japin një pasqyrë reale për dhënien e ndihmës. Arsyetimi neo-

institucional jep një rekomandim alternativ dhe sugjeron që nëse dështon asistenca 

teknike për qeverisjen vendore në vendet e EQL, rregullat institucionale, p.sh. 

veçanërisht stimujt, për ta bërë procesin efikas dhe efektiv kanë mangësi. Siç thotë 

Douglas North, institucione të tilla ndoshta dështojnë, sepse "institucionet nuk janë 

krijuar domosdoshmërisht apo edhe zakonisht për të qenë efikase për shoqërinë, por 

ato, ose të paktën rregullat formale, janë krijuar për t‘u shërbyer interesave të atyre 

që kanë fuqinë për të krijuar rregulla të reja" (North, 1994: 360; cf Freidson 1986).  



Duke Kërkuar për Profesionalizëm: Dhënia e Asistencës Teknike në EQL 173 
 

 
Pra çështja shtrohet: si të futen stimuj në sistem, për të nxitur aktorët të veprojnë në 

mënyrë efikase dhe efektive. Kjo teori, është aplikuar gjerësisht në shërbimet 

shëndetësore, në të cilën ekziston një strukturë e ngjashme organizative si në 

organizimin e ndihmës së huaj. Sipas kësaj teorie, pra, ekzistojnë probleme të 

ngjashme, edhe pse problemi në sektorin e shëndetësisë është se konsumatorët 

kërkojnë të marrin shumë, ofruesit janë kryesisht të aftë dhe se siguruesit më së 

shumti nuk janë në gjendje t‘u thonë ofruesve çfarë lloj ndihme të japin d.m.th. ka 

një sistem të vjetër sigurimi. 

Për këtë fushë të politikës, nga një interpretim i ngjashëm i problemeve brenda 

kuadrit të teorisë institucionale, sugjerohem disa zgjidhje për problemet ekzistuese. E 

para, është se nëse ka asimetri informacioni, për të cilën konsumatori është viktimë, 

do të ndihmonte në rritjen e fuqisë së konsumatorëve, duke rritur informacionin për 

konsumatorin dhe  duke rritur lirinë e tyre të zgjedhjes, për ndihmën që nevojitet dhe 

nga cili duhet ta marrë atë. Rritja e informacionit për konsumatorët, nuk nënkupton 

domosdoshmërisht rritjen e informacionit për shërbimet e veçanta, por më tepër 

informacion për reputacionin e ofruesve. Kjo bën të mundur një liri zgjedhjeje për 

punësimin e atyre konsulentëve që kanë reputacionin më të mirë, ndoshta ata më të 

efektshmit, madje edhe në qoftë se ata do të kërkonin çmime më të larta. Nga 

hulumtimet në sistemin shëndetësor, është argumentuar më tej se është rritur prirja 

për të punësuar konsulentët që garantojnë cilësi, në rastet kur mund të ndryshojë 

sistemi nga tarifim-për-shërbimin, që duhet të paguhet nga donatorët në një sistem të 

ndarjes së kostos midis organizatave donatore dhe përfituesve, p.sh, duke i ofruar 

këtij të fundit një plan pagese që të mund ta përdori për t‘i zgjedhur vetë ndihmën 

dhe këshilltarët e nevojshëm. 

Zgjidhja e dytë, edhe kjo e huazuar nga sektori i shëndetësisë, është gjithashtu 

drejpërsëdrejti e lidhur me asimetrinë ekzistuese të informacionit. Ideja është që të 

zëvendësohet konkurrenca e rregulluar, në të cilën janë të rëndësishme rregullat fikse 

e të standardizuara, me konkurrencën e menaxhuar, në të cilën bëhen të rëndësishme 

fleksibiliteti dhe përshtatja e menaxhuar (Enthoven, 1988). Kjo mund të bëhet, sipas 

Enthoven-it, nga agjencitë rregullatore të zhvillimit, të pozicionuara në anën e 

kërkesës, që menaxhojnë dhënien e ndihmës, duke krijuar dhe mbajtur një sistem të ri 

stimujsh për zhvillimin e ndihmës dhe të mësimit nga përvojat e kaluara, të veprojnë 

si ndërmjetës ndërmjet konsumatorëve dhe planeve të ndihmës, dhe jenë të paprekura 

nga interesa e veçanta. 

Kur sheh këto dy zgjidhje, dikush mund të imagjinojë profesionistët klasikë që 

rifuten përsëri në lojë. Megjithatë, të gjitha ecuritë e deri tanishme për struktura të 

tilla nxitjeje, e vënë theksin mbi dëshirën për të vënë më shumë kontroll, pёr një 

nevojë më të madhe për ruajtjen e paraqitjes dhe kënaqjen e organizatave donatore 

dhe qeverive, duke krijuar imazh të njëanshëm në vend të realitetit të vërtetë. 

 
Përfundim 

Ku na çon e gjitha kjo? Kemi analizuar problemet në programet e asistencës teknike 

për vendet e EQL, nga shumë kënde. Pamë sjelljen e individëve, organizatave dhe 
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marrëdhëniet midis organizatave. Problemet janë të dukshme kudo, kështu që nuk 

është e lehtë të rekomandohet ajo që duhet bërë për të përmirësuar situatën. 

Megjithatë, seksioni i fundit përpiqet të bëjë pikërisht këtë gjë. Nëse dikush është në 

gjendje të identifikojë problemet dhe mund t‘i shpjegojë ato, hapi tjetër llogjik është 

të eleminohen shkaqet për të përmirësuar situatën. Më poshtë, parashtrojmë zgjidhjet 

e mundshme: 
Nëse analiza është e saktë, se procesi i ndihmës së zhvillimit është i politizuar, mund të 

nxirren dy konkluzionet të qarta: a) rritjen e kontrollit politik ose b) largimin nga duart e 

politikës d.m.th. privatizimin: 

1. Zgjidhja e parë. Dikush mund të argumentojë se ka një rol të parlamenteve 

kombëtare, në vendet donatore dhe popullsisë e saj në përgjithësi. Ato, duhet të 

kontrollojnë sjelljen e qeverisë së tyre dhe mund të kërkojnë ndryshimin e 

prioriteteve, në favor të përfituesit. Parlamentet, mund të ndalojnë ndihmën e 

kushtëzuar dhe mund ta orientojnë atë vetëm sipas kërkesës. Për arritjen e kësaj 

duhet që problemi të vihet në rendin politik të ditës dhe evidentimi i asaj që ndodh në 

realitet është një nga mënyrat drejt këtij qëllimi. 

2.  Zgjidhja e dytë, është të hiqet ndihma, nga duart e qeverisë. Kjo duket përgjithësisht 

si kërkesë e dëgjuar, dmth: "Lërjani tregut të lirë dhe mjaft shpërdoruat paratë e 

tatimpaguesve" (p.sh. Easterly, 2006; Smith & Thurman, 2007). Nëse është vetë-

interesi që rregullon asistencën teknike, le ta bëjmë atë jashtë vetë-interesit të 

rregulluar nga mekanizmat dhe stimujt financiarё që sundojnë  tradicionalisht tregun 

e lirë. Nëse askush nuk interesohet, përveçse pagës së tij, ashtu siç përcakton 

hipoteza jonë e dytë, atëhere ka kuptim të lejohet kriteri vlera-për-para të dominojë 

rregullimin e tregut. Në tregun e lirë, dora e padukshme do të siguronte që nëse 

dikush nuk arrin të ofrojë të mirat, ai do t‘i humbiste përfundimisht blerësit dhe për 

rrjedhojë do të largohej nga tregu. Vetëm ata që bëjnë punë të mirë do të 

punësoheshin dhe do të rrisnin vlerën e tyre të tregut. Megjithatë, vihen në diskutim 

katër kundër-argumente:  

a. Së pari, tregu i ndihmës së huaj dhe asistencës së huaj teknike, është më kompleks 

se një treg normal. Kjo, sepse përfituesi dhe blerësi i programeve të asistencës janë 

aktorë të ndryshëm me pozita të ndryshme nё zinxhirin e ndihmës p.sh. problemi i 

financimit të aktorëve të tretë. Për këtë arsye, kryerja e një pune të keqe për 

përfituesit nuk është domosdoshmërisht një punë e keqe nga perspektiva e 

organizatave donatore. 

b. Së dyti, zgjidhja e tregut të lirë, është e bazuar mbi një supozim se askush në thelb 

nuk kujdeset, me përjashtim të parave. Nëse një gjë bie në sy nga rezultatet e 

hetimeve të ndryshme, ishte se njerëzit e përfshirë ndryshonin shumë deri në 

shkallën sa kjo u interesonte dhe kërkonin t‘i ndryshonin gjërat. Duke biseduar me 

personat kyç në zinxhirin e ndihmës, u bindëm se dëshira ishte e pranishme, por se 

objektivat e tyre bazë përziheshin vazhdimisht me kufizimet burokratike, 

strategjike dhe politike në njërën anë dhe nevojën për ruajtjen e vetvetes, në anën 

tjetër. 

c. Së treti, çdo pjesë e zinxhirit të ndihmës kishte arsye të forta të vepronte në 

mënyrën për cilën u fajësua. Shpejtësia me të cilën ndodhën zhvillimet në EQL 

diktuan një formë të ndihmës teknike të huaj, që vështirë se mund të ishte menduar 
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siç duhet. Situata nuk do të kishte qenë ndryshe nëse ndihma do të ishte dhënë nga 

tregu i lirë. Të gjithë aktorët ishin të papërgatitur dhe u kufizuan nga rregullat dhe 

kushtet e imponuara mbi ta nga të tjerët. Kjo krijoi varësitë. Këto kufizime dhe 

burokracira nuk erdhën nga hiçi. Ato ishin pasojat llogjike e shmangies së fajit, se 

paraja ishte shpërdoruar. 

d. Së katërti, kërkesa për një treg të lirë të ndihmës së huaj supozon se një nga 

problemet në sigurimin e ndihmës qëndron në funksionimin monopolistik, 

burokratik dhe joefikas të industrisë së ndihmës. Hulumtimet tona treguan se, 

megjithatë, industria e ndihmës nuk është një tërësi koherente. Ajo përbëhet nga 

shumë organizata. Secila prej tyre ka karakteristikat e veta zyrtare si objektivat 

madhorë, strategjitë për përmbushjen e qëllimeve, strukturën organizative ose edhe 

karakteristika joformale p.sh. kulturën organizative dhe marrëdhëniet e pushtetit, 

që ndikojnë sjelljen dhe proceset në zinxhirin e ndihmës dhe jashtë arsyeve të 

natyrshme ky zinxhir është larg nga të qënit koherent. 

 

Kur privatizimi nuk është opsion, rekomandohen disa ndryshime për zinxhirin e ndihmës. 

3. Nëse analiza është e saktë se organizatave donatore nga njëra anë u mungon pushteti 

për të vepruar si një tampon midis objektivave politike dhe punës në praktikë dhe si 

rrjedhimisht u mungon mundësia për të lehtësuar punën në terren dhe në këtë 

mungesë imponojnë objektiva politike mbi punonjësit në terren duke i mbingarkuar 

me procedura administrative, zgjidhja e qartë është të ndryshohet pozicionimi i tyre 

në zinxhirin e ndihmës. Dikush mund të rekomandojë që ato të shmangen nga 

vendosja e objektivave dhe t‘ja japin paratë drejtpërsëdrejti përfituesve, në mënyrë 

që t‘i lenë këta të fundit të vendosin vetë se si duhen përdorur këto para, ose të 

fillojnë ta marrin seriozisht pozicion e tyre dhe të veprojnë si tampon midis 

konsulentëve dhe qeverive për të lehtësuar situatën, në vend që të orientojnë punën e 

konsulentëve. Kur një organizatë ka pushtetin për të shpërndarë fondet financiare 

është, sigurisht, joshëse t‘i orientosh këto flukse dhe të vendosësh objektiva të 

përgjithshme. Megjithatë, rekomandohet që të kufizohet vetvetja në dhënien e parave 

dhe të kontrollohet nëse ato janë shpenzuar siç duhet, ose ka raste mashtrimi e 

korrupsioni. Ndoshta kontrata – mjeti kryesor i organizatave donatore për të 

përputhur ofruesit me përfituesit e ndihmës – duhet të përpunohen me shumë më 

tepër kujdes. Ato, duhet të marrin parasysh, përpara së gjithash, të drejtën për të 

zgjedhur firmat konsulente, kundrejt bashkëpunimit ndërkombëtar dhe thelbit të 

ndihmës, e diskutuar kjo gjerësisht para nënshkrimit të ndonjë dokumenti në vend që 

të përqëndrohen ndaj detyrimeve financiare të atyre që përfshihen dhe objektivave të 

përgjithshme. 

4. Nëse analiza është e saktë, se konsulentët po veprojnë profesionalisht e në mënyrë 

bashkëkohore, ndërkohë që ata do të donin të vepronin sipas profesionalizmit klasik, 

kjo është ajo që duhet të synohet. Konsulentët duhet të marrin përgjegjësi, të 

pranojnë detyra vetëm kur kushtet janë të rregulluara, kur kanë kohë të mjaftueshme 

për t‘u përgatitur siç duhet, kur përfitimet pritet të kalojnë të kostot dhe duhet t‘i 

refuzojnë detyrat nëse ata e dinë se u mungojnë aftësitë dhe njohuritë për t‘i kryer 

punët ose kur kushtëzimet janë tё shumta. Ata, duhet të jenë të përkushtuar dhe t‘i 

marrin më seriozisht interesat e përfituesve, në vend që të ruajnë paraqitjen e 
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jashtme, duhet t‘i shohin përfituesit si klientët e tyre, në vend të organizatave 

donatore. Me fjalë të tjera, duhet të veprojnë si profesionistë, sipas mënyrës klasike. 

5. Nëse analiza është e saktë se përfituesit nuk përfitojnë nga asistenca teknike e dhënë 

dhe fuqia e tyre është shumë e ulët për të marrë ndihmën për të cilën ata kanë nevojë, 

zgjidhja e dukshme është që ata të fuqizohen, në mënyrë që t‘i vendosin vetë 

objektivat dhe ta zgjedhin vetë ndihmën që u nevojitet. Kjo është e ngjashme me atë 

që në literaturë njihet si ndryshimi i pronësisë së problemit dhe tentohet për asistentë 

të nxitur nga kërkesa. Parë nga perspektiva individuale e Kubr-it (1976, 1996, 2002), 

teoria organizative e Mintzberg-ut (1983) dhe kuadri institucional i aplikuar për 

ndihmën e huaj nga Gibson (2005), duket se: "Nxitja e programeve që e vendosin 

përfituesin, në vend të kontraktorëve, në qendër të fushave të lidhura është një hap i 

qartë për t‘i vënë më shumë theks rolit të përfituesve në pronësi të projekteve" 

(Gibson, 2005: 84). 

 

Mjetet për të përmirësuar procesin e asistencës teknike nuk janë vetëm të natyrës 

organizative. Ato që u theksuan më lart, tregojnë se ne mendojnë seriozisht se pa 

individë të aftë procesi është i dënuar të dështojë. Prandaj, do të dëshironim të vinim 

theksin përsëri se zinxhiri i ndihmës ka nevojë për profesionistë të cilët janë të 

angazhuar dhe kanë ndjeshmëri, të cilët bëjnë një paraqitje të mirë të vetes së tyre, të 

cilët kanë interesat e klientëve në zemër, janë të gatshëm për të ndërtuar ekspertizë, 

modifikojnë ndërhyrjet e tyre që ti përshtaten specifikave të situatës dhe që i bazojnë 

ndërhyrjet e tyre në diagnoza të shëndosha të problemeve. 

Kushti i fundit mund të përmbushet vetëm nëse struktura institucionale, organizative, 

nxitëse e ndihmës së huaj do të ndryshojë në favor të stimulimit të një sjellje të tillë, 

dhe jo duke rritur numrit e procedurave administrative, por duke theksuar substancën. 

Teoritë e paraqitura në seksionet e mëparshme, sigurojnë mënyrat për të arritur 

zgjidhje të tilla. Zgjidhjet përfshijnë ndryshimin e strukturës organizative të zinxhirit 

të ndihmës, decentralizimin e përgjegjësive dhe synimin për më shumë koherencë në 

mesin e aktorëve që janë pjesë e zinxhirit të ndihmës. Kur zinxhiri i ndihmës shihet si 

një zinxhir organizatash të pavarura, ndryshimi i strukturës së stimujve në mënyrë të 

tillë që rekomandimet e mësipërme të arrihen, mund të jetë një alternativë. Për më 

tepër, shumë mbrojnë faktin se asimetria e informacionit, e vërejtur në mesin e atyre 

që janë të përfshirë në zinxhirin e ndihmës, paraqet anën e "fshehur" të kulturës 

organizative dhe marrëdhëniet e pushtetit brenda zinxhirit. Ajo, përfaqëson 

karakteristikat informale të ndihmës që në thelb kontribojnë për të riprodhuar 

modelin e sigurimit të ndihmës duke përhapur standardet institucionale dhe modelet 

organizative, çka është një qasje e njëanshme e punës këshilluese profesionale, 

bazuar në teorinë klasike të profesionalizmit. Kjo mënyrë e sigurimit të ndihmës 

përbën vetëm fasadën e botës së organizatave donatore, që i ndihmon për të krijuar 

përshtypjen se ndihma e tyre ka qenë legjitime, në përputhje me konceptin modern të 

profesionalizmit për sigurimin e ndihmës. Kështu, dilema më e madhe e sigurimit të 

ndihmës është e lidhur me transformimin e plotë të supozimeve themelore, vlerave 

dhe normave të sigurimit të ndihmës. Për të arritur efektet pozitive, me të njëjtat teori 

mund të argumentohet se, është thelbësore që zinxhiri i ndihmës të decentralizohet 
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horizontalisht dhe vertikalisht, për ta transformuar në një model organizate inovativ 

ose edhe ad-hokracie, duke nënkuptuar më pak standardizim të aftësive, njohurive, 

procesit dhe prodhimit, duke zvogëluar asimetrinë e informacionit në favor të 

përfituesit, duke ndryshuar rrjedhën e parave në mënyrë të tillë që marrësit të kenë të 

drejtën e programeve të asistencës teknike dhe të gjithë aktorët, përfshirë edhe 

përfituesit, të ndryshojnë sjelljen e tyre dhe të veprojnë profesionalisht, siç kuptohet 

në kuptimin klasik të saj. Duhet shtuar se organizatat inovative janë shembull klasik i 

organizimit në bazë matrice, në lidhje me ndarjen e punës.  

Zinxhirit të ndihmës i nevojiten institucione të tilla inovative, të pavarura prej 

gjeopolitikës, flukseve të parave të lidhura me funksionin e saj, ndihmës dhe 

objektivave dhe qëllimeve që vendosen nga politikanët e që janë në kundërshtim me 

interesat e marrësit. Institucione të tilla mund të bëjnë propozime për një sistem 

stimujsh për të gjithë aktorët e përfshirë dhe proceset e ndryshme. Këto stimulime 

pritet të përshtaten në përputhje me ndryshimet që ndodhin brenda mjedisit 

organizativ, kur zhvillimet e situatave dhe dinamika ndryshon. Gjithashtu këto 

organizata duhet të jenë institucione që nxisin të mësuarit, sigurimin efektiv dhe 

efiçent të ndihmës dhe që veprojnë si ndërmjetësues midis marrësve dhe donatorëve, 

duke ulur asimetrinë e informacionit dhe synojnë për komunikim të përmirësuar. Të 

tilla institucione mund të mbështesin profesionalizmin në zinxhirin e ndihmës duke 

ofruar kurse trajnimi, duke organizuar takime në mes të palëve të interesuara, duke u 

kujdesur për transferimin e dijes dhe duke siguruar informacion në lidhje me 

legjislaturën dhe kulturën e vendeve pranuese. 

Zinxhiri i ndihmës ka nevojë për institucione të cilat të nxisin atë që shumë autorë në 

këtë fushë janë duke kërkuar, që me pak fjalë është, risia; Easterly (2006) flet për 

nevojë e për "kërkues", Prahalad (2005) lutet për një kombinim që do të vinte nga 

bashkimi midis Konsulentëve të McKinsey-it, Inxhinierëve të Microsoft-it dhe 

Vullnetarëve të Korpusit të Paqes (2005: 365). Së bashku me Sachs (2005), Calderesi 
(2006) dhe Klein & Hartford (2005), kërkojnë për risi në biznesin e ndihmës. Risia, 

është fjala e re që tërheq vëmendjen. Kjo fjalë nënkupton se është: "Ne nuk dinë 

çfarë të bëjmë dhe po presim të vijë princi i armatosur e me mburojën e 

shndritshme". Easterly dhe Prahalad janë të bindur se ky princ mund të gjendet në 

sektorin privat; Sachs ka ende besim në strukturat ekzistuese organizative; Calderesi 

dëshiron të ristrukturojë industrinë e ndihmës dhe Klein dhe Harfort presin rezultatet 

e vlerësimeve.  

Pasoja është, duke vazhduar metaforën, se princi është ende në shtëpi, duke  

praktikuar mënyrën e puthjes së damave që ka përreth, duke diskutuar nëse mburoja 

duhet të bëhet nga farkëtari i tij personal ose nga tregtari i ri që ka ardhur në qytet 

dhe duke u grindur me miqtë e tij nëse Hirushja duhet fajësuar për faktin se ai është 

kaq shumë i dhënë pas saj. Ndërkohë që bukuroshja e gjorë pret më kot, ajo dëshiron 

vetëm që princi të lajë dhëmbët dhe të marrë kalin, për t'i dhënë asaj puthje. Në 

mënyrë të ngjashme profesionistët tanë të modës së vjetër, janë në shtëpi, të irrituar 

për kushtet e punës, dështimin e ndihmës, të këqijat e ndihmës dhe rrugën drejt ferrit. 

Ata, janë duke pritur për kushtet në të cilat profesionalizmi i tyre mund të lulëzojë 
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dhe ata mund të bëjnë punën e tyre në mënyrë efektive. Marrësit e mundshme të 

ndihmës së huaj, janë edhe ende duke pritur; duke pritur për një rezultat të diskutimit 

të vazhdueshme në literaturën e ndihmës së huaj për konfigurimin organizativ, 

kuadrin institucional, përmirësimin e proceseve dhe rezultateve ende të panjohura te 

vlerësimeve. Por, është se të gjithë shembujt e ndihmës efektive, të paraqitura në 

literaturën e fundit, theksojnë se efektivitetit është i kushtëzuar; fillon gjithmonë me 

një diagnozë të vlefshme të problemit, bazuar në supozime të vlefshme, një ide të 

mirë, të zbatuar në teori të shëndosha rreth të cilave ndërtohen proceset dhe 

konfigurimet organizative, në vend që të ndodhë e kundërta, që është një proces që 

rrjedh nga përgatitja profesionale drejt zbatimit profesional. Prandaj, ne nuk jemi 

duke pritur një princ modern, por jemi duke pritur të kthehen profesionistët e modës 

së vjetër. 
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1. Hyrje 

Kërkesat për sigurinë e IT-së, po rriten në mënyrë të qëndrueshme në shumë fushat e 

biznesit, ashtu sikundër edhe në manaxhimin publik. Për vitin 2006
1
 dhe 2007

2
, 

Austria u zgjodh si kampione në e-qeverisje në Evropë. Për të garantuar këtë zhvillim 

të jashtëzakonshëm, në të ardhmen duhet të arrihet progres i vazhdueshëm në fushën 

e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si dhe të sigurisë. Duhet të pritet që 

transaksionet elektronike të bëhen pjesë integrale e jetës tonë të përditshme dhe 

shkalla e përdorimit të tyre pa dyshim, do të rritet. Veçanërisht kjo vlen për 

administratën publike. Përveç aplikimeve gjerësisht të njohura dhe të përdorura si 

aplikimi austriak "FinanzOnline" (https://finanzonline.bmf.gv.at/), do të ofrohen 

shërbime të tjera online me të dyja kahet e komunikimit (komunikim me dy rrugë).  

Teknologjia e Informatikës së Besuar, është një nga mundësitë për të rritur sigurinë 

në fushën e përdorimit të internetit. Përdorimi i hardware-ve dhe të software-ve 

specifik identifikon nëse një sistem kompjuterik është në gjendje të besueshme. Për 

këtë qëllim, përdoret një element i hardware-it i quajtur TPM (Moduli i Informatikës 

së Besueshme), i cili tashmë është mjaft i përhapur në laptopet me çmim të lartë.  

Një nga funksionet kryesore të Informatikës së Besuar, është të kontrollojë nëse ka 

në përdorim vetëm software të çertifikuar dhe në këtë kuptim, edhe të sigurt. Këtu, 

zbulohet ekzistenca e çdo softwar të paçertifikuar si viruse, trojane, etj. Në këtë rast, 

përdoruesi apo një sistem i kërkuar mund të fillojë një procedurë të caktuar, të tillë si 

ndërprerja e ekzekutimit. Për më tepër, Informatika e Besuar siguron që ekzekutimi i 

një programi software, të kryhet në një mjedis të mbrojtur pa manipulime nga 

programe të tjera. Që nga viti 1999, një grup i posaçëm pune për standardizimin, i 

përbërë nga një numër kompanish lider në IT, të tilla si IBM, HP dhe Infineon, është 

duke punuar për të standardizuar platformat e ashtuquajtura të besuara.  

Për të marrë një pamje të plotë të situatës aktuale në sektorin publik në lidhje me 

Informatikën e Besuar dhe për të identifikuar parakushtet për futjen e Informatikës së 

Besuar, është ndërmarrё një projekt i posaçëm kërkimor, mbështetur nga Ministria 

Federale Austriake e Transportit, Inovacionit dhe Teknologjisë. Për këtë qëllim, janë 

intervistuar disa ekspertë të sigurisë së IT në nivel manaxherial, në qeverinë 

austriake. "Informatika e Besuar për Administratën Publike" është një projekt 

kërkimi i ekzekutuar nga Shkolla e Manaxhimit, në bashkëpunim me 

Planungsgesellschaft Technikon Forschungs-und mbH, Villach dhe Universitetin 

Teknik, të Gracit. Projekti filloi në mars 2007 dhe përfundoi në shkurt 2008.  

                                                 
1
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Helderman, Berry Tholen, Ellen Boschker, Nienke Wind, Kenan Cankaya, Marleen van de 
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Janë identifikuar dy procese të administratës Publike, të cilat mund të jetë më të 

përshtatshme për përdorimin e Informatikës së Besuar (e-votimi / votimi elektronik 

dhe sistemi elektronik austriak i dokumentimit). Për të siguruar zgjedhjen më të mirë, 

janë intervistuar një numër i zgjedhur ekspertësh, të administratës publike. Proçese 

dhe aplikime të tjera të mundshme janë, p.sh, shëndeti public, apo përdorimi i 

pajisjeve mobile elektronike për stafin e punësuar që përdor informacionin e 

brendshëm publik dhe bazën e të dhënave.  

Futja e teknologjisë së Informatikës së Besuar, kërkon ndryshim të hardware-ve, 

software-ve dhe proceseve organizative. Përveç infrastrukturës së nevojshme të 

çertifikimit, kërkohet një standard i qëndrueshëm. Një planifikim i plotë, së bashku 

me kërkesat teknike, organizative dhe personeli janë vendimtare për një proces të 

suksesshëm shpërnguljeje. 

 

2. Informatika e Besuar  

Në fushën e manaxhimit publik, janë përherë në rritje kërkesat në lidhje me sigurinë 

e IT-së, vërtetimin e sigurt dhe ekzekutimin e sigurt. Zbatimi i këtyre kërkesave duke 

përdorur software-at nuk është i mjaftueshëm, pasi çdo program potencialisht mund 

të korruptohet nga ndonjë software tjetër. Software i antivirusit, është një shembull i 

software që mund të humbas funksionin e synuar pas një sulmi të software-it. Një 

zgjidhje është zhvillimi i një koncepti të bazuar në mbrojtjen e hardware-it.  

Informatika e Besuar, është një teknologji e sigurisë së IT-së, bazuar në hardware, 

për të mundësuar subjektet me të cilat sistemet kompjuterike ndërveprojnë duke patur 

një nivel besimi në veprimet që po kryen
3
 sistemi. Moduli i hardware quhet Moduli i 

Platformës së Besuar (TPM). TPM ofron një sërë funksionesh të përdorura për të 

rritur sigurinë e sistemeve kompjuterike dhe për të autentifikuar pjesët e hardware-

ve. Shembuj të funksioneve të TPM-së janë gjenerimi i sigurtë i çelësave 

kriptografikë dhe gjenerimi i numrave të rastësishëm. Gjenerimi i çelësave RSA, një 

algoritëm i përdorur gjerësisht për kriptografinë çelësi-publik, është një shembull i 

përdorimit të çelësit të gjenerimit. Shembuj të tjerë janë funksionet e matjes së 

integritetit për të identifikuar nëse një sistem është i besueshëm dhe ka funksionet e 

dëshmisë. Funksionet e dëshmisë i lejojnë një sistem për t‘i provuar një pale të tretë 

që softwari nuk është i komprometuar.  

Për mbrojtjen e sigurisë janë të vlefshme një numër parimesh
4
. Për shembull, duke 

përdorur një TPM, zbulohet gjithmonë shtimi i një kodi të dëmshëm në një sistem. 

Kodi i dëmshëm, pengohet duke përdorur çelësat dhe çelësat privatë nuk mund të 

vidhen apo të jepen në ndonjë mënyrë tjetër. 

 

3. Informatika e Besuar dhe Manaxhimi Publik 

Manaxhimi publik përbëhet nga një gamë e gjerë shërbimesh dhe produktesh. Nuk ka 

sektor tjetër që është i lidhur më fort me jetën e një personi, sesa sektori publik (duke 
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4
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filluar nga lindja deri në ditët e fundit). Në parim, të gjitha shërbimet e përfshira 

përqendrohen rreth të dhënave personale dhe për këtë arsye të dhëna shumë sensitive. 

Disa vjet më parë, shërbimet ishin të bazuara në letër. Dosjet përfshinin dokumente të 

ndryshme që lëviznin nga një zyrë në tjetrën. Në vitet e fundit, e-qeverisja ndryshoi 

plotësisht mënyrën e marrjes dhe të përpunimit të të dhënave. Si rezultat, tani më 

shumë se kurrë më parë të dhënat personale janë më të ndjeshme ndaj keqpërdorimit.  

Manaxhimi i të dhënave personale është pjesë e procesit qytetarë për qeverinë (q2q). 

Përveç kësaj, ekzistojnë procese të ngjashme, të tilla si proceset biznesi për qeverinë 

(b2q), qeveria për qeverinë (q2q) dhe organizatat jo-qeveritare për qeverinë (j2q). Në 

të gjitha rastet, në këto procese mund të ketë të dhëna të ndjeshme të cilat mund të 

shkëmbehen midis partnerëve.  

Ndërsa bota bëhet më e lëvizshme, proceset e manaxhimit publik dhe punonjësit, 

bëhen gjithashtu më të lëvizshëm. Punonjësit që largohen nga zyra, largohen 

gjithashtu nga rrjeti lokal (LAN) dhe nga përdorimi i internetit për shkëmbim të 

dhënash nëpërmjet aplikimeve të centralizuara dhe bazës së të dhënave. Për të 

mbrojtur të dhënat, kanalet e komunikimit dhe për të siguruar një mekanizëm të 

besueshëm vërtetimi është e nevojshme teknologji shtesë. 

 

4. Ndërgjegjësimi për Informatikën e Besuar në Sektorin Publik, Austriak 

Për disa arsye, siguria është bërë një zone e gjerë kërkimi dhe zhvillimi. Ministria 

Federale Austriake e Transportit Inovacionit dhe Teknologjisë (BMVIT), filloi një 

program të veçantë të quajtur KIRAS (Österreichisches für Förderungsprogramm 

Sicherheitsforschung). Pjesë e programit, është projekti i kërkimit për të analizuar 

zbatueshmërinë e Informatikës së Besuar, për administratën publike. Në projekt, u 

realizuan intervista personale me nëpunësit civilë. Përfaqësuesit ishin ekspertë të IT-

së në pozita drejtuese, në nivele të ndryshme të administrates (nivel kombëtar, 

rajonal dhe vendor). 

Situata aktuale në lidhje me sigurinë e TI 

Pjesa e parë e pyetësorit ishte mbi situatën aktuale, në lidhje me sigurinë e IT-së. Të 

intervistuarit e shohin organizatën e tyre si të përgatitur mirë. Kërcënime të tilla si 

viruset, trojan-ët, ndërhyrjet, etj. janë nën kontroll. Qasjet dhe teknologjitë e 

përdorura aktualisht janë të kënaqshme (p.sh. Kontrolli i Hyrjes në Rrjet). Sidoqoftë, 

keqpërdorimet, apo manipulimet e të dhënave, nuk mund të përjashtohen krejtësisht. 

Rreziku i të qënit viktimë nga një sulm, konsiderohet si shumë i ulët. Një arsye për 

këtë, është mungesa e një sulmi të madh të suksesshëm të lidhur me sigurinë e IT-së 

ndaj qeverisë austriake, në të kaluarën. Përderisa keqpërdorimi ose manipulimi i të 

dhënave nuk mund të përjashtohet tërësisht, enkriptimi i të dhënave është aktualisht 

teknologjia më e përdorur për të ruajtur të dhënat. Një teknologji e përdorur 

gjerësisht është enkriptimi i hard-diskut, me Infrastrukturën e Çelësit Publik (IÇP - 

PKI).  

Megjithatë, ka disa sfida. Sidomos pajisjet e lëvizshme, mobile, (të tilla si PDA-të 

me lidhje interneti) që shkëmbejnë të dhëna të ndjeshme me një njësi qendrore shihen 

si një çështje kritike. Janë të nevojshme përpjekjet për të përmirësuar besueshmërinë 
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e pajisjeve të tilla. Një sfidë tjetër, është sasia në rritje e sulmeve të personalizuara. 

Trojanët apo viruse të tjera, dërgohen drejt miliona viktimave të mundshme në të 

njëjtën kohë dhe numri i sulmeve të veçanta për organizatat e të anketuarve, është në 

rritje. Trajtimi është shumë i vështirë pasi përgjigjja për këto lloje sulmesh duhet 

gjithashtu, të jetë e personalizuar.  

Edhe shkëmbimi i të dhënave të ndjeshme me institucione të tjera qeveritare ose, 

joqeveritare shihet si nën kontroll. Qasjet dhe teknologjitë e tanishme (të tilla si 

enkriptimi, Rrjeti Virtual Privat, etj.) ofrojnë një shkallë sigurie, që është e 

kënaqshme. Gjithashtu, në vitet e fundit nuk shikohet si kritik ndryshimi konceptual i 

aplikacioneve të bazuara në web. Një numër në rritje ndëveprimesh me konsumatorët 

(qytetarë, biznese dhe organizata të tjera) kryhen me anë të aplikacioneve të bazara 

në web. Jo vetëm që të dhëna shkëmbehen, siç bëhej disa vjet më parë, por 

përdoruesit ndërveprojnë direkt online me aplikacionet qeveritare (p.sh. rimbursimin 

e sistemit të taksave). Kërcënimet e mundshme janë zhvilluar nga manipulime të 

pastra të të dhënave, deri në manipulime të aspektit logjik. Një sulmues i mundshëm 

mund të manipulojë logjikën e një aplikimi në një mënyrë që të dyja palët e përfshira 

e kanë të vështirë të kuptojnë se diçka shkoi keq.  

Një tjetër aspekt i numrit në rritje të vazhdueshme të aplikacioneve të bazuara në 

web, është futja e logjikës së sign- vetëm një herë (hyrje-vetëm një herë) për disa 

aplikacione të organizatave, të ndryshme, administrative. Një shembull - qytetari log-

ohet në një aplikacion të qeverisë rajonale dhe fillon një proces. Një hap në proces 

kërkon të dhëna nga regjistri qendror i vendbanimeve. Për të rritur përdorimin, ky 

hap i procesit, është integruar duke përdorur parim e sing-vetëm një herë. Në këtë 

mënyrë përdoruesi dërgohet direkt në regjistrin qendror të vendbanimeve. Përveç 

nevojës për të transferuar informacionin e vërtetimit të përdoruesit, është gjithashtu e 

nevojshme për të transferuar p.sh. informacionin e autorizimit te aplikimit, që është 

thirrur. Veçanërisht në aplikimet qeveritare kjo, kërkon besueshmëri të veçantë. 

Aplikimi i thirrur, i njësisë përkatëse qeveritare është përgjegjës që procesi i 

ndërveprimit të jetë i saktë dhe i sigurt. Në këtë mënyrë, krijohet një zinxhir besimi. 

Në këtë fushë, ka nevojë të rritet niveli i besueshmërisë. 

Arkitekturë dhe procese 

Struktura e arkitekturës së IT-së së administratёs publike, është heterogjene. Numri i 

aplikimeve është zakonisht shumë i lartë (150-200). Aplikimet mbështesin disa njësi 

organizative dhe procese. Në mënyrë tipike, nuk ekzistojnë aplikime arkitekturale 

reference p.sh. për organizatat rajonale qeveritare. Tradicionalisht, njësitë qeveritare 

dhe organizatat ndërtohen me një shkallë të lartë pavarësie. Arkitektura e IT-së me 

rangun e saj të gjerë të aplikimeve dhe të zgjidhjeve është rezultat i kësaj pavarësie.  

Eshtë i vështirë implementimi i teknologjive të reja dhe koncepteve të tilla si 

Informatikë e Besuar, që ndikon në të gjitha aplikimet. Shitës të ndryshëm ofrojnë 

aplikime të ndryshme. Interface midis aplikimeve, në disa raste, zbatohen brenda 

organizatës apo kompani të jashtme. Pjesa më e madhe e shërbimeve dhe në këtë 

mënyrë dhe e proceseve të organizatave qeveritare, mbështeten nga disa aplikime të 

ndërlidhura. Futja e një koncepti të tillë si Informatikë e Besuar, mund të bëhet ose, 
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bazohet në një ndërhyrje të menjëhershme, big-bang, ose nëpërmjet një qasje hap-

pas-hapi. Të dyja zgjidhjet do të ishin të vështira për t'u zbatuar. Edhe në qoftë se 

vetëm një pjesë e vogël e aplikimeve (duke përfshirë infrastrukturën përkatëse) janë 

të prekura, përpjekja për të futur konceptin e ri do të ishte e rëndësishme.  

Të intervistuarit u përqendruan veçanërisht në këtë fakt. Ata kanë frikë se sa e 

vështirë dhe e shtrenjtë do të ishte jo vetëm futja e Informatikës së Besuar, por edhe 

biznesi i tyre i përditshëm. 

Siguria e Informacionit  

Të gjithё manaxherët e sigurisë së IT-së, i shohin punonjësit dhe aspektet jo-teknike 

si rrezikun më të lartë në organizatat e tyre. Punonjësit nuk janë qëllimisht të 

ekspozuar në rrezik, por ky rezik vjen për shkak të sjelljes së tyre ditore dhe rutinës. 

Rregullat e sigurisë së informacionit janë vazhdimisht në zhvillim dhe përmirësimet 

janë të dukshme. Disa organizata qeveritare ende kanë nevojë për të bërë 

përmirësime në këtë fushë. Koncepte të tilla si Informatikë e Besuar, mund të 

mbështesin zbatimin e sigurisë së informacionit. 

Njohuri rreth Informatikës së Besuar 
Koncepti dhe teknologjia e disponueshme në lidhje me Informatikën e Besuar ishte 

plotësisht e panjohur për të intervistuarit (përveç një personi, i cili është i përfshirë në 

fushën e kërkimeve, për sigurinë në IT). Një nga arsyet kryesore mbi këtë fakt është 

se ndoshta kjo temë në të kaluarën është trajtuar shumë pak në konferenca, seminare, 

panaire, gazeta teknike ose media të tjera.  

Pasi u bë një hyrje e shkurtër për konceptin, shumica e të intervistuarve tregoi interes 

për konceptin, gjendjen aktuale të zhvillimit dhe disponueshmërinë e produkteve dhe 

të zgjidhjeve në treg. 

Rastet e Përdorura dhe Aplikime 

Të pyetur nëse ndonjë produkt, shërbim apo proces i veçantë do të shërbente si pikë 

fillimi për futjen e Informatikës së Besuar, të intervistuarit nuk mund të identifikonin 

një të vetëm. Aktualisht, në lidhje me pikëvështrimin e të intervistuarve, nuk ka 

nevoja të veçanta për futjen e Informatikës së Besuar në ndonjë fushë.  

Megjithatë, disa qytetarë janë shumë të ndjeshëm për ndërveprimet me qeverinë. 

Është me vlerë tu hedhim një vështrim më nga afër disa shembujve. Për shumë vite, 

fusha e e-votimit ka pasur vëmendjen e komunitetit kërkimor. Në disa vende, si p.sh. 

në Estoni, e-votimi (votimi elektronik) tashmë është i zbatuar
5
. Në shumë vende të 

tjera, e-votimi do të zbatohet në vitet e ardhshme. E-votimi, është një shembull i 

kërkesave shumë të larta, në lidhje me sigurinë. Duhet të ekzistojë një zinxhir i 

veçantë besimi për të shmangur manipulimet dhe keqpërdorimet. Një tjetër shembull 

është zona e-shëndetësisë (shëndetësia elektronike). Të dhënat e pacientëve mund të 

shkëmbehen midis institucioneve qeveritare (p.sh. spitaleve) dhe institucioneve jo-

qeveritare (p.sh. kompanive të sigurimeve shoqërore). Edhe fusha e-prokurimit 

(prokurimi elektronik), është një shembull i mundshëm për transaksione të sigurta. 

Informacioni konfidencial i ofertave do të të shkëmbehet midis qeverive dhe 

                                                 
5
 Challenger et.al. 2007. faqe 10. 
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kompanive. Të dy partnered, kërkojnë shkëmbim të sigurt të informacionit dhe 

procedura të sigurta vërtetimi.  

Përfundim mbi ndërgjegjësimin për Informatikën e Besuar  

Janë kryer disa intervista me ekspertë të qeverisë, për sigurinë e IT-së në pozita 

manaxheriale. Ekspertët e sigurisë të IT-së e shohin të jetë nën kontroll situatën e 

tanishme në lidhje me sigurinë e IT-së. Gjithashtu, në të ardhmen, (pas 2 deri 3 

vitesh) situata duket të vazhdoj të jetë nën kontroll. Nuk mund të identifikohet ndonjë 

fushë specifike, aplikimi, që të kërkojë vëmendje të veçantë në lidhje me sigurinë e 

IT-së (dhe rrjedhimisht për të qenë të interesuar për futjen e Informatikës së Besuar). 

Përveç njërit, të gjithë të intervistuarit e tjerë nuk e njihnin konceptin e Informatikës 

së Besuar. Megjithatë, koncepti duket se ishte interesant për ta. Por, niveli aktual i 

zhvillimeve të teknologjisë, të standardeve dhe të depërtimit të tregut shihen si të 

pakënaqshme. Data më e hershme për futjen e Informatikës së Besuar, është menduar 

të jetë pas 3 deri 5 në vitesh. 

 

5. Futja e Informatikës së Besuar në Manaxhimin Publik 

Çështja e besimit, është duke fituar interes në fushën e e-qeverisjes (qeverisjes 

elektronike). Codagnone dhe Wimmer
6
, kanë identifikuar besimin në e-qeveri diku 

nga vitin 2020, si një nga fushat e kërkimit dhe zhvillimit, për disa qeveri inovative. 

Në këtë mënyrë besimi, është parë si një koncept i gjerë, por fokusi do të jetë besimi 

në ICT. Leitold
7
, e sheh Informatikën e Besuar si një nga dy teknologjitë që do të 

bëjnë të mundur e-votimin.  

Një prej forcave kryesore lëvizëse pas futjes së teknologjisë së re është shembulli i 

dobishmërisë së teknologjisë në jetën e përditshme. Zbatimi i suksesshëm i 

Informatikës së Besuar në një proces referencë në fushën e manaxhimit publik mund 

të jetë një shembull i tillë. 

Raste të Përdorimit të Përgjithshëm  

Interesi në Informatikën e Besuar është duke u rritur; megjithatë, rastet e përdorimit 

ende nuk janë fokusuar në proceset e fushave të biznesit. Rastet e përdorimit mund të 

grumbullohen në dy grupe: nivelin e sistemit dhe nivelin e aplikimit. Niveli i sistemit 

i referohet rasteve të përdorimit pa asnjë ndërveprim të drejtpërdrejtë të përdoruesit. 

Teknologjia e Informatikës së Besuar, është bërë pjesë e software-it të sistemit. 

Niveli i aplikimi i referohet rasteve të përdorura me ndërveprimin të kufizuar të 

përdoruesit, ku përdoruesi mund të marr një përgjigje të drejtpërdrejtë në lidhje me 

besueshmërinë e sistemit dhe të reagoj në përputhje me rrethanat.  

Raste përdorimi në nivel sistemi  
Pearson dhe Balacheff

8
, paraqesin fusha të ndryshme skenarësh. Dy nivelet e para 

janë të lidhura me nivelet e sistemi, i treti me nivelin e aplikimit. Zona e parë e 

skenarit është mbi përmirësimet e mundësuara nëpërmejt Platformave të Besuara 
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 Madise Ülle dhe Tarvi Martens. 2006. 
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 Cristiano Codagnone dhe Maria Wimmer A. 2007. 
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(p.sh. firma të përmirësuara). Zona e dytë është mbi skenarët konvencional të 

përmirësuar (p.sh. kontrolli i integritetit të klientit) dhe e treta mbi lidhjet spekulative 

në përdorimin e Platformave të Besuara (p.sh. përdorimi i terminaleve në vende 

publike për të kryer biznes konfidencial). Galley
9
, përshkruan një mënyrë se si mund 

të sigurohen paisjet e lëvizshme (mobile) që të ofrojnë përmbajtje me video. Sistemi 

me akses / hyrje të kufizuar, që përdoret tek Aplikimi i hyrjes së kufizuar mbrohet, 

ndërsa transmetohet nga ofruesi i software-it drejt pajisjes së lëvizshme. Pajisja e 

lëvizshme jep informacion në se mund të besohet për të parandaluar sulmet.  

Rastet e përdorimit në nivel aplikim  

Smith
10

, referon përdorimin e TCP, për sigurinë dhe fleksibilitetin e ankandeve 

elektronike. Personi që inicion ankandin mund të organizojë lloje të ndryshme të 

ankandeve, të mbrojë ankandin nga manipulimet e jashtme dhe të verifikojë që 

ankandi, është kryer sipas rregullave të përcaktuara.  

Gajparia dhe Mitchell
11

, paraqesin një model të përgjithshëm për gjenerimin dhe 

përdorimin e të dhënave personale dhe Informatika e Besuar, përdoret për të mbrojtur 

këtë informacion personal. Një skenar i mundshëm është në lidhje me regjistrimin. 

Përdoruesit dërgojnë informacion personal në një ofrues të shërbimit dhe do të donin 

të ishin të sigurtë që jo vetëm të dhënat konfidenciale transmetohen nëpërmjet një 

kanali të sigurtë, por që edhe janë të ruajtura mirë në serverin e ofruesit të shërbimit. 

Një skenar tjetër, është mbi të dhënat mjekësore. Në këtë mënyrë duhet të sigurohet 

se të dhënat mjekësore dërgohen në një vend tjetër vetëm kur gjendja në të cilën të 

dhënat mjekësore janë ruajtur është në dispozicion të dërguesit. 

Rastet e përdorimit në nivel procesi  

Një shembull përdorimi në nivel procesi do të ishte e-votimi (votimi elektronik). 

Procesi i e-votimit përdor aplikime të ndryshme, p.sh. një për votuesit dhe një tjetër 

për komisionin zgjedhor dhe natyrisht përdor sisteme të ndryshme (në niveli software 

dhe hardware të sistemit). Procesi përshkruan se si nivele të ndryshme punojnë së 

bashku, sekuencën e ndërveprimeve, parakushtet dhe rezultatet e përgjithshme. 

Vendim-marrësit në fusha të ndryshme biznesi, p.sh. manaxhimi publik mendojnё në 

nivel procesesh dhe jo sistemesh ose aplikimesh. Një proces i zbatuar, edhe në qoftë 

se është zbatuar vetëm pjesërisht, do të kërkonte futjen e Informatikës së Besuar. 

Fatkeqësisht, nuk ishte e mundur të identifikohet një proces i tillë në lidhje me 

Informatikën e Besuar. 

Rastet e përdorimit në Manaxhimin Publik 

E-Votimi  

E-votimi është duke fituar gjithnjë e më tepër vëmendje. Vetë koncepti, ka të bëjë me 

mundësinë për të marrë pjesë në zgjedhje me anë të mjeteve elektronike (duke 

përfshirë edhe zgjedhjet që realizohen nëpërmjet telefonit, ose një makine elektronike 

votimi, në një kabinë votimi). E-votimi, ka kërkesa të larta dhe standardet më të larta 
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për sigurinë e TI-së. Edhe pse zgjedhjet me anë të e e-qeverisjes, kanë arritur nivel të 

lartë zhvillimi deri tani, zgjedhjet me anë të e-votimit janë ende mjaft të pakta, për të 

mos përmendur çështjet e lidhura me probleme politike dhe ligjore.  

Në Austri, e-qeveria është e pozicionuar mirë. Ky fakt mund t'i atribohet veçanërisht 

konceptit të manaxhimit të identitetit elektronik, i cili garanton një nivel të lartë të 

mbrojtjes së të dhënave të qytetarëve. 

Ka një numër në rritje kërkesash për e-votim. Në demokraci, zgjedhjet pa dyshim 

shikohen si instrumenti më i rëndësishëm për vendim-marrjen demokratike. Prandaj, 

vota dhe referendumet, duhet të jenë lehtësisht shumë të arritshme për qytetarët. Kjo, 

është veçanërisht e vërtetë për qytetarët që për një periudhë të gjatë kohe jetojnë 

jashtë vendit. Meqënëse rezultatet e një zgjedhje ndikojnë në demokracinë e një 

vendi, është jetike për të siguruar se e-votimi, është të paktën po aq i sigurt dhe i 

besueshëm sa metoda tradicionale me letër dhe laps. Mbrojtja e të dhënave, është një 

kërkesë tjetër e rëndësishme. Një sistem mbron jetën private, që nënkupton se as 

autoritetet e votimit dhe as dikush tjetër nuk mund të bëjë lidhjen e votes së hedhur 

me votuesin.  

Njëlloj si sistemet tradicionale të votimit, të gjitha sistemet e e-votimit duhet të 

marrin masa të veçanta për të mbrojtur të dhënat e tyre, të tilla si vërtetimi dhe hedhja 

e votave. Të dhënat për vërtetimin i referohen informacionit për të verifikuar 

identitetin e zgjedhësit. Hedhja e votës përfaqëson vendimin e zgjedhësit, të 

transmetuar nga një kuti elektronike votimit. Integriteti, konfidencialiteti dhe 

disponueshmëria e votave të hedhura duhet të garantohet edhe pas numërimit. 

Vendimi i votuesit, është e dhëna më sensitive. Veçanërisht në e-votim, parakushti 

më i rëndësishëm është që votat duhet të jetë absolutisht të pacёnueshme. 

E-Votimi dhe Informatika e Besuar  

Në lidhje me Informatikën e Besuar për e-votim, kërkimet janë të vazhdueshme. 

Informatika e Besuar mund të përdoret për të kërkuar një software plotësisht të 

çertifikuar, për të parandaluar përdorimin e software-ve të paçertifikuara në ditën e 

zgjedhjeve
12

. Sastry Naveen, Kohno Tadayoshi dhe Wagner David
13

, përqëndrohen 

në reduktimin e një Informatike të Bazuar, të besuar për një makinë votimi. 

Komiteti i Ministrave të KE-sё, ka përcaktuar rekomandime në lidhje me standartet 

ligjore, operative dhe teknike për e-votimin
14

. Standardet teknike janë të një rëndësie 

të veçantë, në lidhje me temën e Informatikës së Besuar. Disa shembuj të 

specifikimit
15

: 

 • Komponentet e sistemit të e-votimit do të publikohen sipas kërkesave, për qëllime 

verifikimi dhe çertifikimi.  

• Një organ i pavarur do të verifikojë që sistemi i e-votimit punon saktë dhe se janë 

marrë të gjitha masat e nevojshme të sigurisë. 

                                                 
12

 Gajparia, Anand S. dhe Mitchell Chris J. 2005. 
13

 Sandler Daniel dhe Wallach Dan S. 2007. 
14

 Sastry Naveen dhe Kohno Tadayoshi dhe Wagner David. 2006. 
15

 Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës. Rekomandimi Rec (2004). faqe 11. 



Informatikë e Besuar në Manaxhimin Publik 191 
 

 
• Duhet verifikohen karakteristikat e sistemit të e-votimit, që mund të ndikojnë në 

saktësinë e rezultateve.  

• Do të merren hapat e nevojshëm, për të shmangur mundësinë e futjes së 

paautorizuar që ndikon në sistem gjatë procesit të votimit. 

• Përpara zhvillimit të ndonjë procesi votimi, autoriteti zgjedhor duhet të sigurohet që  

sistemin i e-votimit është i vërtetë dhe punon sakt. 

Në parim, të gjitha këto kërkesa mund të zgjidhen apo të mbështeten, duke përdorur 

teknologjinë e Informatikës së Besuar. Megjithatë, në këtë moment, disa parakushte 

nuk janë përmbushur. Për më shumë hollësi, shih kapitullin mbi parakushtet për 

futjen e Informatikës së Besuar. 

ELAK - sistemi austriak, elektronik i dosjeve  

ELAK (Elektronischer AKT), është një sistem i përdorur në administratën publike 

austriake. Ky sistem synon të ketë një proces krejtësisht të integruar elektronik të 

transaksioneve që prodhon një "dosje". Kërkesa kryesore është manaxhimi i dosjeve, 

por ajo është e lidhur me disa funksione të tjera dhe aspekte të tilla si manaxhimi i 

rrjedhës së punës, sistemi i manaxhimit të dokumenteve dhe arkivimi. Si pjesë e 

administrimit të përdoruesit, ekziston një koncept i plotë i autorizimeve të 

nevojshme.  

Fillimet e zbatimit të saj datojnë që nga viti 1997. Përparim i dukshëm i sistemit u 

arrit në vitin 2001, kur qeveria kombëtare nisi projektin e quajtur "Bund ELAK im", 

që nënkupton futjen e konceptit ELAK, në nivelin e qeverisë federale.  

Në ditet e sotme ELAK, përdoret në 12 ministri federale, me rreth 8,500 vende pune. 

Në total, administrohen disa miliona dosje, plus disa milionё dokumente të 

bashkëlidhura, të skanuara ose, si dokument MS Office. Një shembull i suksesshëm i 

zbatimit të ELAK, vihet re në Qeverinë Provinciale, në Steiermark, në departamentin 

e burimeve njerëzore. Ky departament, është përgjegjës për administrimin e ligjeve të 

shërbimit publik, duke përfshirë pensionet për më shumë se 16,000 njerëz.  

ELAK dhe Informatika e Besuar  

ELAK, mund të integrohet në një zgjidhje portale në mënyrë që të bëhet edhe më 

shumë e orientuar nga klientët. Portalet janë "hyrja e aksesit" të aplikacioneve online. 

Në pjesën më të madhe të rasteve, janë përdorur të dhëna shumë të ndjeshme. 

Keqpërdorimi mund të çojë në skenarë problematik si për qytetarët ashtu edhe 

administratën publike. Keqpërdorimi do të çonte në krijimin e një klime mosbesimi 

afatgjatë për zgjidhjet e e-qeverisjes. Potenciali pozitiv e-qeverisёs, do të 

përkeqësohej masivisht. Shembull për një funksion portal, është mundësia e 

qytetarëve për të parë statusin e një procedure dhe informacionin mbi njësitë 

organizative në të cilat është procesi. Eshtë gjithashtu i mundur ndërveprimi i 

drejtpërdrejtë ndërmjet qytetarëve dhe autoritetit administrativ. Këtu, janë të 

nevojshme parakushtet e vërtetimit dhe autorizimit, parakushte të cilat mund të 

mbështeten nga koncepti i Informatikës së Besuar.   

ELAK, është shembulli i një aplikimi që është përdorur në disa departamente që 

mund të jenë të vendosura në vende të ndryshme. Qytetarët, mund të vendosin 

kontakte me mënyra shumë të ndryshme (personalisht, me e-mail, me anë të telefonit, 
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nëpërmjet pajisje të lëvizshme, me anë të një qendër thirrjeje / call center ...). ELAK, 

në këtë rast, përdoret si aplikimi në fund (back-end) të procesit, por që mund të 

mbështesë edhe aplikimet në fillimin e fundit (front-end).  

Sistemet që bashkëveprojnë, duhet të ndjekin parimin e zinxhirit të besimit. Koncepti 

origjinal i zinxhirit të besimit i referohet vlefshmërisë së komponentëve hardware 

dhe software, gjatë fillimit të sistemit. Në çdo hap tё procesit të boot-it, do të 

kontrollohet integriteti i sistemit. Ky concept, duhet të zgjerohet për qëllimin e 

aplikimeve të integruara. Çdo aplikim, duhet të jetë i besueshëm, në mënyrë të tillë 

që një proces që ndjek një rrugë nëpër aplikime është në vetëvete i besueshëm. 

Zbatimi i zinxhirit të besimit, të bazuar në Informatikën e Besuar, ELAK, mund të 

përdoret si një sistem ruajtёs për ndërveprime midis departamenteve të ndryshme 

qeveritare, qytetarëve dhe qeverisë. 

Parakushtet për Futjen e Informatikës së Besuar  

Aktulisht, Informatika e Besuar, është një teknologji në zhvillim, në fushën e sigurisë 

të IT-së. Ende nuk është bërë e mundur që kjo teknologji të futet në fushën e biznesit. 

Disa nga parakushtet më të rëndësishme për futjen  Informatikës së Besuar, në 

manaxhimin publik janë: 

• Vlera e shtuar - Teknologjia dhe zgjidhjet që përdoren aktualisht kënaqin kërkesat e 

IT-së për sigurinë, lidhur me detyrat e përditshme në manaxhimin publik. Vlera e 

shtuar e Informatikës së Besuar, duhet të komunikohet gjerësisht në fushën e sigurisë 

së IT-së. 

• Teknologjia - Futja e Informatikës së Besuar, kërkon ndryshimin ose rinovimin e 

infrastrukturës së IT-së, për organizatat që preken prej saj. Të tilla ndryshime, në disa 

raste, do të kërkojnë vite.  

• Organizimi – Organizimi i referohet faktorëve të tjerë që lidhen me procesin e 

futjes së teknologjisë. Këta faktorë, janë p.sh. disponueshmëria e standardeve 

gjerësisht të pranuara ose, organizimeve për vërtetimin në distancë.  

• Orientimi i procesit – Pasja e shembujve të suksesshëm të zbatimit të procesit të 

orientuar të teknologjisë në fushën e biznesit, është një nga parakushtet kryesore. 

 

Përfundime 

Si pjesë e një projekti kërkimor, janë intervistuar disa ekspertë të sigurisë së IT në 

lidhje me Informatikën e Besuar. Ekspertët e sigurisë të IT-së, punojnë në nivele të 

ndryshme manaxhimi, në administratës publike austriake. Një arritje e madhe është 

fakti se teknologjitë e sigurisë aktuale të IT dhe sistemet plotësojnë kërkesat e 

tanishme. Aktualisht nuk ka nevoja të veçantë për përmirësime.  

Megjithatë është interesant fakti që Informatika e Besuar ishte e panjohur për të 

intervistuarit. Një hyrje e mundshme në aktivitetin e përditshëm, varet nga disa 

parakushte të tilla si p.sh. disponueshmëria e standardeve.  

Përveç zhvillimit të mëtejshëm të aspekteve të teknologjisë, nga ana e marketingut 

është e nevojshme të ndërmerret një përpjekje për të ofruar konceptin e Informatikës 

së Besuar. Më e dobishmja është disponueshmëria e shembujve të proceseve të plota 



Informatikë e Besuar në Manaxhimin Publik 193 
 

 
të zbatimit të Informatikës së Besuar. Të tilla procese në administratën publike mund 

të jenë në fushën e p.sh. e-votimit, e-shëndetësisë ose, e-prokurimit.  

Janë paraqitur dy procese kryesore të administratës publike, të cilat janë të 

përshtatshme për përdorimin e Informatikës së Besuar (e-votimi dhe sistem 

elektronik austriak i dokumentimit). Duhet të plotësohen disa kushte për të siguruar 

mbështetjen e parimeve të Informatikës së Besuar për proceset e zgjedhura. Përveç 

ndryshimeve në hardware dhe software, aspektet organizative, gjithashtu, duhet të 

merren në konsideratë. Duhet të zbatohen rregullat e sigurisë së informacionit dhe 

duhet të rifreskohen proceset e varura. 
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Gatishmëria e e-qeverisjes për ruajtje afatgjatë të 
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Lehtësia e përdorimit të informacionit, të teknologjisë së komunikimit dhe prania e tyre e 

gjerë, kanë sjell për çdo ditë një sasi të madhe të të dhënave dixhitale që krijohen në 

sektorët publik dhe privat. Prania e gjerë e qeverisjes elektronike dhe përdorimi në rritje i 

komunikimit dixhital, në botën e zhvilluar e shton këtë gjë edhe më tepër. Këto të dhëna 

jo vetëm që paraqesin dëshmi për proceset, hapat dhe vendimet e marra nga administrata 

publike, por ato janë edhe një burim informacioni për brezat që vijnë dhe për studimet e 

tyre rreth së kaluarës. Jo vetëm që këto të dhëna dixhitale duhet të jenë në dispozicion, 

por ato duhet të jenë të gjetëshme, të shikueshme dhe të prezantueshme, si dhe të 

besueshme dhe autentike. Këto elemente dhe funksione janë zhvilluar dhe pranuar 

gjerësisht për të dhënat që janë të shkruara në letër, por çështja është se sa të 

përshtatshme janë ato për formën e të dhënave elektronike? A ka ndonjë çështje të 

veçantë që duhet marrё parasysh kur të mendohet për ruajtjen dixhitale të të dhënave 

përmes e-government? A janë proceset dhe mjediset e e-qeverisjes adekuate ose, jo dhe 

si duhet të implementohen ato për të kënaqur këtë kërkesë? Çfarë lloj baze ligjore është e 

nevojshme? Ky dokument diskuton temat e ruajtjes afatgjatë dixhitale, me një fokus të 

veçantë në administratën publike. Gjithashtu, ai fokusohet në Slloveni si një nga vendet e 

BE-së, që gjatë dekadës së fundit e ka zhvilluar e-qeverisjen e saj shumë mirë. Përparimi 

i saj në krahasim me e-Evropën është një provë e suksesshme. Me anë të ndryshimeve 

ligjore, organizative dhe ndryshimeve të tjera, ai analizon gjendjen në Slloveni gjatë disa 

viteve të fundit. Për të përshkruar situatën e tanishme duke pasur parasysh ruajtjen 

dixhitale në administratën publike sllovene, janë përdorur rezultatet e kërkimit empirik të 

bëra në 2007. Tema, përdor rezultatet teorike dhe empirike nga fusha e ruajtjes dixhitale, 

për të treguar lidhjen e rëndësishme midis e-biznes, e-qeverisjes dhe ruajtjes dixhitale. 

Ajo tregon se përderisa administrata publike sllovene ka përcaktuar në mënyrë strikte 

proceset e biznesit, detyra e zbatimit të ruajtjes dixhitale, është shumë më e lehtë. 

Rezultatet dëshmojnë se me legjislacionin pranuar administrata publike sllovene mund të 

arrijë qëllimin e madh për të qenë në gjendje, për të garantuar, se të dhënat e saj dixhitale 

do të mbeten të hapura dhe të besueshme, për dekadat e ardhshme. 

 

Hyrje 

Në ditët e sotme, të dhënat dhe dokumentet, si dhe objektet informative dhe kulturore 

të llojeve të ndryshme janë transferuar shpesh në formë dixhitale, ose janë krijuar që 

në fillim në formë dixhitale. Shoqëria e informacionit përdor teknologjinë e 

informacionit dhe komunikimit (TIK) në çdo sekondë, në mënyra të ndryshme. Çdo 

segment i shoqërisë e përdor në mënyrën e vet dhe pёr qëllimet e veta të veçanta. 

Përparësia e përdorimit të TIK-ve, është krijimi më i lehtë, i shpejtë dhe i lirë, me 

mobilitet më të lartë, më kërkim më të lehtë, me redaktimi, me analizimin dhe 

përdorim, edhe pse, në të njëjtën kohë, mund të vërehen më shumë probleme në 

fushën e origjinalitetit, aksesit, besueshmërisë dhe ruajtjes. 
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Nga pikapamja e ruajtjes, lindin shumë pyetje që kanë të bëjnë me ruajtjen dixhitale. 

Një pjesë e tyre është e lidhur ngushtë me mjedisin e sektorit publik. Ky dokument, 

përpiqet të përqëndrohet në ndikimin që ruajtja dixhitale afatgjatë, mund të ketë në 

proceset që po ndodhin në sektorin publik modern. Duke diskutuar aspektin e 

qeverisjes elektronike në kapitullin e dytë, ne bëjmë përpjekje të theksojmë rëndësinë 

e ruajtjes dixhitale. Kapitulli i ardhshëm, fokusohet në ruajtjen dixhital, problemet që 

lindin aty dhe që janë të rëndësishme nga pikëpamja e qeverisjes elektronike. 

Kapitulli i katërt, paraqet rastin e Sllovenisë, e cila kohët e fundit miratoi tërë 

spektrin e akteve ligjore që mbulojnë këtë fushë dhe situatёn aktuale në këtë fushë. 

Rezultatet nga studimet empirike, të mbështetura nga rezultatet e studimeve teorike 

dhe praktike nga vende të tjera të botës, jepen për të theksuar rëndësinë e ruajtjes 

dixhitale, në proceset moderne të qeverisjes elektronike. 

 

E-qeverisja  

E-qeveria, është e përkufizuar nga Sheridan dhe Riley (2006), si përdorimi i TIK, për 

të aplikuar parime të administratës publike dhe kryerjen e aktivitetit të qeverisë me 

qëllim të përmirësimit të ofrimit të shërbimeve të reja, rritjen e ofrimit të shërbimeve 

ekzistuese dhe duke e bërë administratën publike më efikase. Dallimi në krahasim me 

qeverisjen klasike ose off-line, është përdorimi i rëndësishëm i TIK. Nëse ne 

harrojmë për ―e-qeverinë‖, (si një qasje institucionale për operacionet e politike), ajo 

është një disiplinë më e ngushtë sesa qeverisja (si një qasje procedurale). Qeverisja, 

mbulon një temë të gjerë të proceseve, marrëdhënieve dhe rrjetet brenda qeverisë. 

Siç u tha nga Bhatnagar (2004, f. 21), qeverisja, është një koncept i gjerë që përfshin 

marrëveshjet institucionale të shtetit, proceset e vendimmarrjes, kapacitetet e zbatimit 

dhe marrëdhëniet midis zyrtarëve të qeverisë dhe publikut. Tendencat e qeverisjes 

përfshijnë një shumëllojshmëri të madhe të aktorëve, shumë instrumente politike, 

ndërsa politikbërja ndërkombëtare dhe vendore po fiton terren në krahasim me 

nivelin e politikës kombëtare (Jakob, 2004). Qeverisja e mirë, kërkon dhe vlerëson 

përgjegjshmërinë, transparencën, efikasitetin, efektshmërinë, kënaqësinë dhe besimin 

e qytetarëve, pjesëmarrjen dhe shumë aspekte të tjera. Ajo supozohet se ndjek hapat e 

përcaktimit të objektivave, fushëveprimit, konceptet dhe modelet, problemet 

kryesore, metodat dhe zgjidhjet për përcaktimin e performancës dhe të sigurimit të 

cilësisë (Costake, 2004). TIK, mund të ndihmojë në arritjen e këtyre kërkesave. 

Përparësitë e qeverisjes elektronike, përfshijnë: 

• Ofrimin e shërbimeve më të mira: përdorimi i TIK ka arritur efikasitin, etj; 

• Transparenca: disponueshmëria e informacionit duke përdorur web, portale me 

informacion publik në lidhje me politikat dhe programet qeveritare, grupet e lajmeve, 

RSS (Really Simple Syndication), njoftimet me e-mail, etj; 

• Bashkëpunimi dhe pjesëmarrja: e-sondazhet, e-forumet, dhomat e e-bisedave, e-

votimet, e-komunikimi (e-mail, e-chat); 

• Pjesëmarrja dhe bashkëpunimi ndërqeveritar: duke përdorur ICT, bëhet më shpejt 

arritja e proceseve, koordinim më i mirë, konsum më i ulët i letrës, zbatimi i 
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organizatave efikase virtuale, horizontale në vend të strukturave të ngurta 

burokratike, etj 

Siç përshkruhet nga Nath (2008), ITC mund të ndikojë në qeverisje, në 3 mënyra:  

• Roli teknik, ku automatizimi i detyrave të përsëritura përmirëson efikasitetin (p.sh. 

formularët e taksave të parambushura); 

• Roli nxitës, ku ICT mbështet proceset për të përmirësuar qeverisjen (psh. duke 

përdorur e-mail për komunikim ndërsa përgatitet legjislacioni ose politikat); 

• Roli inovativ, ku shërbimet ose mekanizmat e reja janë në dispozicion për shkak të 

ICT (psh, shpërndarja e SMS për statusin e aplikimit, paraqitja e firmёs pa letër duke 

përdorur firma dixhitale). 

Duket sikur TIK mund të ketë një ndikim të madh dhe pozitiv, në qeverisje p.sh. 

heqjen e apatisë politike të qytetarëve, rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve, rritje të 

efektshmërisë dhe efektivitetit, përfshirja edhe e atyre aspekteve që më parë kishin 

mbetur jashtë, etj. Por, nga ana tjetër, kjo do të thotë më shumë kontroll, pushtet dhe 

monopol nga politikanët mbi informatat, përjashtimin e grupe të veçanta për shkak të 

hendekut dixhital dhe kjo mund të shkaktojë mbytjen e përdoruesve, me një sasi të 

madhe informacioni. Disa studime, tregojnë se edhe pse shërbimet elektronike të 

qeverisjes janë zhvilluar mirë, përsëri një përshtypje negative nga ana e qytetarëve 

ndaj të TIK-së dhe mungesa e besimit, pengojnë lulëzimim e qeverisjes elektronike 

(Kunstelj, Jukiç, dhe Vintar, 2007). Lajme nga e gjithë bota tregojnë frikën e qytetarëve 

për zbulimin e të dhënave personale, mendimin negativ për centralizimin e të 

dhënave në regjistra dhe baza të dhënash dhe shqetësime të tjera të sigurisë së jetës 

private. 

 

Ruajtja Dixhitale 

Edhe pse "ruajtja elektronike" si term është përdorur në fillim për shkak të fokusimit 

në revistat elektronike, sot termi ruajtja dixhitale përfshin një gamë të gjerë materiali 

të përfaqësuar në bits dhe bytes. Një ndryshim i ngjashëm është bërë duke pasur 

parasysh termin "arkivimin" dhe "ruajtje". Ndërsa arkivimi është përqendruar në 

mirëmbajtjen dhe hapat për riparimin e dëmtimeve të medias dhe përmbajtjes, ruajtje 

dixhitale përfshin edhe kërkesat për aksesueshmërinë dhe origjinalitetin. Termi 

"arkivimit" përdoret për të identifikuar nga afër të dhënat e menaxhimit që janë 

magazinuar. "Arkivi" në përgjithësi është një depo pa përgjegjësi, që shërben për 

ruajtjen afat-gjatë (Hodge, 2004). 

Një çështje tjetër e arkivimit, është fakti se institucionet e arkivimit kryesisht 

mbështeten në përshkrimin arkivor, duke shtuar një aspekt historik dhe shkencor për 

ruajtjen e materialit. Nga ana tjetër, qëllimi kryesor i ruajtjes, është "ruajtja dhe 

mbajtja të arritshme dhe të shikueshme." 

Avantazhet e TIK nuk janë përdorur vetëm gjatë punës së përditshme me të dhëna 

dixhitale. TIK, sjell shumë përparësi në fushën e ruajtjes dixhitale. Ndër ndikimet 

pozitive, ne mund të përmendur mundësinë e cilësisë më të lartë dhe transparencën e 

operacioneve të ruajtjes, qasja më e lartë (24x7, qasje të largët, klientë të ndryshëm) 
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dhe mundësi më të shpejtë dhe më të mirë të kërkimit, duke përdorur mjetet e 

përshtatshme të kërkimit. Ndër pikat negative, theksojmë se ka një nevojë për TIK të 

sofistikuar, ekspertë të përshtatshëm për TIK me njohuri ruajtjen dhe në përgjithësi 

kosto tё larta të ruajtjes, sepse ruajtja e të dhënave dixhitale, është shtuar tek ruajtja e 

formave klasike të të dhënave. Problemi kryesor i ruajtjes dixhitale është 

qëndrueshmëria e ulët e formës dixhitale. Procesi i arkivimit të të dhënave në letër 

përfshin eliminimin e letrës acide, duke e vënë letën në kuti, dhe duke i vënë këto të 

fundit në zgavra ose,  në dhoma të thata të mbrojtura nga uji dhe zjarri, ku rruhen për 

dekada apo shekuj. Një proces i ngjashëm me të dhëna elektronike në disa media 

është një "vdekje e sigurt", për të dhënat. 

Askush, nuk do të jetë në gjendje të lexojë dhe të përfaqësojë të dhënat pas 100 

vitesh, ndonjëherë as edhe pas 10 vjetësh. Problemi i mediave hardware, software 

dhe vjetërimit, është serioze. Pra, parimi i arkivimit "dikur dhe për të gjithë" për 

dokumentet letër, nuk ka vlerë për të dhënat elektronike. Ne flasim tani për parimin 

"punë pa u ndalur". Arkivimi dixhital, nuk është një proces i lehtë për të mbajtur 

copa bits të një objekti, por i ruajtjes së mundësive të kërkimit, qasjes, interpretimit, 

duke përdorur dhe kopjuar një objekt. Së bashku me këto çështje, lindin problemet e 

sigurisë, autenticitetit dhe aksesit. Për shkak të parimit "punë pa u ndalur", dështimi 

ekonomik është gjithashtu shumë më kërcënues, sesa në arkivat letër. Kemi të bëjmë 

me shpenzime tё vazhdueshme të administrimit të sistemit, komunikimit bandwidth, 

përmirësimit të TI, shpenzimet për burimet njerëzore, etj. 

Arkivat Kombëtare të Suedisë, kanë llogaritur se ruajtja e rreth 300 faqeve në letër, 

kushton 20 herë më pak se ruajtja e të njëjtit rekord në formë të dixhitalizuar (Palm, 

2006). 

Përveç rritjes së pafund të të dhënave dixhitale dhe problemit të ruajtjes dixhitale 

afatgjatë, ka një problem lidhur me përvojat dhe të parimet që njerëzimi ka zhvilluar 

gjatë shekujve. Gjatë gjithë historisë, ruajtja dhe arkivimi ka kërkuar sigurimin e një 

forme të pandryshuar të objekteve të ndryshme. Ky parim është shumë i ndryshëm në 

botën dixhitale dhe praktikisht kërkon që koncepte sistematike ruajtjeje të përdoren 

nga fillimi i gjetjes së zgjidhjes (Garrett & Waters, 2004). Nëse do të vazhdojmë të 

mbajmë të dhënat dixhitale në formë të pandryshuar origjinale, aksesi dhe leximi do 

të bëhet më i vështirë me kalimin e kohës ose edhe i pamundur në kontrast me format 

klasike si, të dhënat në letër, pergamenë, gur, etj. Deklarata e një fillestari në ruajtjen 

dixhitale jep një marrëveshje të madhe për këtë çështje: "Të dhënat dixhitale zgjasin 

përgjithmonë, ose për pesë vjet". (Rothenberg, 1998) 

Vetëm mendoni të dhënat, të ruajtura vite më parë, në disqe 8-inch. Jo vetëm qё 

shumica e këtyre mediave sot janë ndoshta të palexueshme, por nuk ka më drivera në 

kompjuterët e sotëm, për t‘i lexuar ato. Projekti i famshëm "Projekti Doomsday" nga 

viti 1986, përfundoi pikërisht me këtë fund tragjik (The Digital Preservation Coalition, 

2006). Edhe në qoftë se njerëzimi, ishte në gjendje të shpikte mediat dixhitale, të afta 

për të mbajtur të dhëna të lexueshme për qindra ose mijëra vjet, ende do të kishte një 

problem. Dhe kjo është se forma e mbajtjes së të dhënave, ka ndryshuar gjatë gjithë 

kohës, me avancimin e software. Edhe pse ne, mund të përcaktojmë ruajtjen dixhitale 
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si faza e fundit e rekordit të ciklit të jetës, mund të pretendojnë se kjo është një nga 

pjesët më të rëndësishme të këtij cikli. 

Kur ne, flasim për ruajtjen dixhitale afatgjatë, kompleksiteti i problemit nuk qendron 

vetëm te të dhënat që duhet të jetë arkivuar përgjithmonë. Të dhënat që duhet të 

ruhen për 5 ose 10 vjet, duhet të rruhen gati po aq të mirë, duke kërkuar dhe zgjidhje 

të shtrenjta për ruajtjen e tyre si të dhëna arkivore. Ruajtja dixhitale duhet të jetë një 

aspekt që është i pranishëm gjatë gjithë kohës dhe duhet marrë në konsideratë 

krijimin e rekordit, përderisa elementet dhe pronësitë që një rekord ka që në krijimin 

e tij, duhet të mbahen gjatë gjithë ciklit te jetës së tij. Këto rezultate, janë theksuar 

edhe në studimin Mind Gap (Vëmendje Boshllëkut), të kryer në vitin 2007 në Britaninë 

e Madhe (The Digital Preservation Coalition, 2006). 

Nëpërmjet zhvillimit të ruajtjes dixhitale, del në pah  çështja e ndryshimit të 

parimeve arkivore. Parimet arkivore, janë zhvilluar gjatë shekujve, të tilla si parimi i 

fondeve, prejardhja, rregulli hierarkik etj. Sipas disa studiuesve, është i nevojshëm 

ripërkufizimi për fushën e ruajtjes dixhitale (Delmas, 2001; Garrett & Waters, 2004), 

ndërsa të tjerë mendojnë se në këtë fushë do të jenë tё mjaftueshme ndryshime të 

vogla (Hofman, 1996). Ruajtja dhe depozitimi dixhital, nuk janë të kufizuara vetëm 

për ruajtjen afatgjatë, por gjithashtu përfshijnë metoda për menaxhimin e ruajtjes dhe 

mekanizma për aksesin dhe shfaqjen e tyre. 

Ndër funksionet më të rëndësishme të depozitimit dixhital, janë sigurimi i 

autenticitetit dhe integritetit, që garantojnë besimin e përdoruesve, si dhe 

besueshmëria e të dhënave të ruajtura. Në kushtet e ruajtjes dixhitale, të dhënat 

autentike janë ato që depozituesit pretendojnë se kanë, ndërsa integriteti fokusohet nё 

mungesën e reputacionit të një rekordi dhe plotësinë e tij. Kjo, është e rëndësishme 

sepse në krahasim me të dhënat në letër, ku forma dhe përmbajtja janë të lidhura 

pazgjidhshmërisht, forma dixhitale në vetvete, nuk garanton asnjë mbrojtje nga 

ndryshimet e përmbajtjes. 

 

Rasti i Sllovenisë  

Popullsia sllovene me rreth dy milion banorë, është e përgatitur në rrugën e saj për 

një shoqëri të informacionit. Sipas matjeve dhe studimeve që janë bërë në fund të 

vitit 2007, 63% e popullsisë në moshat 10 deri 75 vjeç përdorin internetin (Eurostat, 

2007). I njejti raport gjithashtu përmend se, familjet sllovene kanë 58% qasje në 

internet. Sipas raportit të fundit nga Zyra e Statistikave e Republikës së Sllovenisë në 

vitin 2007, 96% e bizneseve në Slloveni kishin qasje në internet, 79% kanë akses 

broadband dhe 83%, kanë përdorur shërbimet e-Qeverisje. 

Duke u ndalur në e-qeverisje, në bazë të krahasimit të rezultateve me sistemin e-

Evropë, rezulton se nё viti 2007, Sllovenia ka arritur vendin e dytë midis 27 vendeve 
(Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit Evropian për Shoqërinë e Informacionit dhe Median, 

2007). Kjo do të thotë, që shërbimet elektronike në administratën publike, janë ndër 

më të zhvilluara në Evropë. 
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Pikëpamjet ligjore të ruajtjes dixhitale  

Legjislacioni i botës së zhvilluar, është përshtatur me situatën e re, duke marrë 

parasysh praninë universale të TIK. E njëjta gjë, vlen edhe për legjislacionin që 

mbulon menaxhimin e dokumentit, ruajtjen dixhitale dhe arkivimin, ku ligjet 

përpiqen ti marrin në konsideratë këto teknologji. Nga ana tjetër, ato përpiqen të jenë 

teknologjikisht sa më neutrale që të jetë e mundur, duke mos i kufizuar aktet ligjore 

në përdorimin e teknologjive ekzistuese dhe duke lejuar teknologjitë e reja të 

zhvillohen dhe të përdoren. 

Fushën e ruajtjes dixhitale në Slloveni, është e mbuluar nga tre akte ligjore: Akti 

kryesor për Mbrojtjen e Dokumenteve Arkivore, Arkivat dhe Institucionet (PDAAIA, 

2006), Dekreti mbi Dokumentimin dhe Kujdestarinë e Materialeve Arkivore 

(DDAMC, 2006) dhe Kërkesat Uniforme Teknologjike (UTR, 2006), që janë plotësuar 

në vitin 2007, nga një listë e plotë aktesh të kontrolluara, në pajtim me rregullat e 

brendshme për mbrojtjen e dokumenteve arkivore, arkivat dhe institucionet. Aktet 

kryesore zëvendësuan aktin e vitit 1997, që mbulonte fushën e arkivimit, por nuk e 

trajtonte fushën e ruajtjes dixhitale. Ky akt, mbushi hendekun e bërë në vitin 2000, 

kur u miratua akti mbi Tregtinë Elektronike dhe Nënshkrimin Elektronik, duke i bërë 

ligjërisht të barabarta dokumentat në letër dhe në formё elektronik. Në të njëjtën 

kohë, është përcaktuar barazia e nënshkrimit në letër dhe elektronik, por duke pasur 

parasysh ruajtjen dixhitale, është mbuluar vetëm ruajtja e dokumenteve të lindura 

dixhitale.  

Akti PDAAIA, përcakton ruajtjen e dokumenteve klasik dhe elektronike, që mund të 

bëhet në formën klasike apo elektronike. Prandaj, dokumenti mund të transformohet 

nga gazeta në një formë dixhitale, nga një formë dixhitale në një tjetër (ka një formë 

të veçantë të ruajtjes afatgjatë, e përcaktuar nga ligji për ruajtjen më shumë se 5 vjet). 

Akti kryesor, përfshin dhe thekson "parimin e ruajtjes së dokumentit dhe dobinë e 

përmbajtjes së tij", që do të thotë se ruajtja e dokumenteve duhet të sigurojë ruajtjen e 

dokumentit origjinal apo, dobinë e përmbajtjes së tij. Ruajtja e dokumenteve të kapur 

(riprodhimi) për këtë arsye, është i barabartë me ruajtjen e dokumenteve origjinale 

nëse garantohen të gjitha efektet e dokumentit origjinal për dokumentin e kapur. 

Kështu, që ruajtja e origjinalit nuk është më e nevojshme dhe për këtë arsye është 

lejuar rifreskimi i medias ose zhvendosja e dokumenteve. 

Aktet, theksojnë rëndësinë e qëndrueshmërisë së të dhënave apo riprodhimin e tyre, 

plotësinë (integritetin), arranxhimin, provat e burimit (origjinë) dhe qasjes përmes 

tërë kohës së ruajtjes. Akti dhe dekreti, nuk cekin ndonjë detaj teknik, të cilat janë të 

përcaktuara veçmas nga Kërkesat Uniforme Teknike, të planifikuara për tu 

përditësuar sipas nevojës. Kërkesat Uniforme Teknike, përcaktojnë procedura të 

hollësishme për mbrojtjen, transformimin, dhe ruajtjen e të dhënave dhe janë të 

bazuara në standarde MoReq, të përcaktuara si rezultat i projektit të BE-së (Cornwell 

Management Consultants plc, 2001). Risia e këtyre akteve në Slloveni, ishte e 

ashtuquajtura Rregullore e brendshme, që për zbatimin e ruajtjes dixhitale, duhet të 

jenë e përcaktuar nga çdo organizatë.  



Gatishmëria e e-qeverisjes për ruajtje afatgjatëtë informacionit:  

Progresi i Sllovenisë 201 
 

 
Sipas statusit të verifikimit të këtyre rregullave, nga ana e Arkivit të Republikës së 

Sllovenisë, të dhënat elektronike që mund të testohen me ligj, do të trajtohen në 

mënyra të ndryshme. Një tjetër risi në fushën e ruajtjes dixhitale të paraqitur nga ky 

akt është se pronarët e të dhënave dixhitale, mund të transferojnë shërbimin e ruajtjes 

së të dhënave dixhitale, softwareve dhe pajisjet hardware për ruajtjen dixhitale dhe të 

shërbimeve të tjera shtesë. Ofruesit duhet të regjistrohen (regjistrimi i detyrueshëm 

për çdo ofrues), por ka edhe një mundësi akreditimi. Akreditimi, ka kërkesa të forta 

të funksionimit, të përcaktuara dhe të kontrolluara nga ana e Arkivit të Republikës së 

Sllovenisë. Ai, është i detyrueshëm për të gjithë ofruesit që dëshirojnë t‘i ofrojnë 

organeve të administratës publike, shërbime apo pajisje për ruajtje dixhitale. 

Kompensimi që ofruesit duhet të paguajnё për një vit akreditimi, është:  

• 2000 €, për akreditimin e shërbimit të ruajtjes dixhitale apo, aplikimet e softwerit 

për procesin e plotë, të ruajtjes dixhitale; 

• 500 €, për akreditimin e shërbimeve shoqëruese, pajisjet hardware ose, aplikimet 

software që vetëm pjesërisht mbulojnё procesin e ruajtjes dixhitale;  

• 1000 €, për akreditimin e paisjeve standarde software, infrastrukturore (bazë të 

dhënash relacionale) ose, pajisjeve standarde të programeve të përdorura gjatë 

procesit të ruajtjes dixhitale. 

 

Pamje praktike e ruajtjes dixhitale  

Tashmë, ka vetëm pak studime empirike të bëra në fushën e ruajtjes dixhitale, sepse 

praktika e ruajtjes dixhitale ende nuk është arritur. Shumica e studimeve janë kryer 

nga ana teorike dhe teknike. Në fushën e zhvillimeve të aplikimit, në rezultatet e 

studimeve teorike janë përdorur standarde dhe përvoja të ndryshme me ruajtjen 

klasike dhe sot janë ofruar në treg vetëm disa zgjidhje të ruajtjes afatgjatë. Ndër 

studimet empirike më të njohura dhe më të publikuara, mund të përmendim Mind 

Gap nga Mbretëria e Bashkuar nga viti 2005 (The Digital Preservation Coalition, 2006) 

që analizon gjendjen e ruajtjes dixhitale në Mbretërinë e Bashkuar. Një studim me 

vlerë i kryer nga Associates Inc Cohasset, AIIM International organisation dhe 

ARMA International organisation, u përqëndrua në menaxhimin e dokumentit nga 

pikpamja e ruajtjes afatgjatë (Cohasset associates Inc., 2005). Kërkime për Shtetet e 

Bashkuara janë kryer edhe nga Universiteti i Maryland, duke analizuar gjendjen e 

menaxhimit të dokumentit elektronike dhe ruajtjen e tyre afatgjatë në ShBA (Qendra 

për Informacion dhe Politika, University of Maryland, 2005). 

Kërkimet në Slloveni u kryen në vitin 2007. Popullimi i studimit, përfshiu grupet e 

mëposhtme: komuna (N = 193), rrethe administrative (N = 58), ministri dhe organet 

e tyre (N = 55), universitete dhe fakultete (N = 43), organe të tjera të administratës 

publike (N = 112 ) duke përfshirë edhe organet më të larta qeveritare (N = 5), 

shërbimet qeveritare (N = 16), institucione të tjera, agjenci, komisione dhe institute 

(N = 21), Institutin e Sigurimeve Shëndetësore të Sllovenisë dhe njësitë e saj (N = 7) 

dhe Qendrën për Punë Sociale me njësitë e saj (N = 63). Nga 461 pyetësorët e 

dërguar, u kthyen 206 të plotësuar, kështu që shkalla e përgjigjes ishte 44,7%. Niveli 
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i besimit të rezultateve është 95%, me një diferencë 4-7% të gabimit (u përjashtua 

grupi i universiteteve dhe fakulteteve).  

E-biznesi për administratën publike sllovene, është i mirëpërcaktuar dhe organizuar 

nga shumë akteve ligjore, moderne. Rezultatet tregojnë se përveç kësaj, rreth 50% e 

organizatave të pyetura, kanë rregulla të tjera të brendshme dhe rregullore për 

menaxhimin e dokumentave dhe rekordeve. Ata, kanë të përcaktuar periudhën e 

mbajtjes, për shumicën e dokumenteve (85% e organizatave të pyetura) dhe përdorin 

skema të klasifikimit (90% e organizatave të pyetura). Më shumë se 70% e 

organizatave të pyetura mbajnë një rekord elektronike dhe 80% e tyre kanë edhe 

sisteme elektronike të menaxhimit të regjistrimeve, ku të dhënat janë të menaxhuara 

në formë elektronike. Kjo, tregon se proceset dhe të dhënat duhet të jenë të 

përshtatshme dhe në fakt janë, sepse menaxhohen si duhet dhe në përputhje me ligjet 

dhe rregulloret. 

Ndërsa 50% e organizatave të pyetura, përveç akteve të vlefshme ligjore që mbulojnë 

këtë fushë, përdorin rregullore të brendshme shtesë për administrimin e rekordeve, 

por vetëm 46% e këtyre organizatave, në mënyrë specifike kanë të përshkruar 

menaxhimin e të dhënave dixhitale në to. Ndërsa të dhënat klasike ose elektronike 

mund të krijohen kur kryhen procese të njëjta, 70% e organizatave të pyetura pranuan 

se me rregullimin e të dhënave në letër dhe elektronik, menaxhimi i tyre nuk ishte i 

njejtë (Figura 1, majtas). Rezultatet tregojnë se organizatat e pyetura nuk i trajtojnë të 

dhënat dixhitale dhe në letër në mënyrë të barabartë, duke i dhënë përparësi 

menaxhimit të dokumentave në letër dhe duke harruar atë dixhital. Përveç kësaj, 

vetëm 38% e organizatave të pyetura, kanë politika të menaxhimit të e-mail. 

 

Figura 1 Barazia e menaxhimit të rekoreve në letër dhe dixhitale (majtas) dhe 

përdorimi i skanimit (djathtas)  

  
 

Rreth 27% e organizatave të pyetura, kanë marrë dhe dërguar, më shumë se një të 

katërtën e të gjitha të dhënave në formë elektronike dhe 70% e organizatave të 

pyetura, menaxhojnë një sistem elektronik të regjistrimeve. Nëse kësaj i shtohet edhe 

fakti se 30% e organizatave të pyetura, përdorin skanimin e dokumenteve letër 

(Figura 1, djathtas), në fund do të themi se kemi një sasi të madhe tё dhënash 

dixhitale. Ne nuk duhet të harrojmë se, shumë të dhëna të organizatave publike 
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sllovene, duhet të publikohet në web faqen e tyre, në bazë të Aktit për Qasje dhe 

Informim Publik të vitit 2005 dhe gjithashtu psh, nga fundi i vitit 2007, qeveria ka 

nxjerrë një urdhëresë që kërkon që i gjithë komunikimi ndërmjet organizatave 

joqeveritare, të bëhen përmes e-mail. Është e vërtetë, se edhe pse të gjitha këto të 

dhëna nuk duhet të mbahen për një kohë shumë të gjatë, koha e mbajtjes përcaktohet 

me akte ligjore ose, nga vetë organizatat. Por, ne mund të shohim se sasia e të 

dhënave në formë dixhitale është e madhe dhe se ajo rritet çdo ditë. Nëse do të 

përqëndrohemi në aspektet e qeverisjes elektronike, ku qytetarët kanë nevojë për 

transparencё, përgjegjshmëri dhe besim ndaj qeverisjes, atёhere shumë nga këto të 

dhëna duhet të menaxhohen siç duhet, të ruhen dhe të jenë në dispozicion të 

klientëve. 

Duke patur parasysh këtë fakt dhe rezultatin se 85% e organizatave të pyetura, 

pranojnë se ekziston nevoja për ruajtjen dixhitale (Figura 2, majtas), atёhere gjendja 

nuk është aspak e përkryer. Rreth 43% e organizatave të pyetura, nuk kanë strategji 

të ruajtjes (Figura 2, djathtas), 22% e tyre nuk kanë ruajtje dixhitale në çdo akt të 

brendshëm dhe më tej, ato që nuk përdorin standardet ndërkombëtare që mbulojnë 

fushën e ruajtjes dixhitale (27%). 

 

Figura 2 Ekzistenca e nevojës për ruajtje dixhitale (majtas)  

 
 

Organizatat e pyetura, përshkruajnё gjendjen e tyre aktuale në mënyrën e mëposhtme 

(ne mund të interpretojmë këto rezultate si shumë optimiste derisa askush nuk 

dëshiron të pranojë gabimet e tij): 

• 15%, pranojnë që mbajnë media dixhitale që janë të paqarta ose formati i të 

dhënave është i panjohur; 

• 37% pranojnë se tashmë janë përballur me një situatë ku të dhënat dixhitale i kanë 

humbur përgjithmonë; 

• 31% pranojnë që mbajnë të dhëna në formë dixhitale që do të bëhen të paqarta nëse 

nuk trajtohen si duhet; 

• 23% pranojnë se do ta kenë shumë të vështirë për të kërkuar dhe për të marrë një 

rekord të ruajtur dixhital, në rastin e ndonjë procesi gjyqësor, si provë për gjykatën 

dhe drejtësinë. 
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Këto rezultate, tregojnë se edhe pse në të kaluarën kanë ndodhur ngjarje të 

padëshiruara me formën dixhitale të të dhënave dhe pavarësisht nga ekzistenca e 

rreziqeve të njëjta, në këtë moment, ende nuk ka veprime të mjaftueshme dhe se do të 

duhen burimeve të tjera për të marrë masa. 

 

Përfitimet e ruajtjes dixhitale në e-qeverisje 

E dimё qё qeverisja është "e popullit, nga populli dhe për popullin" dhe janë paratë e 

tij, por ajo është përgjegjëse përpara publikut dhe ndryshohet nga votimi i publikut. 

Prandaj, procedurat dhe veprimet e saj, duhet të jenë transparente dhe të 

dokumentuara mirë për publikun. Duke qenë se qeverisja është një proces afatgjatë 

(me ndryshimin aktorë në të), dokumentacioni duhet të mbahet për një kohë të gjatë. 

Në botën e TIK, rëndësia e ruajtjes dixhitale nuk ka qenë kurrë më e madhe. Ruajtja 

është vetëm hapi i fundit i ciklit të jetës së një rekordi dhe  për këtë arsye i gjithë cikli 

ndikon në të. Në qoftë se ne, manaxhojmë të dhënat nëpërmjet procedurave, kjo gjë 

do të ketë një efekt pozitiv në ruajtjen e mirë dixhitale. Kur përqëndrohemi në 

ruajtjen dixhitale, kjo deklaratë është edhe më e rëndësishme, pasi menaxhimi i keq i 

rekordeve dixhitale mund t‘i ulë ose t‘i rrënojë mundësitë e ruajtjes së mirë dixhitale. 

Por, derisa ruajtja dixhitale është një fushë e re në administratën publike, është e 

kuptueshme se ka një mungesë përvoje. Më shumë kërcënime vijnë nga vetë forma 

dixhitale, duke shkaktuar pengesa të reja për tu kaluar, pengesa që nuk ishin të 

pranishme në botën e dokumentit letër. 

Nëse do të përqëndrohemi në e-qeverisje, ruajtja dixhitale nuk do të ketë një efekt të 

menjëhershëm në ofrimin e shërbimeve elektronike. Por, nga ana tjetër, shumë 

shërbime janë të lidhura me procedurat që mund të marrin shumë kohë ose,  

procedura që mbështeten tek të dhënat që dikur kishin ekzistuar. Në këtë rast, ruajtja 

e mirë dixhitale, është e domosdoshme. 

Duke përdorur një ruajtje tё mirë dixhitale, me aftësi të përshtatshme kërkimi dhe me 

tërheqje të shpejtë të informacionit, ne mund të përshpejtojmë procedurat dhe të 

përmirësojmë shërbimet. 

E fundit por jo më pak e rëndësishme, në ditët e sotme ne flasim shumë për ekologji, 

ngrohje globale, pakësimin e shiut në pyje, etj. Dhe përsëri, këto janë çështje ku 

ruajtja dixhitale mund të sjellë përfitime. 
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Transformim të Modelit të Shtetit Tradicional? 
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Hyrje 

Marëdhënia shtet-shoqëri, është një nga fushat tё rëndësishme ku mund të vërehet 

ndikimi transformues i zhvillimeve në teknologjitë e komunikimit dhe informacionit. 

Në varësi të nivelit të disponueshmërisë së tyre për zbatim, që nga fundi i viteve 

1990, këto teknologji të reja kanë qenë të përdorshme në sektorët e shërbimeve 

publike, si dhe në të tjerët, për efekt përmirësimi në shërbime publike. Pioniere në 

këtë drejtim kanë qënë disa nga qeveritë vendore, për t‘u ngritur më pas në nivel 

kombëtar, ku disa qeveri kombëtare kamë iniciuar praktikën e e-qeverisjes. Të 

inkurajuara por, dhe nën presion nga këto hapa paraprake, shumica e shteteve kanë 

filluar të rishikojnë përmbajtjen dhe formën e ofrimit të shërbimeve të tyre publike 

dhe ndërmorën hapa drejt përgatitjes së strategjive të e-shtetit të tyre. E tillë është 

situata e tanishme që praktikat e e-qeverisjes janë bërë shumë shpejt, jo vetëm një 

tendencë e përhapur në botë, por edhe një fushë e re e konkurrencës mes vendeve. 

Teknikat e reja qeverisëse, që shteti - si institucion që ofron shërbime publike – ka 

zbatuar me dëshirë, ose i ka shtyrë për ti përshtatur, për të sjell me vete kulturën e 

vet. Ashtu siç ka qenë rasti me risitë e reja teknologjike, të tilla si telefonat mobile 

ose, msn, e cila ka futur kulturën ikonografike në jetën e përditshme të qindra miliona 

njerëzve, nuk ka ikur nga ngjyresa kulturore e kësaj forme të dixhitalizuar e e-

shoqërisë shtetërore, marrëdhëniet e ngulitura në praktikat e e-qeverisë. Ndërsa 

strategjia e qeverisjes elektronike ka bër një ristrukturim me shpejtësi të nocionit të 

"çlirimit të shërbimit publik", në marrëdhëniet shtet-qytetar deri në transformimin e 

modelit të shtetit tradicional, me hapjen e një kanali të ri për publikun që ai të marrë 

pjesë në proceset e rëndësishme të vendim-marrjes. Shfaqja e aktorëve/proceseve ―të 

reja‖ të politikës, në procesin e politikave publike dhe veçanërisht në statusin e rritur 

të organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve të sektorit privat, si partnerë në 

ofrimin e shërbimeve publike, janë treguesi kryesor i këtij transformimi. Nocioni i 

qeverisjes, merr një përmbajtje të re në kuadër të strategjisë e-government. 

Megjithatë, strategët e e-qeverisjes shpesh injorojnë natyrën dhe drejtimin e efekteve 

transformuese mbi modelin e shtetit tradicional, të praktikave, që përbëjnë shtyllën 

kurrizore të strategjisë së e-qeverisjes. Për të saktёsuar këtë aspekt të pyetjes, në 

formulimin e strategjive të qeverisjes elektronike duhet të përfshihen më tepër 

studiues të shkencave shoqërore. 

 

1. Strategjia e E-qeverisjes dhe qeverisja 

Shkalla me të cilën kërkesat e qytetarëve në një shoqëri janë marrë në konsideratë 

nga qeveritë, tregon nivelin e demokracisë në një vend. Përhapja e TIK në sistemin e 

ofrimit të shërbimeve publike, ofron mundësi për shtetet për të zgjeruar dhe 

konsoliduar praktikat demokratike në zonat e tyre dhe kështu të mund të jepet 

mundësia për të fituar statusin e një vendi më demokratik. Qeverisja demokratike, 

është rezultati përfundimtar i dixhitalizimit në sistemin e ofrimit të shërbimeve 
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publike. Studime në marrëdhëniet midis ICS dhe shërbimeve publike, kanë sugjeruar 

se ka tre nivele përkatëse për procesin e dixhitalizimit: e-administratë, e-

Government, dhe e-qeverisje1. Sipas Michel, qytetarët janë konsideruar si "klientë" 

në nivelin e parë dhe motivi kryesor i qeverive në këtë fazë, është rritja e kënaqësisë 

së qytetarëve me anë të rritjes së efikasitetit në ofrimin e shërbimeve publike. Në 

nivelin e dytë, qeveritë shfrytëzojnë teknika të tilla, si votimi elektronik, etj. për të 

marrë reagimet e qytetarëve në lidhje me politikat e qeverisë e për të përmirësuar 

nivelin e pranimit të politikave të tyre.  

Si një qasje e bazuar tek nevojat, kjo pasqyron një nocion relativisht inert të 

qytetarisë. Në nivelin e tretë, atë të e-qeverisjes, qytetarët janë një agjent aktiv i 

demokracisë dhe janë konsideruar si individë, të cilët zotërojnë cilësit e nevojshme 

për të vlerësuar dhe të bërë gjykime mbi çështjet e diskutueshme ose, problemet. 

Qytetarët në këtë qasje të fundit, nuk janë as konsumatorët e vetëm për shërbimet 

publike dhe as vetëm aktorë inert, që vullnetarisht pranojnë vullnetin politik, por 

edhe agjentë aktivë duke marrë pjesë në procesin e vendim-marrjes. Këto tri nivele, 

në fakt, mund të konsiderohen si tre dimensione tё praktikave bashkëkohore të 

qeverisjes elektronike. 

Zbatimi i TIK-eve të reja në një marrëdhënie shtet-shoqëri, bëhet në një kuadër 

shumë dimensional. E-qeverisja dhe praktika e e-qeverisjes, të cilat mund të 

përshkruhen si shndërimi virtual i shtetit, janë implementuar në tri dimensione: në 

mes të qeverisë dhe qytetarëve (G2C), mes qeverisë dhe botës së biznesit (G2B), dhe 

më në fund mes qeverisë dhe niveleve të ndryshme të administratës (kombëtare, 

vendore, apo rajonale ) (G2G). Përdorimi i TIK-eve të reja, në mes të palëve në 

secilën nga këto fusha, natyrshëm kërkon një ristrukturim të çlirimit të shërbimit 

publik dhe funksioneve të shtetit
2
. 

Strategjitё të cilat u mundësojnë qytetarëve për të marrë pjesë në procesin e vendim-

marrjes si një mjet për të konsoliduar legjitimitetin e shtetit, fitojnë rëndësi në këtë 

model të ri që u lejon individëve të bashkohen në procesin politik. E-qeverisja, 

praktikon hapjen e kanaleve për shtetin, për tu bërë lehtësisht i arritshëm nga qeveritë 

e për të bërë të mundur komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit me qytetarët
3
. 

Kjo lehtësi e qeverive nëpërmjet TIK dhe transparencës, do të ndihmojë për të 

transformuar natyrën tradiconale, nё një mënyrë të re komunikimi e marëdhënieje 

shtet-qytetar, përveç kohës për zgjedhjen e një modeli të ri që mundëson një proces 

me dy rrugë komunikimi. Në këtë formë të re të marrëdhënieve, qytetarët si 

përfituesit e shërbimeve publike do të kenë një rol të efektshëm për të luajtur në 

ofrimin e këtyre shërbimeve. 

                                                 
1
Komiteti i Këshillit të Europës, Rekomandime Rec(2004). p. 11. 

2
 Helene Michel; ―E-Administration, E-Government, E-Governance and the Learning City: A Typology 

of Citizenship Management Using ICTs‖, The Electronic Journal of e-Government, Volume 3, Issue 4, 

pp 213–218, www.ejeg.com. 
3 Antje Stobbe; ―E-Government in Germany: Much Achieved – Still Much To Do‖, Digital Economy 

Economics, Deutsche Bank Research, No:51, 8 qershor 2005, www.dbresearch.com. 

http://www.dbresearch.com/
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"Qytetari", është pika qendrore e të gjitha strategjive të e-qeverisjes. Këto strategji, 

në kuptimin themelor, parashikojnë realizimin e një modeli të ri për përgjegjshmërinë 

shtetërore, duke siguruar një shërbim të shpejtë dhe më të mirë publik, që mund të 

jetë i përshtatur me shijet individuale dhe duke bërë të mundur që qytetarët të 

zgjedhin nga alternativat. Qytetarët, mund të blejnë shërbime publike, të aplikojnë 

për leje ose të paraqesin forma, të krijojnë llogari personale, të komunikojnë kërkesat 

e tyre, të ngrenë shqetësime dhe madje edhe të marrin përgjigje online. Për shembull, 

qytetarët në Singapor, janë në gjendje të shprehin shqetësimet e tyre mbi problemet 

vendore përmes serverit ―e-qytetari im‖. Ata, janë në gjendje të komunikojnë 

pikëpamjet e tyre, mbi çështje të tilla si strategja kombëtare në lidhje me ngrohjen 

globale, ose mënyrat për një sistem më të mirë të qeverisjes
4
. Transformimi nga një 

qasje e cila i konsideron qytetarët si "klientë", me një që u mundëson atyre të bëhen 

"partnerë", paraqitet si përparim i konsiderueshëm nё lidhjen tradicionale shtet-

qytetar. 

 

2. Strategjia E-qeveri në Turqi 

BE, në të cilën Turqia është një vend kandidat, duke pritur për t'u bërë një anëtare e 

plotë, ka paraqitur në "Strategjinë e Lisbonës" në mars 2000, detyrën që të bëhet 

ekonomia më konkurruese dhe dinamike e bazuar në informacion, nga 2010. Turqia, 

u bë palë në fillimin tek e-Europe iniciativë, kur ajo u zgjerua për e-Europe +. 

Turqinë, duke filluar me projektin E-Turqi Enterprise, midis 2001-2002 dhe projekti 

u emërtua E-Transformimi Turqisë në vitin 2003. Organizata e Planifikimit Shtetëror 

të Turqisë, është duke drejtuar zbatimin e projektit. 

Projekti E-Transformimi i Turqisë, ka për qëllim harmonizimin e politikave të TIK, 

përshtatjen e acquis të BE-së dhe e-Europe +, si dhe zhvillimin e mekanizmave të 

teknologjisë së informacionit nëpërmjet të cilave qytetarët mund të marrin pjesë në 

proceset vendim-marrëse.  

Për këtë qëllim, u vendos për të rritur përdorimin e TIK, për efekt të koordinimit 

ndërmjet organizatave qeveritare dhe për të përgatitur bazat për sektorin privat5. Që 

nga fillimi i projektit E-Transformimi të Turqisë, ka patur dy plane veprimi. Pika e 

parë në dy planet, përcakton detyrat për përgatitjen e një "Plani strategjik për 

Shoqërinë e Informacionit", për të identifikuar prioritetet kombëtare dhe rezultatet e 

synuara nga zbatimi, si dhe të përcaktojë mundësitë potenciale në dispozicion6. Plani 

                                                 
4 N. Hüseyin Kuran; Türkiye İçin E-Devlet Modeli: Analiz ve Model Önerisi (E-Government Model 

for Turkey: Analysis and Model Proposal), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, f. 13.. 
5 UN E-Government Survey 2008 From E-Government To Connected E-Governance, UN, New York, 

2008, pp. 34. htp://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607 .pdf.  
6 Türkiye‘nin E-government stratejisi ile ilgili olarak bkz. State Planning Organisation (SPO); eEurope+  

Interim Report, 2003, www.bilgitoplumu.gov.tr/yayin/eEurope2003_Interim_Report_ TURKEY.pdf, 

SPO; OECD ICT Policy Questionnaire for Turkey, 2003, www.bilgitoplumu.gov.tr/yayin/ 

OECD_IT_policy_questionnnaire_Turkey.pdf, SPO; eEurope+ Progress Report, 2004, 

www.bilgitoplumu. gov.tr/yayin/eEurope2003_Progress_Report_TURKEY_20040212pdf, SPO; E-

Transformation Turkey Project: Turkish Case for E-Government, 2004, 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yayin/eEurope2003_Interim_Report_
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yayin/
http://www.bilgitoplumu/
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i veprimit të projektit e-transformimi i Turqisë, është përgatitur me metodën me 

pjesëmarrje (duke lejuar pjesëmarrjen në shkallë të gjerë, nga seksionet përkatëse të 

shoqërisë). Firma kërkimore profesionale, kanë qenë të punësuara për të mbledhur të 

dhëna në terren, gjatë fazave fillestare të përgatitjeve për Planin e Veprimit. 249 

institucione, janë identifikuar si partnerë në këtë proces dhe një pyetësor i përbërë 

nga 59 pyetje, është përgatitur për institucionet publike. Janë zhvilluar 16 takime me 

fokus grupe, 273 intervista të bëra me përfaqësues të institucioneve publike, të 

sektorit privat, të shoqërisë civile, të universiteteve dhe shteteve të huaja, një sondazh 

publik me 1678 qytetarë që banojnë në 18 qytete të ndryshme, në të shtatë rajonet e 

vendit, 312 vrojtime mbi bizneset, si dhe janë organizuar workshop-e7. Nga e gjithë 

kjo, midis viteve 2006-2010, u hartua një strategji, plan veprimi, një dokument 

vlerësimi dhe një strategji e komunikimit. Komponentet kryesore të strategjisë së 

qeverisjes elektronike në Turqi, janë: të realizojë transformimin social, shpërndarjen 

e TIK-ut në ndërmarrjet e biznesit, sigurimin e qytetarëve në qendër të shërbimit, 

modernizimin e administratës publike, të institucionalizojë një sektor të teknologjisë 

së informacionit, të aftë në konkurrencën globale, shpërndarjen e një tregu 

konkurrues, infrastrukturё të përhapur dhe të lirë, zhvillimin e RTD dhe inovacionit.  

Si rezultat i punës së kryer në kuadrin e planit e-transformimi i Turqisë, numri i 

faqeve të internetit me domain gov.tr, u rrit nga 1647 në 2003-6775, në 2007. Në 

mënyrë të ngjashme, numri i vendeve të tjera të internetit publik u rrit nga 1138 në 

2003-11, nё 725 në vitin 2007. Objektivi i strategjisë së e-qeverisjes në Turqi, është 

të finalizojë infrastrukturën dhe operacionalizimin me portal kryesor atë të e-

qeverisjes nëpërmjet të cilit mund të arrihen deri në vitin 2010, të gjitha shërbimet 

publike. 

 

3. Vendi i Turqisë në mes vendeve të tjera në lidhje me praktikat e-qeverisjes  

Turqia, ka bërë përparim qartësisht të dukshëm, si në drejtim të kërkesës dhe në 

drejtim të ofertës së e-qeverisjes, së vënë në zbatim nga viti 2001. Sipas të dhënave 

për vitin 2001, vetëm 3% e shtetasve turq kanë shfrytëzuar e-portalin qeveritar për të 

hyrë në institucionet qeveritare dhe 2% e tyre e bën këtë për të kërkuar informacion, 

ndërsa 1%, e bëri këtë për të shkarkuar ose ngarkuar forma. Turqia, ishte relativisht 

shumë mbrapa shteteve të tjera në përdorimin e e-government. Sipas gjetjeve të një 

studimi, përdorimi mesatar i objekteve e-Government në 27 vendet, që studimi ka  

mbuluar është 26%, kurse Turqia zuri vendin në fund të listës, së bashku me 

Indonezinë dhe Rusinë (me vetëm 3%)
8
. Megjithatë, ne vitin 2003

9
, në vetëm dy vjet 

                                                                                                                               
www.bilgitoplumu.gov.tr/eng/docs/OECD%20Room%20 Document-TURKEY.pdf, SPO; E-

Transformation Turkey Project, 2005, www.bilgitoplumu.gov.tr/duyuru/ bicer_ws/20050317 

_eTranformation_SPO.ppt. 
7 E-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler, Performans Denetimi Raporu, T. 

C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, 2006, available online at http://www.e-imza.gen.tr/templates/resimler/ 

File/arastirma_dosyalari/eDonusum_ Turkiye_Projesi_Faaliyetler_2006.pdf. 
8 E-Dönüşüm Türkiye Projesi: 2003-2007 Arası Gelişmeler, DPT Bilgi Toplumu Dairesi, Ankara, 2007, 

në dispozicion online në http://www.bilgitoplumu.gov.tr/duyuru/IcraKurulu/eD FCM% F6n% FC% 

FE% % 20% T% 202007.pdf FCrkiye_Ekim f. 17. 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/eng/docs/OECD%20Room
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/duyuru/
http://www.e-imza.gen.tr/templates/resimler/%20File/
http://www.e-imza.gen.tr/templates/resimler/%20File/
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të përdorimit të internetit e të e-qeverisjes, mundësitë në Turqi u trefishuan, me një 

rritje në 9% dhe përdorimi personal i internetit u rrit në 13%, në përputhje me 

rezultatet e hulumtimit të ESOMAR. Në mënyrë të ngjashme, në një raport të 

Kombeve të Bashkuara, të botuar në të njëjtin vit, pra 2003, Turqia renditet e 24 në 

listën e 25 vendeve kryesore për telekomunikacionin dhe burimet e saj njerëzore, për 

zhvillimin e fuqisë së e-qeverisjes në botë (Web Masa Index)
10

. Të gjitha këto, 

tregojnë një rritje të lartë në rastin e qasjes në internetit në familje, një rritje të 

konsiderueshme në nivelin e njerëzve që përdorin internetin për të marrë shërbime 

publike dhe se investimet infrastrukturore kanë qenë të përshpejtuara në Turqi. 

Turqia, është përshkruar si një nga vendet më të shpejta në lidhje me zhvillimin e e-

qeverisë së saj. Sipas një raporti të kohëve të fundit të botuar në vitin 2007, i cili 

analizioi 1687 faqe web të e-qeverisjeve në 198 vende, Turqia vendoset në të njëjtin 

vend si Korea e Jugut, Singapori, Tajvani, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, 

Kanada, Portuga, Australi dhe Gjermania
11

. 

Megjithatë nga ana tjetër, sipas një Raport Progresi e-shtet, të botuar nga Komisioni i 

Bashkimit Evropian, Turqia është në fazat fillestare të ofrimit të shërbimeve publike 

me internet, sipas kritereve të matjes së procesit nga furnizimi i shërbimeve të 

qeverisjes elektronike, për prokurimin e kёtyre të fundit. 

 

Përfundime 

Megjithëse hapat e ndërmarrë në Turqia që nga viti 2001, drejt realizimit të e-

qeverisjes mund të kenë të qenë të shpejtë dhe të rëndësishëm, progresi i bërë deri më 

tani ka qenë më pak se i kënaqshëm. Transformimet strukturore në aparatin shtetëror 

kanë mbetur prapa transformimeve që ndodhin brenda vetë shoqërisë. 

Megjithatë, pavarësisht nga prania e vazhdueshme e mënyrave tradicionale të 

qeverisjes në marrëdhëniet shtet-shoqëri, është thuajse e pamundur të mos kapen 

sinjale të qarta për ndryshimin e pashmangshëm. Duket se shtetet nuk kanë 

alternativë tjetër, por të krijojnë mekanizma të reja dhe modernizojnë ato ekzistuese 

që mundësojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset vendim-marrëse, në mënyrë që 

të jenë në gjendje të plotësojnë kërkesat në rritje për shërbime publike dhe 

pjesëmarrje të publikut në qeveri. 

Hapat e ndërmarrë për modernizimin e proceseve të vendim-marrjes do të bëjnë një 

qeveri më transparente dhe në të njëjtën kohë, më të përgjegjshme. Ekziston një 

nevojë për një përfshirje më të madhe të strategjisë së e-qeverisjes, në mënyrë që të 

zgjerohet puna aktuale në nivel të e-administratës, duke zgjeruar ndikimin e saj në 

                                                                                                                               
9 Mellor W., V. Parr, M. Hud, Qeveria Online 2001, TNS (Sofres Nelson Taylor), USA, 2001. 
10 Douglas Dalziel; Qeveria Online: Një studim Multi-vendin e E-qeverisjes e shfrytëzuar, ESOMAR 

Shoqata Botërore e Kërkimit Profesionistë, 2004. Në dispozicion online në: 

Doc/0/MJHPECQDDJ94195OMMQKECDBC0/GovernmentOnline-ESOMAR_Paper2004.pdf 

www.tns-global.com/corporate/. 
11 Publik World Raporti i Sektorit 2003: E-Qeveria në udhëkryq, Departamenti i Çështjeve Ekonomike 

dhe Sociale, OKB-së, 2005 
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botën e biznesit, shoqërisë civile dhe qytetarëve. Përvoja turke në qeverisjen 

dixhitale, ka treguar qartë se nuk ka mundësi të një transformimi të ngjashëm me 

modelin e shtetit tradicional, drejt një modeli shteti pjesëmarrës, nëqoftëse e-

qeverisja, kuptohet vetëm si një dixhitalizim në ofrimin e shërbimeve publike. Është 

sugjeruar këtu se modernizimi dixhital, mund të hapë dyert për procese me 

pjesëmarrje dhe se ai mund të zërë rrënjë vetëm në qoftë se është frymëzuar nga një 

ndjenjë e qytetërimit politiko-kulturor. Suksesi i praktikës së e-qeverisjes nuk është i 

varur nga fuqia e infrastrukturës së TIK. Një vizion i demokracisë bazuar mbi një 

riformulim të nocionit të administratës publike / ofrimit të shërbimeve publike dhe 

mbi parimin e pjesëmarrjes / hapjes është i nevojshëm, po aq sa një infrastrukturë e 

forte e TIK, për të kryer një e-qeveri të suksesshme. 

Parimi "Shtet i fortë – shoqëri e dobët" është një dualizëm i forte, i cili gjithnjë e më 

shumë, edhe pse ngadalë, ka penguar ofertën e Turqisë për t'u bashkuar me BE-nё. 

Me propozime të tilla të suksesshme, si ai i kushtetutës së re civile dhe heqja e 

barierave të lirisë së ndërgjegjes dhe të fjalës, lëvizja nga e-qeveria drejt e-qeverisjes 

do të bëhet më e lehtë. Ka një shans të vërtetë që modeli tradicional i shtetit në Turqi, 

të zhvillohet në mënyrë të rëndësishme në një model me pjesëmarje, me zbatimin e 

planit e-Europe + 2003 Turqi. Është e rëndësishme të theksohet, se ka një shkallë të 

lartë të korrelacionit në mes të një implementimi të suksesshëm, konsolidimit të 

qeverisë më të mirë dhe të praktikave të qeverisjes përmes internetit me ofertën 

Turqisë për t'u bashkuar me BE. Inkurajimi dhe mbështetja që do t‘i ofrohet Turqisë 

në përpjekjet e saj për t'u bërë një shtet anëtar i BE, do të përshpejtojë procesin e 

llogaridhënies dhe transparencës së qeverisjes me pjesëmarrje në Turqi dhe si 

konkluzion, në këtë proces, Turqia do të ketë terren më të fortë në këmbët e saj në 

negociatat me BE, për anëtarësim të plotë. 
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Zhvillimi i burimeve njerëzore në sektorin e financave publike, 
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Qёllimi i zhvillimit tё sektorit publik, i lidhur ngushtë me lindjen e një cilësie të re, 

është ai për të krijuar një sistem të integruar dhe të mirë-menaxhuar tё burimeve 

njerëzore të pushtetit qendror dhe lokal dhe njëkohësisht, për të siguruar zhvillimin e 

duhur të mëtejshëm të sistemit dhe programeve përkatëse. 

Një nga fushat e mbuluara nga reforma e administratës publike, në vendet e EQL, 

është zhvillimi i burimeve njerëzore dhe rritja e këtij procesi. Edhe pse shtetet e reja 

anëtare të BE-së, kanë shumë specialistë të arsimuar mirë dhe të kualifikuar, ata 

gjithashtu kanë një bazë joadekuate ligjore dhe një traditë trainimi, të cilat jo vetëm 

pengojnë mbarëvajtjen e trajnimit, por edhe ndalojnë përparimin e të gjithë sektorit të 

menaxhimit publik. 

Sipas hulumtimit, në shumë shtete të reja anëtare të BE-së, ka tani një përplasje në 

mes të prioriteteve afat-gjatë në fushën e zhvillimit të administratës publike dhe 

mjeteve e mënyrave të implementimit të tyre, në fushën e zhvillimit të burimeve 

njerëzore. Në mënyrë që të krijohet një shërbim civil efektiv dhe të kryhet me sukses 

reforma e administratës publike, është e domosdoshme që sistemi i burimeve 

njerëzore të përmirësohet në mënyrë sistematike dhe të sigurohet arritja e suksesshme 

e qëllimeve të qeverisë dhe prioritetet e shtetit. 

Qëllimi i kërkimit: të vlerësojë tendencat e sistemit të zhvillimit, të burimeve 

njerëzore në sektorin publik të vendeve të EQL dhe të jap sugjerime të bazuara 

metodologjike për zgjerimin e sistemit, duke krijuar parakushtet e duhura për 

përmirësimin e efikasitetit të shërbimit civil dhe zbatimin e reformës në sektorin 

publik. 

Metodologjia e kërkimit: bollëku i metodologjive për zhvillimin dhe analizën e 

sistemit të burimeve njerëzore, tregon se nuk ka asnjë mendim të vetëm dhe qasje në 

këtë çështje në sektorin publik të EQL. Gjetja e variantit më racional, nuk është e 

lehtë, por përvoja e Lituanisë tregon se është gjithmonë e mundur të zgjedhim dhe të 

aplikojmë metodat më të përshtatshme për çdo fushë kërkimi.  

Kërkimi zbuloi se, zhvillimi i strategjisë së një administrate publike është që ai të 

ndiqet nëpërmjet pesë blloqeve të qëllimeve dhe objektivave. Blloku i pare, 

parashikon përmirësimin e sistemit të administratës publike, p.sh. racionalizimi i 

strukturës së institucioneve të qeverisë, të shtetit dhe modernizimi i strukturës së tyre 

organizative. Për këtë qëllim, një model sistemi i institucioneve të administratës 

publike, është që të krijohen fushat kryesore për përmirësimin e strukturës së 

institucioneve dhe parimet e shpërndarjes sa më racionale të detyrave dhe 

funksioneve midis sektorëve shtetëror dhe privat. 

Një tjetër qëllim i strategjisë, është përmirësimi i procesit menaxhimit të rezultatit të 

orientuar. Prandaj, i është sugjeruar që të përmirësojë metodologjinë ekzistuese të 

planifikimit strategjik, të institucioneve të sektorit publik dhe rregullimin e 

―detyrave‖ të punonjësit të sektorit publik, për të përmirësuar procedurat e vendim-
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marrjes në institucionet e sektorit publik, mënyra që të parashikojnë lehtësimin e 

administrimit të biznesit dhe në të njëjtën kohë përcaktojnë procedura të qarta të 

kontrollit të biznesit. Në mënyrë që të rriten kapacitetet administrative të punonjësve 

të sektorit publik si dhe të rritet në mënyrë efektive zhvillimi i marrëdhënieve me 

publikun, për të siguruar që vendimet të jenë transparente e të bazuara mirë dhe për 

të krijuar një ambient demokratik e të bashkëpunimit, më marrëdhënie me publikun, 

janë dizenjuar programe të posaçme për punonjësit trainues, të sektorit publik. 

Duke kërkuar përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në marrëdhëniet me publikun, 

që ofrohen nga punonjësit e sektorit publik, metodat e reja të menaxhimit të cilësisë 

në administratën publike duhet të jenë të hartuara dhe të punësuara dhe kjo duhet të 

ndihmojë në përmirësimin e efikasitetit të institucioneve, të sektorit publik. Një 

vëmendje e veçantë duhet t'u kushtohet studimeve të praktikave më të mira në vendet 

e tjera dhe institucionet e tjera, që duhet të rezultojë në krijimin e bazave të të 

dhënave të praktikave më të mira, faqeve në Internet dhe krijimin e procedurave për 

përzgjedhjen e mostrave të praktikave më të mira. 

Blloku i dytë i qëllimeve dhe objektivave, synon përmirësimin e kuadrit dhe 

funksionimin e organeve të pushtetit rajonal. Kjo, duhet të arrihet me anë të 

dekoncentrimit dhe decentralizimit. Kjo do të thotë se, do të duhet të krijohen kushtet 

e duhura organizative, ekonomike, ligjore e të tjera dhe se organet e pushtetit qendror 

do të duhet të decentralizojnë e do të duhet të ndajnë disa nga funksionet e tyre dhe 

përgjegjësitë, në mes të organeve të qeverisjes së shtetit (qendrore) dhe organeve të 

qeverisjes vendore (Bashkitë/komunat). Gjithashtu, qeveria territoriale duhet të 

përmirësohet. 

Një model i qeverisë rajonale, është ai që do të lejojë demokratizimin e qeverisjes 

rajonale në përputhje me kërkesat e BE. 

Grupi i tretë i qëllimeve dhe objektivave, drejtohet në zhvillimin e vetëqeverisjes 

vendore, e cila është e dobishme si për qytetarët dhe për shtetin. Qëllimi, është që të 

sigurojë një qeverisje efektive që do të krijojë parakushtet për një pavarësi më të 

madhe të Komunave, në aspektin e veprimeve dhe financave dhe menaxhim më 

efikas të aktiviteteve dhe financave. Bashkitë/Komunat, do të përcaktojnë planin e 

aktiviteteve të tyre në përputhje me strategjinë afat-gjatë, që do të përfshijë treguesit 

financiar, të të gjithë sektorëve. Gjithashtu, ajo synon të rrisë kapacitetet 

administrative të audituesve të brendshëm. 

Trainimi i punonjësve të sektorit publik dhe përmirësimi i kualifikimeve të tyre në 

bazë të programeve të reja, do të sigurojë një proces transparent dhe efikas të 

shërbimeve publike në distance, jo vetëm në nivel rajonal, por edhe në nivel 

shtetëror. Zbatimin e një strategjie të administratës Publike, duhet të krijojë 

parakushte për një rritje të aksesit dhe cilësisë së shërbimeve Publike, dorëzuar nga 

bashkitë/komunat dhe për të inkurajuar përfaqësuesit e bashkësisë vendore për të 

marrë një rol më aktiv në procesin e vendimmarrjes në to. Në të njëjtën kohë, 

bashkia/komuna duhet të fillojë decentralizimin e funksioneve të tyre nëpërmjet 

zbatimit të parimit të subsidiaritetit, që do të lehtësojë zhvillimin e shërbimeve 

publike. 
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Grupi i katërt i qëllimeve dhe objektivave të strategjisë së administratës Publike, ka 

të bëjë me rritjen e kapaciteteve administrative të shërbimit civil dhe 

përmirësimin e imazhit të punonjësve të sektorit publik. Kjo pjesë e strategjisë, është 

projektuar për të siguruar trajnim sistematik të punonjësve të sektorit publik, për të 

hedhur poshtë udhëzimet për trajnime të punonjësve të sektorit publik dhe metoda 

për rritjen e kapaciteteve të sektorit publik fushën e administratës publike, si dhe 

mënyrat për përmirësimin e kualitetit të trajnimit. 

Deri kohët e fundit, trajnimi i punonjësve publik, pa dyshim, nuk kishte karakter 

sistematik - nuk ka qenë kombëtar, e as i adoptuar (bazuar në praktikat më të mira të 

vendeve të tjera) nga sistemi cilësor i trajnimit. 

Faza fillestare e dizenjimit të një sistemi trajnimi, është menduar për të hedhur poshtë 

udhëzimet e sektorit të trainimit të punonjësve publik të cilat do të tregojnë mënyra 

dhe metoda për rritjen e kapaciteteve të punonjësve në sektorin publik dhe 

përmirësimin e cilësisë së trajnimit. 

Më pas, prioritetet e trajnimit do të formulohen dhe për 5 vitet e ardhme do të 

përcaktohen grupet prioritare të të punësuarve publike. 

Gjithashtu, kjo pjesë e strategjisë synon të përmirësojë aktet ligjore, të ripërtërijë 

organizimin e trajnimit të punonjësve të sektorit publik dhe shqyrtimin e kërkesave 

për përmbajtjen e programeve të trajnimit. Ajo gjithashtu, kërkon koordinimin midis 

planifikimit vjetor të punonjësve të sektorit publik dhe buxhetit të shtetit / bashkisë/ 

komunës, përmirësimin e kontrollit të cilësisë në fushën e trajnimit të punonjësve të 

sektorit publik, përmirësimin e cilësisë së sektorit të trajnimit të punonjësit publik 

dhe objektivat e racionalizimit të trajnimit.  

Për më tepër, ajo synon të zhvillojë kapacitetet e sektorit publik, të punonjësve, në 

fushat e ligjshmërisë së BE-së, planifikimit strategjik dhe menaxhimit, punës në 

grup, negocimit, parandalimit dhe luftës kundër korrupsionit, gjuhët e huaja dhe e-

menaxhimit. 

Megjithatë, një tjetër grup i qëllimeve strategjike dhe objektivave, synon që të 

sigurojë bashkëpunim ndërinstitutional dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve të 

sektorit public, në këtë fushë. Për këtë qëllim, është parashikuar që të forcojë 

procedurën e përzgjedhjes për pozicionet në sektorin publik, si dhe për të përcaktuar 

kompetencat e personelit të punonjësve të departamenteve, në institucionet e sektorit 

publik, si dhe kërkesat për kualifikimet e tyre. Për më tepër, është futur një sistem 

tërësisht i ri i menaxhimit të personelit të shërbimit publik dhe i planifikimit  të 

karrierës publike, për të arritur qëllimet dhe objektivat, në fushën e bashkëpunimit 

ndërinstitucional, që kanë për qëllim të rrisin gamën e e-shërbimeve për nëpunësit 

civilë dhe për të përmirësuar ndërveprimin me sistemet e tjera të informacionit. 

Gjithashtu, ajo ka për qëllim të fus rregulla në lidhje me vëllimin e informatave të 

dorëzuara nga ana e bashkive/komunave në organet e pushtetit qendror, si dhe 

mënyrat dhe format që e bëjnë këtë. 

Përmirësimi i procedurave të administrimit nga ana e shërbimit civil, si dhe përpjekja 

për të futur një sistem publik të kontrollit të shërbimit, ka si qëllim përmirësimin e 
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procedurave të përzgjedhjes së personelit, vlerësimit dhe përshkrimin e punës në 

sektorin publik. Gjithashtu, imazhi i punonjësve të sektorit publik duhet që të 

përmirësohet. Për këtë qëllim, baza ligjore që rregullon veprimet dhe etikën e 

punonjësve të sektorit publik duhet që të rishikohet. Për më tepër, duhet të zhvillohet 

një plan për marrëdhëniet e shërbimit me publikun, që do të përcaktojë marrëdhëniet 

brenda shërbimit publik, si dhe ato me publikun e gjerë. 

Grupi i pestë i qëllimeve strategjike dhe objektivave ka të bëjë me përmirësimin e 

aksesit dhe të cilësisë së shërbimeve, të ofruara nga institucionet e administratës 

publike përmes shfrytëzimit më të mirë të mundësive të ofruara nga IT. Ai, synon 

rritjen e efikasitetit dhe transparencës së vendimeve të administratës publike. 

Gjithashtu, ai parashikon përdorimin e IT-së së sigurt, ndërsa kryen shërbimet 

publike. 

Kjo pjesë e strategjisë, është projektuar për të bashkërenduar sistemet e informacionit 

të institucioneve shtetërore, për të garantuar sigurinë e të dhënave, si dhe për të 

arritur që deri në fund të vitit të ardhshëm të gjitha shërbimet e ofruara nga organet e 

shtetit dhe ato të bashkive/Komunave, të jenë në dispozicion në internet ose, të 

shpërndahen në distancë. Janë projektuar për t‘u futur sisteme të reja të 

informacionit, të organeve të veçanta shtetërore, p.sh. në fushat e shëndetësisë, 

bujqësisë, dogana dhe administratën tatimore. 

Analiza e strategjisë aktuale, të zhvillimit të administratës publike, tregon se qëllimet 

dhe objektivat e saj janë shumë të ngjashme me ato në shumë vende të EQL. Nga 

pikëpamja e sistemit të burimeve njerëzore, qëllimet dhe objektivat, janë më shumë 

të orientuara në zhvillimin e komponentëve të veçantë, në vend të krijimit të një 

sistemi të tërë: nuk ka bashkëveprim në mes të elementeve të sistemit dhe nuk ka 

qasje sistematike për zhvillimin e burimeve njerëzore, në sektorin publik. 

Të gjitha blloqet e qëllimeve dhe objektivave të përshkruara më sipër, janë shumë të 

rëndësishme dhe mbulojnë një gamë shumë të gjerë të aspekteve; megjithatë ata nuk 

formojnë një sistem kohezive shumë fazësh. Secili prej tyre, i kushton vëmendje çdo 

elementi të veçantë të sistemit të burimeve njerëzore, por nuk ka koordinim 

horizontal të tyre. Nuk ka as koordinim vertikal - nuk ka asnjë praktikë të caktimit të 

detyrave në institucionet dhe organet e tjera ekzekutive, pra nuk ka parakushte për 

arritjen e detyrave të formuluara dhe qëllimeve. Kjo, tregon se si i kanë kuptuar dhe 

interpretuar nëpunësit e lartë civilë dy rregullat e reformatorëve dhe pasojat e 

pritshme e të papritura, të reformave për punonjësit e sektorit publik. 

Nga ana tjetër, qëllimet nuk janë renditur sipas rëndësisë së tyre dhe nuk janë 

vendosur në një afat kohor të përcaktuar. Për të gjitha këto arsye, mund të mendohet 

se disa prej tyre janë të karakterit deklarativ dhe elementët e burimeve njerëzore janë 

të shpërndara. 

Trajnimi i nëpunësve civil dhe inicimi i programeve të trajnimit, është i përfshirë në 

çdo bllok qëllimesh e bjektivash, por ata nuk merren me komponentët e tjerë të 

sistemit të burimeve njerëzore dhe për këtë arsye, kjo strategji nuk arrin të krijojë 

parakushtet e duhura për funksionimin e suksesshëm të sistemit. 
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Gjetjet e kërkimit sugjerojnë se sistemi i burimeve njerëzore, është subjekt i 

përmirësimeve të mëtejshme në përputhje me objektivat e përgjithshme të reformës 

së administratës publike dhe konceptimin e imazhit të institucionit shtetëror dhe 

menaxhimin e burimeve njerëzore. Përvoja kërkimore ndërkombëtare në fushën e 

zhvillimit të sistemit të burimeve njerëzore, tregon se vendet e EQL ballafaqohen me 

probleme të ngjashme në këtë fushë. Kjo na bën që të besojmë se metodollogjia e 

propozuar dhe propozimet e aprovuara praktikisht mund të zbatohen me sukses në të 

gjithë rajonin e EQL. 

Para së gjithash, është thelbësore të sigurohet monitorimi i gjendjes aktuale të 

sistemit të burimeve njerëzore dhe për të përcaktuar zhvillimin e sistemit të burimeve 

njerëzore në kontekstin e reformës së administratës publike, për të nxjerr në pah 

problemet që lidhen me përmirësimin e burimeve njerëzore të sistemit dhe të kursit të 

tyre, sipas nivelit të hierarkisë së menaxhimit, për të caktuar objektivat dhe prioritetet 

për sistemin e strategjisë së burimeve njerëzore. 

Në fazën e ardhshme, është propozuar një model i zhvillimit të strategjisë së sistemit 

të burimeve njerëzore dhe mënyra se si ta zbatojnë atë. Janë dhënë detyra për 

institucionet shtetërore dhe departamentet e personelit të tyre, për një zbatim të 

suksesshëm të strategjisë, është përcaktuar mënyra e përzgjedhjes së personelit të 

specializuar të trajnimit dhe vlerësimin e kualifikimit të tyre, si dhe janë vendosur, 

zhvilluar e përmirësuar forma të reja organizative dhe strukturore. 

Kushti kryesor për përmirësimin e sistemit të burimeve njerëzore duhet të jetë 

krijimi i një sistemi të përmirësimit të vazhdueshëm, të kualifikimit të 

punonjësve në sektorin publik. 

Ai, duhet të përbëhet nga nënsistemet e përzgjedhjes dhe rekrutimit të specialistëve, 

trajnimit hyrës dhe përmirësimi i kualifikimit, vlerësimi i kualifikimeve të 

punonjësve në sektorin publik, shpërblimi dhe stimujt e punës, planifikimi i karrierës 

dhe ri-kualifikimi i specialistëve. Një sistem i tillë trajnimi, i vazhdueshëm do të 

krijojë kushtet për zbatimin e politikës së shtetit, në lidhje me menaxhimin e 

burimeve njerëzore dhe sektori i trainimit të punonjësve publik do të jetë faktor kyç, 

suksesi në reformën e administratës publike. 

Sistemi i trajnimit të vazhdueshëm, të punonjësve të sektorit publik dhe zhvillimi i 

mëtejshëm, do të krijojë kushte për sigurimin e cilësisë së punës së punonjësve të 

sektorit publik dhe për zhvillimin dhe implementimin e politikave shtetërore të 

menaxhimit të burimeve njerëzore, në hapësirën e re të Bashkimit Evropian. 

Zbatimi i përmirësimit të konceptimit të burimeve njerëzore kërkon përdorimin e 

përvojës së të gjithë pjesëmarrësve dhe koordinimin e mirë të aktiviteteve të tyre. 

Është e rëndësishme që të gjitha vendet, të ndajnë përvojën e tyre si në fushën e 

reformës së sektorit publik dhe në gjetjet për përmirësimin e sistemit të burimeve 

njerëzore duke gjetur aplikimin e duhur në shtetet e reja anëtare. Përvoja e Lituanisë 

në këtë fushë, mund të jetë e dobishme gjithashtu edhe për vendet e tjera të EQL, 

ashtu si evoluimi i saj është udhëzuar nga përvoja praktike e vendeve të BE-së dhe 

zhvillimet shkencore, botërore. 
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1. Rëndësia e zhvillimit profesional të nëpunësve civilë  

Integrimi në BE, pozicionimi në "Hapësirën Administrative Evropiane", rregullimet 

në ndryshime të mjedisit, ato të orientimit të qytetarëve, janë vetëm disa nga kërkesat 

me të cilat përballet administrata shtetërore në Serbi. Zbatimi i suksesshëm i 

reformës në administratën shtetërore, është reflektuar mbi të gjitha në përmirësimin e 

efikasitetit dhe efektivitetit të punës së saj. Elementi kyç për zbatimin e pergjithshëm 

të saj kërkon krijimin e një sistemi të zhvillimit profesional, i cili do të sigurojë 

përmirësimin e vazhdueshëm të njohurive profesionale dhe aftësive të nëpunësit 

civil. Vetëm në këtë mënyrë, të punësuarit do të jenë në gjendje për të mbajtur ritmin 

me kërkesat profesionale në rritje në aspektin e njohurive, me kërkesën e aplikimit të 

teknologjive dhe metodave të reja të punës, me kërkesën për zhvillim të standardeve 

të reja dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Zhvillimi i të punësuarve, ka rol në 

krijimin e vlerave të reja dhe zbatimin e ndryshimeve të nevojshme organizative dhe 

trajnimin i nëpunësve civilë ka filluar të bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm në të 

gjitha shtetet anëtare të BE-së dhe në institucionet evropiane. 

Reforma e suksesshme e administratës shtetërore, varet nga profesionalizmi, 

motivimi dhe gatishmëria për ndryshim e personave përgjegjës për implementimin e 

tij. Aktorët kryesorë të reformës së administratës shtetërore janë nëpunësit civilë, pra, 

efikasiteti i ndryshimeve në administratën shtetërore varet nga ekspertiza dhe 

profesionalizmi i tyre. Strategjia e Reformës së Administratës Shtetërore dhe Ligji 

për Nëpunësit Civil, theksojnë rëndësinë që i duhet dhënë  zhvillimit profesional të 

nëpunësve civilë në mënyrë që të krijojë një sistem të plotë, modern dhe jopolitik të 

nëpunësve civil. Strategjia, përcakton drejtimet e caktuara që përfaqësojnë udhëzime 

për politikën e zhvillimit profesional. 

Ajo njeh gjithashtu, nevojën për të dhe rëndësinë e zhvillimit të politikave afatgjata 

të zhvillimit profesional të nëpunësve civil, si dhe ekzistencën e institucionit në krye 

të programit të përgjithshëm, të zhvillimit profesional.  

Zhvillimi profesional në përputhje me rrethanat bëhet një instrument kyç i 

administratës shtetërore moderne. Duhet të kihet parasysh se zhvillimi dhe trajnimi i 

nëpunësve civilë, është një nga lidhjet në zinxhirin e planifikimit dhe zhvillimit të 

burimeve njerëzore, përveç planifikimit të burimeve njerëzore, që është zgjedhja dhe 

rekrutimi i tyre në administratën shtetërore, si dhe vlerësimi dhe promovimi i tyre. 

Lidhja e të gjithë elementeve të këtij sistemi, siguron kushtet për një performancë 

efikase dhe efektive të sistemit të nëpunësit civil. 

Zhvillimi profesional i punonjësve në administratën shtetërore, është një proces i 

vazhdueshëm, i organizuar në mënyrë sistematike dhe i planifikuar i cili është 

përmirësuar dhe zhvilluar, përmes mësimit dhe punës praktike. Sot në "shoqërinë e 

dijes", përmirësimi i vazhdueshëm i njohurive dhe aftësive në jetën profesionale 

është i nevojshëm, pra, nëpunësit civilë duhet të përmirësojnë në mënyrë të 

vazhdueshme njohuritë dhe aftësitë e tyre. 
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Arsyeja kryesore, që përcakton rëndësinë dhe nevojën për zhvillim të vazhdueshëm 

professional, është fakti se në vendet në tranzicion, të tilla si Serbia, hasim ndryshime 

në sistemin ligjor. Përkatësisht, çdo vit, miratohet një numër i madh aktesh ligjore, 

gjë që paraqet sfida të reja për shërbimin civil dhe kërkon, përveç të kuptuarit 

adekuat edhe zbatimin e duhur të tyre. 

Vendet në tranzicion, ndeshen me një ndryshim të plotë të sistemit të tyre ligjor dhe 

miratimit të një sasi të konsiderueshme të akteve ligjore dhe kjo kërkon nëpunës civil 

që të kuptojnë dhe zbatojnë këtë legjislacion. Mënyra e organizuar, sistematike dhe e 

planifikuar e formave të zhvillimit profesional duhet të kontribojë në kuptimin e 

përmbajtjes së lartpërmendur në një mënyrë më të mirë, për të zotëruar njohuritë e 

nevojshme, aftësitë dhe procedurat dhe në këtë mënyrë për të kontribuar në zbatimin 

më të mirë të legjislacionit në punën e përditshme të nëpunësve civilë. Përveç kësaj, 

kontributi kryesor në zhvillimin profesional është përmirësimi i efikasitetit në 

administratën shtetërore, tregues i arritur nga rregullimi dhe modernizimi i njohurive 

të nëpunësve civil në IT dhe teknologji komunikimi. Mundësia dhe nevoja për 

lëvizjen e kuadrove të administratës nga një vend pune në një tjetër, në shkallë 

horizontale dhe vertikale në kuptimin e ri-caktimit apo promovimit të tyre, gjithashtu 

kontribon në zhvillimin profesional të administratës shtetërore. Në të vërtetë, procesi 

i villimit profesional të nëpunësve civil, është i lidhur ngushtë me procesin e 

monitorimit të punës dhe të vlerësimit të tyre. Qëllimi i vlerësimit, i përcaktuar në 

Ligjin nëpunës shtetëror, pjesërisht i referohet krijimit të kushteve të duhura për 

vendim-marrje, promovimit dhe zhvillimit profesional.  

Aftësitë e mira menaxhuese, kërkojnë ndihmën e menaxherit ndaj punonjësit të tij / të 

saj, gjatë periudhës së vlerësimit, për të zbatuar të gjitha objektivat e punës. Zyrtari 

kryesor e arrin këtë, duke monitoruar punën e tij / të saj, dhe duke iu referuar atij / 

asaj për zhvillim profesional në fushën e nevojshme e për arritjen e suksesshme të 

objektivave të përcaktuara të punës. 

Zhvillimi i propozuar profesional duhet të jetë i bazuar në perceptim praktik gjatë 

periudhës së vlerësimit. Kjo, mund të ndihmojë personin që është vlerësuar për të 

kapërcyer dobësitë e tij / të saj në punë, apo për të përqendruar vëmendjen e tij / të 

saj në zhvillimin e karrierës. Pasojat e procedurës së vlerësimit mund të jenë të 

lidhura me procesin e zhvillimit profesional në mënyra të ndryshme. Psh, një 

nëpunës civil që është vlerësuar me vlerësimin "pakënaqshëm", mund të 

rekomandohet për trajnime profesionale shtesë, në mënyrë që të ketë më shumë 

shanse për të qenë i suksesshëm, gjatë vlerësimeve të tjera. Çdo nëpunës civil, mund 

të përfshihet në programin e zhvillimit të rregullt profesional të bërë për të gjithë 

nëpunësit civil ose, mund ti ofrohen programe të veçanta, të destinuara për nëpunësit 

civilë, të vlerësuar me vlerësimin "pakënaqshëm". Njësia e Burimeve Njerëzore, me 

propozimin e vlerësuesit, miraton vendimin për zhvillim profesional. Ata nëpunës 

civilë, të cilët janë vlerësuar me një notë të lartë (5), në fund të periudhës së 

vlerësimit, përfaqësojnë një potencial të vlefshëm për administratën shtetërore dhe 

duhet t‘u kushtohet një vëmendje e veçantë nevojave të zhvillimit të tyre profesional. 
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Në të njëjtën kohë, pavarësisht se sa ne jemi të bindur në favor të fuqisë së arsimit 

dhe të zhvillimit, gjithëkush duhet të ketë parasysh se të gjitha problemet dhe 

vështirësitë në funksionimin e administratës shtetërore nuk mund të rregullohen 

vetëm me zhvillimin profesional të nëpunësve civilë. 

Zhvillimi profesional i nëpunësve civilë, nuk mund të reduktohet në seminare 

individuale dhe forma të tjera të grumbullimit profesional të nëpunësve civilë. Ky, 

është një proces afat-gjatë në të cilën dituria është përmirësuar dhe jane zhvilluar 

shkathtësitë dhe aftësitë. 

 

2. Kuadri ligjor i Trajnimit të Përgjithshëm Profesional 

Ligji për nëpunësit shtetëror, rregullon fushën e zhvillimit profesional dhe të 

trajnimit. Ky ligj, përcakton se nëpunësit civilë do të kenë të drejtën dhe detyrimin 

për t‘u përmirësuar profesionalisht, në përputhje me nevojat e autoriteteve shtetërore. 

Republika e Serbisë, do të sigurojë fonde për trajnimin në buxhetin e saj. Ligji 

gjithashtu, përcakton se zhvillimi profesional është i bazuar në programet që 

përcaktojnë formën dhe përmbajtjen e zhvillimit, si dhe shumën e fondeve të 

nevojshme për zhvillim. Ligjvënësi përshkruan dy lloje të programeve të zhvillimit 

profesional - të përgjithshëm, përgatitja dhe zbatimi i të cilit përqëndrohet në 

Shërbimin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (në tekstin e mëtejmë: Shërbimi) 

dhe të veçantë, i cili është në kompetencë të çdo autoriteti individual. Qeveria 

miraton, për çdo vit, programin e përgjithshëm të zhvillimit profesional për nëpunësit 

civilë në organet e administratës shtetërore dhe shërbimet e Qeverisë (në tekstin e 

mëtejmë: PPZHP), me propozim të Shërbimit, ndërsa drejtori përgatit programin e 

veçantë të zhvillimit profesional të nëpunësve civilë, në autoritetet shtetërore, në 

pajtim me nevojat e veçanta të tyre. 

Në pajtim me Ligjin për sherbimin civil, Rregullorja për Themelimin e Shërbimit, 

parashikon që Shërbimi Civil (neni 2, paragrafi 8) "përgatit për Qeverinë, propozimin 

e programit të përgjithshëm të zhvillimit profesional të nëpunësve civilë dhe 

organizon trajnimin profesional në përputhje me programin e miratuar‖. 

Nëpunësit civil, mund t‘i ofrohet arsimim shtesë, i përshtatshëm për një autoritet 

shtetëror, pas përfundimit të konkursit të brendshëm, në kuadër të autoritetit të shtetit 

duke ju dhënë preferencë nëpunësve civil të cilët kanë arritur nivel të lartë të 

performances, gjatë tre viteve të fundit. Autoriteti shtetëror, mbulon shpenzimet e 

arsimit plotësues. Pas arsimimit plotësues, nëpunësit civil duhet të mbeten në 

institucionet shtetërore për të paktën sa dyfishi i kohëzgjatjes së arsimit. Përndryshe, 

ai / ajo, duhet të rimbursojë shpenzimet e arsimit plotësues, me një pagesë të vetme. 

PPZHP, është hartuar në përputhje me nevojat horizontale për zhvillim profesional të 

nëpunësve civilë, nga organet e administratës shtetërore dhe shërbimet e qeverisë dhe 

duhet të përfaqësojë tërësinë e njohurive të përgjithshme, të përbashkëta dhe aftësitë 

e nevojshme për nëpunësit civil të pavarur nga autoriteti i administratës shtetërore, në 

të cilën ata punojnë. Domethënë, ajo reflekton nevojat e përbashkëta të të gjitha 

autoriteteve shtetërore, në përputhje me detyrat e përbashkëta horizontale apo me ato 

detyra që shfaqen në të gjitha ose në shumicën e organeve të administratës shtetërore 
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(psh, detyra e burimeve njerëzore, menaxhimi financiar, ai i hartimit të ligjeve, etj). 

Detyra horizontale, janë ato detyra të veçanta administrative të cilat janë, në një masë 

të vogël ose më të madhe, të pranishme në punën e të gjitha organeve të 

administratës shtetërore, pra detyra tipike dhe të cilat shumica e nëpunësve civilë në 

të njëjtin nivel hierarkik apo me profesion të njëjtë, duhet të kryejnë në përmbushje të 

detyrave të përditshme në organet e administratës shtetërore. 

Nga ana tjetër, programi i veçantë u drejtohet nevojave të secilit institucion 

individual shtetëror, në përputhje me qëllimin e punës së autoritetit në fjalë dhe të 

llojeve të detyrave të kryera nga nëpunësit civilë në autoritetet përkatëse. Ndryshe 

nga programi i përgjithshëm i zhvillimit profesional, i cili është i njëjtë për të gjithë 

nëpunësit civil në organet e administratës shtetërore dhe shërbimet e Qeverisë, 

programet e veçanta kryhen nga organe të veçanta. 

Programet e veçanta vjetore të zhvillimit professional, të miratuar nga organet e 

administratës shtetërore, duhet të rrjedhin nga PPZHP. Vetëm me unitetin e 

përgjithshëm dhe të veçantë të zhvillimit të programeve profesionale mund të 

takohen në tërësinë e tyre nevojat e ndryshme të nëpunësve civilë për njohuritë që u 

mungojnë ose aftësitë e nevojshme për kryerjen efikase dhe efektive të punës së 

përditshme. 

 

3. Sistemi i Zhvillimit Profesional - Pikat kryesore 

3.1 Objektivat dhe Parimet e Programit të Përgjithshëm të Zhvillimit 

Profesional (PPZHP) 

PPZHP vjetore, ka rëndësi të madhe, kryesisht për zbatimin dhe koordinimin e 

zhvillimit profesional të nëpunësve civilë në organet e administratës shtetërore dhe 

shërbimet e Qeverisë së Serbisë. PPZHP, është gjithashtu i rëndësishëm për 

planifikimin e zhvillimit profesional të nëpunësve civilë, në nivel të çdo institucioni 

individual. Ky dokument, paraqet hapin e parë në rregullimin e procesit të zhvillimit 

profesional të nëpunësve civilë në Republikën e Serbisë dhe vendos themelet për 

krijimin e sistemit të zhvillimit profesional të nëpunësve civilë. Në të njëjtën kohë, 

një dokument i tillë duhet të përfaqësojë, në të ardhmen, një nga dokumentet bazë me 

të cilat autoritetet e administratës shtetërore planifikojnë aktivitetet e caktuara në 

fushën e zhvillimit profesional. Ai, mundëson përcaktimin e zhvillimit të stafit të 

nevojshme për zbatimin e suksesshëm të objektivave dhe të detyrave. 

3.2 Objektivi i përgjithshëm i PPZHP 

PPZHP, ka për qëllim sigurimin e një qasjeje sistematike për planifikimin, zbatimin 

dhe koordinimin e zhvillimit profesional të nëpunësve civilë, në fushat ku ka nevojë 

për zhvillim profesional dhe ku ato programe sigurojnë kushte për përfshirjen e të 

gjithë nëpunësve civil, në programet e trajnimit. 

3.3 Objektivat Special të PPZHP 

Objektiva të tjera (të veçanta) të PPZHP janë si: 

• Kontributi në planifikimin e zhvillimit profesional, në nivel institucioni, sidomos në 

përgatitjen e programit të veçantë të zhvillimit profesional; 

• Kontributi në zbatimin e programeve vjetore, të punës së institucioneve; 
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• Kontributi në buxhetin vjetor, të institucioni. 

3.4 Parimet e PPZHP 

Zhvillimi profesional i nëpunësve civilë, do të bazohet në parimet e mëposhtme:  

 Sipas Ligjit për nëpunësit civilë, një nëpunës civil ka të drejtë dhe obligim për tu 

përmirësuar në mënyrë profesionale, në përputhje me nevojat e organeve 

shtetërore;  

 Zhvillimi profesional, duhet të bazohet në nevojat e nëpunësve civil të përcaktuar 

më parë;  

 Planifikimi për zhvillim profesional për secilin nëpunës civil duhet të jetë në 

përputhje me planin e zhvillimit të karrierës së çdo nëpunësi civil; 

 Planifikimi për zhvillim profesional, kryhet në përputhje me rezultatet e 

planifikuara dhe zbatuara të punës së nëpunësit civil dhe ndër të tjera, raportin 

vjetor të vlerësimit; 

 Forcimi i kapaciteteve, kontribuon në forcimin e motivimit të vazhdueshëm të 

zhvillimit professional; 

 Zhvillimi professional, duhet të marrë parasysh eksperiencën në pune të  

pjesëmarrësve; 

 Përmbajtja e programeve, duhet të sigurojë marrëdhënie të përshtatshme në mes të 

njohurive teorike e praktike, si dhe të aftësive; 

 Zhvillimi professional, duhet të respektojë dallimet në kapacitetet individuale, 

stilet, mënyrat e të nxënit si dhe në përvojën e mëparshme; 

 Zbatimi i programit, përfaqëson përfshirjen e formave të ndryshme, si dhe metodat 

moderne interaktive; dhe në fund 

 Është e nevojshme të sigurohet monitorim dhe vlerësim sistematik për të dy nga 

rezultatet e arritura si atë PPZHP dhe të procesit të implementimit. 

3.5 Analiza e nevojave të trainimeve 

Analiza e nevojave për trajnim, është procesi i identifikimit të dallimeve në mes të 

njohurive ekzistuese e aftësive të nëpunësve civilë dhe njohuritë e aftësitë të 

nevojshme për kryerjen me efikasitet të një detyre të caktuar dhe realizimin e 

objektivave të një organizate. Metodologjia e përdorur, është një kombinim i qasjes 

nga lart-poshtë me atë nga poshtë-lart. Kjo, nënkupton faktin që kemi përdorur 

modele dhe instrumente të ndryshme në identifikimin e nevojave të nëpunësve civilë, 

për trajnime. 

Analiza e dokumenteve strategjike kombëtare dhe ndërkombëtare, ka mundësuar 

njohjen e proceseve të reformave prioritare. Një tjetër lloj analize - analiza ligjore - 

përfshirë 39 rregullat e së drejtës (11 ligje, 19 rregulla, 5 rregullore, 3 rregulla të 

provave dhe 2 direktiva), të cilat specifikojnë fushat më të rëndësishme të 

administratës shtetërore dhe funksionet e detyrat më të rëndësishme të kryera nga 

nëpunësit civilë, të pavarur nga autoriteti i administratës shtetërore, në të cilën ata 

janë të punësuar. 

Analiza horizontale e detyrave të administratës shtetërore ka bërë të mundur 

përcaktimin e rrjedhës së shqyrtimit të nevojave të nëpunësve civilë, kur është fjala 
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për vazhdueshmërinë e zhvillimit të tyre profesional. Qasja themelore, metodologjike 

në analizën e vlefshme të rregullave për të përcaktuar detyrat ―horizontale‖(detyrat e 

përbashkëta të të gjitha organeve të administratës shtetërore) përcaktohet nga pyetja 

nëse p.sh. funksioni\ detyra shfaqet në të gjitha ose të paktën në pjesën më të madhe 

të institucioneve. Psh, funksioni i menaxhimit të burimeve njerëzore, ai i menaxhimit 

financiar apo i hartimit të akteve ligjore, janë funksione të cilat në mënyrë të 

pashmangshme paraqiten në të gjitha organet e administratës shtetërore. Hapi i tjetër, 

ishte mbledhja e të dhëna nga vet nëpunësit civil, në mënyrë që të përcaktohen 

interesat dhe përparësitë në lidhje me zhvillimin profesional. Gjithashtu, takimet me 

institucionet e ngjajshme brenda administratës publike ndihmojnë në konkretizimin e 

përmbajtjes së kurseve të trajnimit.  

 

 
 

3.6 Grupet e synuara 

Rezultatet e fituara përmes analizës së nevojave për trajnim, mundësojnë kryerjen e 

kategorizimit të grupeve të nëpunësve civilë të synuar, për të cilët ishte menduar 

trajnimi. Kështu, trajnimi i përgjithshëm profesional i nëpunësve civilë, shërben për 

të kënaqur nevojat e trajnimit profesional dhe zhvillimin e kategorive të ndryshme të 

nëpunësve civilë, në përputhje me hierarkinë e vendeve të punës:  

 nëpunësit civilë në pozicione të caktuara;  

 zyrtarët kryesorë të njësive më të vogla organizative në organet e administratës 

shtetërore;  

 të punësuarit rishtas si nëpunës civilë në administratën shtetërore;  

 si dhe të gjithë nëpunësit e tjerë civil.  

Programi PPZHP është, në të njëjtën kohë, i projektuar për të plotësuar nevojat për 

trajnim profesional të grupeve të tjera, duke pasur parasysh llojin e punës që kryejnë: 

 Nëpunësit civilë në njësitë e burimeve njerëzore, si dhe individë që kanë të bëjnë 

me burimet njerëzore  në organet e administrates shtetërore dhe organizatave të 

veçanta; 

 Nëpunësit civilë që zhvillojnë proçedimin administrativ; 

 Nëpunësit civilë të ngarkuar me integrimin në BE; 

 Nëpunësit civilë përgjegjës për dhënien e informatave me rëndësi publike;  
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 Nëpunësit civilë të ngarkuar me marrëdhëniet publike; 

 Nëpunësit civilë që kanë të bëjnë me çështjet e financave; 

 Koordinatorët dhe asistentët e projektit.  

 

3.7 Përmbajtja e fushave temaike 

Programi i Përgjithshëm i Zhvillimit Profesional për vitin e kaluar ishte i përbërë nga 

9 fusha tematike. Çdo fushë tematike përfshin disa module, brenda të cilave është 

planifikuar zbatimi i një forme të ndryshme të zhvillimit profesional. Fushat kryesore 

tematike, ishin: Sistemi qeveritar dhe çështjet e administratës shtetërore, Sistemi i 

Shërbimit Civil, Administrimi Modern dhe Menaxhimi në Administratën Shtetërore, 

Transparenca, Menaxhimi i Projekteve në BE, Çështje drejt Bashkimit Evropian, 

Çështjet e Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Administratës Shtetërore, si dhe 

Trajnimi i Trajnerëve . 

Zhvillimi profesional i nëpunësve civilë në vitin 2008, do të ndërmerret në fushat e 

mëposhtme: 
1. RENDI KUSHTETUES  

1.1 Qeverisja në Republikën e Serbisë  

1.2 Të drejtat dhe liritë e njeriut dhe të pakicave 

2. SISTEMI QEVERITAR DHE ÇËSHTJET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE 

2.1 Kuadri Rregullator në zonën e Administratës së Shtetit  

2.1.1 Administrimi i Sistemit Shtetëror  

2.1.2 Organizimi i brendshëm i organeve të administratës shtetërore  

2.2 Procedura administrative dhe konflikti administrativ  

2.3 Përgatitja e Rregullores  

2.3.1 Hartimi i Rregullores, Metodologjia  

2.3.2 Reforma Rregullatore dhe zbatimi i metodave për Thjeshtimin e Rregullores së Mjedisit dhe 

eliminimi i rregullave të panevojshme  

2.3.3 Analiza e Impaktit Rregullator  

3. SISTEMI I SHËRBIMIT CIVIL  

3.1 Planifikimi i burimeve njerëzore  

3.1.1 Analiza e punës, Përshkrimi dhe Klasifikimi i punës 

3.1.2 Nevojat e planifikimit të burimeve njerëzore  

3.2 Përzgjedhja e burimeve njerëzore  

3.2.1 Procesi i plotësimit te vendeve të punës dhe Përzgjedhja e burimeve njerëzore në 

administratën shtetërore  

3.2.2 Metodat e zgjedhjes së burimeve njerëzore  

3.3 Monitorimi dhe Vlerësimi i punës së nëpunësve civilë  

3.3.1 Vlerësimi i Nëpunësit civilë - nëpërmjet vendosjes së objektivave të punës për vlerësim  

3.3.2 Kryerja e një Interviste Vlerësimi  

3.3.3 Raporti i Vlerësimit  

3.4 Planet e zhvillimit të burimeve njerëzore (Trainimi)   

3.4.1 Analiza e nevojave të trainimit 

3.5 Regjistri qendror i burimeve njereëzore  

3.5.1 Mbajtja e Regjistrit qendror të burimeve njerëzore 

3.5.2 Regjistri qendror i Sistemit të burimeve njerëzore si Mbështetje për Menaxhimin e Burimeve 

Njerëzore  
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4. ADMINISTRIMI MODERN DHE MENAXHIMI NË ADMINISTRATËN 

SHTETËRORE  

4.1 Menaxhimi në administratën shtetërore  

4.1.1 Menaxhimi Strategjik  

4.1.2 Objektivat e Menaxhimi të Orientuar  

4.1.3 Menaxhimi i ndryshimit  

4.1.4 Menaxhimi i Burimeve Njerëzore  

4.2 Plani Vjetor Operativ (PVO)  

4.2.1 Hyrje në Planifikimi vjetor Operativ  

4.2.2 Metodat dhe teknikat për analizat e Zbatimit  

4.2.3 Menaxhimi i Ciklit të Projektit në administratën shtetërore  

4.2.4 Monitorimi, raportimi dhe mekanizmat e vlerësimit  

4.3 Menaxhimi në administratën shtetërore  

4.3.1 Menaxhimi efektiv  

4.3.2 Grupet e punës dhe vendim-marrjes  

4.3.3 Aftësitë negociuese dhe negociatat  

4.3.4 Cilësia e Motivimit dhe Performanca e punonjësve  

4.3.5 Aftësitë e komunikimit dhe zgjidhjes së konflikteve  

4.3.6 Menaxhimi i kohës dhe Kryesimi një takimi  

4.3.7 Menaxhimi i stresit  

5. PROJEKTE NË ADMINISTRATËN SHTETËRORE  

5.1 Projektet e financuara nga donacionet dhe zhvillimi i ndihmës 

5.1.1 Identifikimi dhe Hartimi i Projekt Propozimit të Procesit të Programimit të Ndihmës 

Ndërkombëtare  

5.1.2 Hartimi i Kornizës Logjike  

5.1.3 Hartimi i projekt propozimit për Instrumentin e Para-aderimit (IPA)  

5.1.4 Identifikimi dhe Hartimi i Projekt Propozimit të Procesit të Programimit të 

Ndihmës Ndërkombëtare (për mjetet e përcaktuara nga Mbretëria e Norvegjisë)  

5.2 Projektet e financuara nga Buxheti dhe / ose burimet e brendshme financiare  

5.2.1 Zyra e Investimeve të Programit Kombëtar - Projekt Propozimi dhe Data e hyrjes në 

Sistemin  IT  

6. SISTEMI I FINANCAVE PUBLIKE  

6.1 Sistemi Buxhetor  

6.1.1 Bazat e Sistemi Buxhetor 

6.1.2 Përgatitja dhe planifikimi i buxhetit  

6.1.3 Analiza e efekteve financiare legjislative  

6.1.4 Zbatimi Buxheti  

6.2 Prokurimit Publik  

6.2.1 Zbatimi i Ligjit për Prokurim Publik  

7. DREJT BASHKIMIT EVROPIAN  

7.1 Baza e Trajnimit të BE-së  

7.1.1 Ligji i BE-së dhe Procedurat  

7.2 Trajnimi binjakëzimit  

7.2.1 Inter dhe Koordinimi, brenda procesit të pranimit në BE  

7.2.2 Politikat kryesore të BE-së, Harmonizimi dhe Zbatimi; Menaxhimi i Projekteve  

7.3 Trajnime specializuara  

7.3.1 Marrëveshja e Stabilizim Asocimit dhe përgatitjet për negociatat e anëtarësimit  

7.3.2 Teknikat e negociatave, në procesin e pranimit në BE  

8. TRANSPARENCA  

8.1 Marrëdhëniet me Publikun  
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8.1.1 Paraqitja Publike dhe Aftësitë Prezantuese  

8.2 Publiciteti në punë dhe Korrupsioni   

8.2.1 Qasja e lirë në Rëndësia e Informacionit Publik 

8.2.2 Të hapur rreth korrupsionit  

9. ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME  

9.1 Përdorimi i gjuhës në administratë  

9.1.1 Zbatimi i rregullave gramatikore, stilistike dhe sintaksore  

9.2 Literacy Computer  

9.2.1 Kursi bazë në WINDOWS XP Bazat e kompjuterit dhe Sistemi Operativ Windows (XP 

Windows)  

9.2.2 MS WORD - Kursi Bazë  

9.2.3 MS WORD - Kurs i Avancuar  

9.2.4 MS EXCEL - Kursi Bazë  

9.2.5 MS EXCEL - Kurs i Avancuar  

9.2.6 MS Power Point - Kurs i Avancuar  

9.2.7 Interneti dhe E-maili  

9.2.8 MS Access - Kursi Bazë 

9.3 Çështje të Përgjithshme  

9.3.1 Roli i Sistemit të IT në administratën shtetërore dhe e-qeverisja  

9.3.2 Siguria dhe Mbrojtja në punë  

9.3.3 Rëndësia e barazisë gjinore në administratën shtetërore  

9.3.4 Zyrat e Menaxhimit   

10. TRAJNIMI I TRAJNERËVE NË ADMINISTRATËN SHTETËRORE  

10.1 Trajnimi bazë  

10.2 Trajnime të specializuara  

11. GJUHËT E HUAJA  

11.1 Gjuha franceze  

11.1.1 Kursi i Përgjithshëm  

 

3.8 Lektorët dhe trajnerët 

Për qëllim të trajnimit dhe formave të tjera të formimit profesional, ne punësuam 

ekspertë vendas dhe të huaj, profesorë dhe bashkëpunëtorë të universiteteve serbe, si 

dhe të nëpunësve civilë. Në të njëjtën kohë, të punësuarit në Shërbim, përgjegjës për 

fusha të ndryshme (vlerësimi i nëpunësve civilë, përzgjedhja e stafit dhe rekrutimi, 

analiza e punës dhe mbajtja e Regjistrit Qendror të Personelit, etj.) do të përfshihen 

në zbatimin e programeve të caktuara, të trajnimit. 

Në përputhje me këtë, është planifikuar të formohet një grup lektorësh në mesin e 

nëpunësve civil, të cilët do të trajnohen për implementimin e programit. Qëllimi, 

është që të përdoren kapacitetet e brendshme të administratës shtetërore dhe 

nëpunësve civilë, të punësuar si pedagogë, të cilët, pas përzgjedhjes dhe trajnimeve 

shtesë, të provojnë të jenë në gjendje të zbatojnë trajnimin. Kjo, mund të arrihet 

nëpërmjet përfshirjes graduale dhe rritjes së nëpunësve civil, të cilët do të ofrojnë 

mbështetje për trajnime, me pakësimin e njëkohshëm të numrit të lektorëve nga rrethi 

i konsulentëve. Kështu, qëllimi është të krijohet një situatë ku në të ardhmen, 

nëpunësit civilë nga organet e administratës shtetërore të kenë rolin kryesor në 

zbatimin e PPZHP. Kjo, u referohet nëpunësve civil të cilët, pas përzgjedhjes dhe 
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trajnimeve shtesë, do të kenë kapacitet për të bërë trajnime dhe do të kenë të 

zhvilluar, përveç njohurive si ekspertë edhe aftësitë si pedagog. 

Modalitetet e ndryshme të punësimit të lektorëve / instruktorëve, për realizimin e 

trajnimit në kuadër të PPZHP, janë të mundshme dhe ato nuk do të varen vetëm nga 

kërkesat, synimet dhe përmbajtja e programve individuale, por edhe për ligjëruesit  

individual, njohuritë e tyre, aftësitë dhe përvoja. Në këtë vit dhe në 2009, ne do të 

përpiqemi për të krijuar një bazë të trajnerëve për shumicën e temave dhe / ose fushat 

tematike. 

3.9 Format dhe Metodat e zbatimit 

Realizimi i një programi të përgjithshëm, të zhvillimit profesional, presupozon 

zbatimin e formave dhe metodave të ndryshme të punës, që mundësojnë shkëmbimin 

e përvojave, njohurive, metodave dhe nevojat e të gjithë pjesëmarrësve. Format 

organizative, si forma në të cilën njohuritë dhe aftësitë janë të fituara apo detyrat 

arsimore janë arritur, presupozojnë diversitetin e aktiviteteve dhe aplikimin e 

metodave të ndryshme interaktive me të cilat janë arritur objektivat e planifikuara. 

Përveç ligjëratave si forma kryesore e zhvillimit profesional, objektivat e PPZHP do 

të arrihen nëpërmjet formave të tjera organizative, si seminare (informative, para-

seminare, seminare edukativ dhe cikle seminaresh), konferenca, kurse udhëzuese, 

tryeza të rrumbullakëta dhe të tjera. Disa nga format që do të përdoren në procesin e 

zhvillimit, janë në vijim: 

prezantime me gojë, intervista, diskutime, demonstrime, projekte, zgjidhje të 

problemeve, raste studimi e të tjera.. Zgjedhja e metodave do të varet nga detyrat e 

përcaktuara të trajnimit, aftësitë organizative dhe teknike; stili i punës ligjëruese dhe 

aftësitë. Zbatimi i programit kërkon përdorimin e pajisjeve adekuate.Në trajnime janë 

përdorur  të gjitha pajisjet audio/ vizuale  të nevojshme ( projektor, bord i bardhë, 

aparat fotografik, video kamera, etj.). Përdorimi i këtyre pajisjeve ka sjellë cilësi më 

të mirë në trajnime dhe efikasitet në punën ligjëruese.  

3.10 Monitorimi dhe Vlerësimi i Zbatimit të zhvillimit professional 

Çdo trajnimi individual në kuadër të programit të përgjithshëm të formimit 

profesional, kërkon monitorim dhe vlerësim. Ne përdorim një formë të thjeshtë, atë të 

fletë vlerësimit, për të marrë informacion në lidhje me kënaqësinë e pjesëmarrësve në 

trajnime: përmbajtjen e procesit arsimor, veprimtarinë e pjesëmarrësve në procesin 

arsimor, vetvlerësimin e nivelit të njohurive para dhe pas trajnimit, organizimin e 

kohës, hapësirës, mjaftueshmërisë së metodave të punës së lektorëve, të metodave të 

aplikuara në arritjen e rezultateve të planifikuara, materialeve dhe kushtet teknike për 

realizimin e procesit, etj. Pas disa trajnimeve, një provë për njohuritë me një larmi 

pyetjesh (të hapura, të mbyllura, me alternative, etj.) është përdorur me qëllim për të 

testuar nivelin e njohurive të pjesëmarrësve. Megjithatë, vlera e vërtetë dhe 

thelbësore e programit, është reflektuar në rezultatet organizative të arritura në planin 

individual dhe më gjerë. Kjo është arsyeja pse, pas vitit të parë, ne kemi kryer një 

hulumtim vlerësimi për rezultatet e PPZHP. Një nga detyrat prioritare të Shërbimit 

është që ka të bëjë me themelimin dhe zhvillimin e një sistemi për monitorim dhe 

vlerësim, të programit të trajnimit profesional. 
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 4. Fakte; Një vit më parë 

Punonjës nga 94 organe të administratës shtetërore (nga 110 gjithsej), nga shërbimet 

e Qeverisë dhe ata të mbështetjes nga rrethet administrative, kanë marrë pjesë në 

programet e zhvillimit profesional të organizuar nga Shërbimi. Sipas Programit të 

Zhvillimit të Përgjithshëm Profesional për vitin 2007, u kryen 133 kurse trajnimi 

(gjatë muajit gusht nuk u zhvilluan kurse për shkak të pushimeve). 

Numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në 133 kurset e trajnimit ishte 2394 (morën 

pjese edhe 127 pjesëmarrës të tjerë ishin nga autoritete për zhvillimin e të cilit 

Shërbimi nuk është përgjegjës).  

Numri i nëpunësve civil, të cilët morën pjesë në kurset e trajnimit ishte 1 700 (numri 

mesatar i pjesëmarrësve për kurs trajnimi është 19), nga të cilat 1 248 nëpunësve 

civilë morën pjesë vetëm një kurs trajnimi. 

Një total prej 452 nëpunës civilë morën pjesë në 2 e më shumë kurse: 

 293 nëpunës civilë morën pjesë 2 kurse, 

 107 nëpunës civilë morën pjesë në 3 kurse, 

 29 nëpunës civilë morën pjesë në 4 kurse, 

 17 nëpunës civilë morën pjesë në 5 kurse, 

 4 nëpunës civilë morën pjesë në 6 kurse. 
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Muajt Numri i pjesëmarrësve Numri i trajnimeve 

Janar 182 4 

Shkurt 236 7 

31 Mars 31 2 

Prill 107 5 

Maj 214 12 

Qershor 118 8 

Korrik 86 4 

Gusht 0 0 

Shtator 211 14 

Tetor 439 29 

Nëntor 453 27 

Dhjetor 317 21 

Totali 2 394 133 

 

 
 

Realizimi i PPZHP sipas zonave tematike 

Tematika Numri i pjesëmarrësve Numri i trajnimeve 

1 TA 7 117 

2 TA 36 821 

3 TA 27 503 

4 TA 4 79 

5 TA 2 57 

6 TA 41 643 

8 TA 13 130 

9 TA 1 11 
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Fusha tematike 1 

Sistemi Qeveritar dhe Çështjet e Administratës Shtetërore 

 
 

Fusha tematike 2  

Sistemi i Shërbimit Civil  
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Fusha tematike 3  

Modernimi i Administratës dhe Menaxhimi në Administratën Shtetërore  

 
 

Fusha tematike 4  

Transparenca  

 
 

Fusha tematike 5  

Projekte në Administratën Shtetërore  
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Fusha tematike 6  

Sistemi i Financave Publike  

 
 

Fusha tematike 7  

Drejt Bashkimit Evropian  

Nuk ka të dhëna të disponueshme.  

 

Fusha tematike 8  

Çështje të Përgjithshme në Administratën Shtetërore  

 
 

Fusha tematike 9 

 Trajnimi i trajnerëve në administratën shtetërore  

 
 



236                                   Politika dhe Administrimi Publik: Sfida dhe Sinergji 

 
 

Nga koha kur u themelua Shërbimi (në dhjetor 2005) e deri tani, janë organizuar më 

shumë se 200 kurse trajnimi, për nëpunësit civil. Në lidhje me radhët, këto janë të 

dhënat statistikore: në radhët e mëposhtme kanë vijuar trajnim: 8 % e nëpunësve 

civilë në pozicionet e caktuar, 24 % e këshilltarëve të lartë, 24 % e këshilltarëve të 

pavarur, 28 % e këshilltarëve, 6 % të këshilltarëve të vegjël, 5 % e bashkëpunëtorëve 

dhe 2 % e nëpunësve. Duke patur parasysh ndarjen gjinore, një përqindje më të lartë 

kanë gratë, domethënë 73 % e pjesëmarrësve në trajnim ishin femra, në krahasim me 

27 % që ishin burra. Pjesëmarrësit, kanë vlerësuar shumë cilësinë e seminareve të 

organizuara (vlerësimi mesatar për të gjitha seminaret ishte 4,63). 

 

5. Sfidat e së ardhmes 

Në mënyrë që të ketë një propozim cilësor të programit vjetor të zhvillimit 

profesional dhe për t'iu përgjigjur nevojave të përfituesve të drejtpërdrejtë - 

nëpunësve civilë, në 2008 dhe në vazhdim, Shërbimi, po përballet me sfidat e 

mëposhtme: 

 zhvillimi i metodologjisë për përcaktimin e nevojave të nëpunësve civilë për 

zhvillim profesional; 

 zhvillimi i një sistemi vlerësimi për vlerësimin e cilësisë së programit të 

përgjithshëm të zhvillimit profesional, (të dy së bashku si implementimi i procesit 

ashtu edhe vlerësimi i rezultateve të arritura, e cila është më e rëndësishme). Ato 

janë pasqyruar në ndryshimet e arritura në planet individuale të përmirësimit të 

njohurive profesionale dhe aftësitë e nëpunësve civil, si dhe në ndryshimet në 

funksionimin e organeve shtetërore të veçanta; 

 krijimi i një sistemi për financimin e programit të përgjithshëm të zhvillimit 

profesional;  

 çertifikimi i trainereve; 

 krijimi i një database në lidhje me trainerët; trainimet dhe të trainuarit; dhe 

 shumë të tjera. 
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Edukimi i Administratës Publike Moderne në Kushtet 

Postmoderne: Reziku i Iatrogenesis Kulturor 
Inesa Vorontchuk, Aivars Kalnins 

 

Hyrje 

Shumica prej nesh orvaten të ―kenë progres‖ të dukshëm, në fushat tona të punës. 

Megjithatë, rezultatet mund të jenë të ndryshme nga ajo që ne duam të arrijmë. 

Shqetësimi për trendin udhëheqës brenda dhe jashtë vendit na shpie tek pyetja – pse 

ne shpesh kemi ―zhgënjim lidhur me mendimin konvencional për administratën 

publike‖?
 
A nuk është e çuditshme që kjo gjë ndodh shpesh e më shpesh, jo vetëm në 

―vendet e zhvilluara‖, ashtu si ne i quajm ato, por gjithashtu edhe në ―vendet më pak 

të zhvilluara‖, në ―vendet në zhvillim‖ dhe bile edhe në ―vendet në tranzicion‖, 

vende që janë trajtuar me ―terrapinë e shokut‖? 

A ka këtu drejtësi? Mund të ketë shumë spjegime, por ai më i thjeshti është mungesa 

e refleksionit lidhur me atë se çfarë ne dimë dhe cilat janë pikëpamjet tona për botën. 

Në pjesën e parë të punimit, ne do të nënvizojmë disa konsiderata, lidhur me faktin se 

si ne përballojmë detyrat e përditëshme të mësimdhënies në kushtet e një mungese 

kohe, pse japim mësim, çfarë është përfshirë në programin e studimit dhe si ndodhin 

ndryshimet.  

Duke marrë në konsideratë të ardhmen e kurrikulave tona, ne duhet të shikojmë 

prapa në të kaluarën. Për arsye se jemi mësuar të bazohemi tek metoda, i vetmi 

problem është të zgjedhim metodën e duhur. Struktura e ushtrimit mund të meret hua 

nga TWC, nga Parimi i Parashikimit, Pjesa 1: të fillojmë nga hapi më i lehtë – 

krijimi i kontekstit: duke parë përtej pikpamjes së botës industriale dhe duhet të 

vazhdojmë duke parë prapa – duke parë rreth e rrotull – duke parë përpara; dhe më 

tej Pjesa 2, aplikimi dhe zgjerimi i parimit të praktikimit, duke filluar me 

rigjenerimin kulturor duke krijuar pamje pozitive të të ardhmes, me njerëz të rinj 

përmes rindërtimit kulturor në botën postmoderne dhe të zhvendosemi përmes një 

kulture pozitive. 

Çfarë duhet bërë? Jo shumë. Por këtu kemi fjalët e Slaughter – një dëgjim i 

kujdesëshëm e plot me bereqet. Psh, në shprehjen, studime kritike të së ardhmes, 

‗kritike‘ në fjalor do të thotë të shikosh më thellë. 

Duke u përballur me sfidat e ardhme – problemet mjedisore dhe sociale – duket se 

janë një detyrë më e vështirë sesa ajo që ne kërkojmë të zgjidhim bazuar në përvojën 

tonë të edukimit modern. Mania jonë, për teknologjitë inovative, nuk na lë kohë për 

një jetë më kuptimplote. Mekanizmi, është një metaforë e kudogjendur, që është një 

pengesë e frikshme për parashikimin e ardhshëm të botës, në procesin e 

transformimeve dhe të ndryshimeve, që nënkuptohen dhe që janë të padëshirueshme. 

Kostot sociale dhe mjedisore, shpesh i kapërcejnë fitimet ekonomike dhe interesat 

afatshkurtra private, shpesh neglizhojnë interesat e brezave të ardhshëm dhe të 

komunitetit. 

Problemi nuk mund të zgjidhet vetëm duke u bazuar në vlerat utilitare. Bile, edhe në 

se nuk është marrë në konsideratë me seriozitet asgjë tjetër përveç qendrueshmërisë , 

kurrikulumi i Administratës Publike (AP) duhet të pasurohet me rezultate nga një 
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fushë më e gjerë kërkimesh, duke përfshirë edhe drejtime të panumërta të etikës, 

antropologjisë si dhe studime kulturore. 

Po ne? Ne nuk jemi të parët të cilëve u janë dhënë receta të pilulave të zhvillimit 

modern. Qëndrimet dhe vlerat – thelbi i karakterit tonë – janë objektivi i 

manipulimeve ideologjike. Si studjues, ne duhet ta marrim në konsideratë këtë gjë. 

 

2. Edukimi i Administratës Publike në Universitetin e Letonisë 

Ne propozojmë të diskutojmë problemin lidhur me zyrtarët e nivelit të mesëm dhe të 

lartë, që në administratën publike kanë pozicione administrative dhe manaxheriale, 

pozicione që kërkojnë arsim të lartë.  

Në perëndim dhe gjithashtu edhe në vendet e EQL-së, ka tradita dhe qasje të 

ndryshme lidhur me mënyrat për të siguruar profesionalizëm në administratën 

publike dhe në politikat publike. Ne, mund të dallojmë dy qasje kryesore: 

• E para merr në konsideratë faktin se kandidatët për karierë në administratën 

publike, duhet të jenë të përgatitur profesionalisht përpara se sa të hyjnë në të. Në 

këtë rast, mënyra e privilegjuar për të hyrë është përgatitja që arrihet përmes një 

arsimimi të veçantë, që jepet nga shkolla profesionale të specializuara ose programe 

të arsimit të lart, të specializuar, në nivel të parë ose pasuniversitar. Kërkesa 

konkuruese në këto lloj shkollash, konsiderohet në të njejtën kohë edhe rekrutim për 

shërbimin publik.  

• Qasja e dytë, konsiston në rekrutimin për shërbimin civil të atyre kandidatëve me 

diplomë të arsimit të lartë, që nuk janë domosdoshmërisht të përgatitur për një 

karierë në shërbimin publik. Në këto raste niveli i diplomës që ata kanë është më i 

rëndësishëm dhe kërkesat për specializimin e tyre i referohen në përgjithësi profilit të 

arsimimit të tyre. 

Edhe në se rekrutimi, është bazuar në merita dhe i hapur për konkurencë (gjë që nuk 

ndodh gjithnjë), procesi i zgjedhjes bazohet më tepër në një nivel të përgjithshëm të 

njohurive, aftësive dhe kapaciteteve intelektuale, se sa në kompetencat specifike 

profesionale të kërkuara për një shërbim publik efektiv në një fushë të caktuar. 

Të dyja qasjet, mund të zbatohen në ato vende që kanë një shërbim civil me status 

dhe të bazuar në karierë. Vetëm shembulli i dytë, përshtatet me një shërbim civil të 

hapur që bazohet në pozicione. Të dyja mund të jenë dhe shpesh janë aplikuar në të 

njejtin vend, që zbaton një shërbim civil të miksuar midis karierës dhe të bazuar në 

pozicione.  

Universiteti i Letonisë, ofron një program të quajtur Master në Administrim Publik, 

MPA, i cili është një gradë akademike. Pjesa teorike e programit të studimit master, 

përballon kërkimin bazë lidhur me Administratën Publike dhe gjithashtu jep edhe 

konkluzine e diskutime bashkëkohore. Departamenti i Administratës Publike, ofron 

programe pune për të gjitha kurset teorike, në këtë master. Në katalogun e kurseve të 

Universitetit të Letonisë, jepet një ndarje e numrit total të orëve dhe kodeve për 

secilin program. Punimi i masterit mund të jetë një lloj pune kërkimore në degën e 

dhënë të shkencës, duke paraqitur një trend original.  

Për të fituar në programin master, është e nevojshme: 
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• Të plotësohet program i masterit; 

•Të përcaktohet punimi i masterit 

Emërtimet e kurseve të studimit në programin MPA në Universitetin e Letonisë janë: 

• Parimet e Administratës Publike; 

• Makroekonomia; 

• Organizimi i Administratës Shtetrore dhe Qeverisjes vendore; 

• Administrimi dhe Etika (*); 

• Zhvillimi Human (*); 

• Metodat e kërkimit dhe organizata; 

• Manaxhimi i Projekteve; 

• Ligjet Publike; 

• Ekonomia Botrore dhe Integrimi Evropian (*); 

• Zhvillimi i rajonit të Balltikut (*); 

• Politika krahasuese dhe qeverisja; 

• Parashikimi i Ekonomiksit Social; 

• Teoria e Manaxhimit; 

• Analizat e politikave publike; 

• Sistemet e Informacionit të shtetit dhe të vetëqeverisjes (*); 

• Institucionet e Bashkimit Evropian (*); 

• Manaxhimi i personelit. 

*studentët mund të zgjedhin secilin nga këto lëndë. 

Në vende të ndryshme ka dhe duhet të ketë, diversitet të programeve të AP. Përderisa 

AP, është një disiplinë shumë specifike dhe duhet të konvergjoj deri në një farë mase 

(gjithashtu edhe për shkak të kërkesave të Bolonjës), programet duhet të ndryshojnë 

nga përmbajtja, misioni, orientimi disiplinor, pedagogjia dhe marrëdhëniet me 

praktikën. Parimet dhe procedurat e akredititimit të programit të AP, kanë qenë një 

çështje tradicionalisht e diskutuar në konferencat e NISPAcee. Duke rënë pak a 

shumë dakort, ne duhet të marrim në konsideratë sa vijon: 

• Qasjen multidisiplinare në kurriculat e AP; 

• Komponentët thelbësor të AP; 

• Zhvillimin e një deklarate të misjonit dhe / ose filozofisë së edukimit të një 

programi; 

• Programi AP dhe praktika e administrimit publik – marrëdhëniet e tyre, përftimi i 

kompetencave individuale për të punuar për organizata publike përmes arsimimit 

në AP; 

• Mënyrat e arritjes së performancës të studentëve si një përgjigje për ndryshimet në 

një mjedis më të gjerë; 

• Pozicioni dhe roli në kurrikula i gjetjes praktike të një vendi pune dhe internshipi i 

studentëve; 

• Pozicioni dhe roli i kryerjes së kërkimeve empirike dhe teorike në departamentin e 

AP; 

• Përbërja e fakultetit dhe programi i AP; 

• Pozicioni dhe roli i novacioneve dhe i përmirësimeve cilësore në programin AP. 



240                                   Politika dhe Administrimi Publik: Sfida dhe Sinergji 

 
A është akreditimi një mjet efektiv? Akreditimi, përfshin: 

• Vetakreditimin; 

• Vlerësimin e ekpertëve; 

• Vendimin e Komitetit të Ministrisë. 

Tendencat e akreditimit janë zhvendosja nga kritere specifike formale, drejt 

kapacitetit të institucionit. Kjo, gjë është më efektive. Efektiviteti i programit 

ekzistues të AP do të analizohet, përfshi këtu edhe vlerësimin e kurrikulës, mjedisin e 

fakultetit, punësimin e ishstudentëve. 

Ne, duhet të reflektojmë lidhur me atë se çfarë po bëjmë, pse po e bëjmë dhe a ka 

mundësi të tjera? Në se ne, duam të jemi të përgjegjshëm dhe jo vetëm konkurues, 

edhe për një arësye pragmatike, ne duhet të dimë se çfarë po ndodh në universitete të 

tjera përreth nesh dhe në botë. 

Si realizohet kjo? Disa zgjedhje që duken të thjeshta e që janë propozuar më parë, a e 

gjejmë ne vehten në një moment dobësie, jo duke prodhuar efekte jatrogenik në një 

shkallë të tillë? Kjo gjë mund të vij nga zgjedhja e opsionit të ―drejtoj dhe nuk vozis‖ 

(Osborne, Bibla e vetme per mesimdhënie në AP në pjesën tonë të botës) në vend të 

―shërbim, jo drejtim‖
 
 Siç mund të shohim nga redaktimi i bërë nga Steven A. 

Peterson, NPM harron se kush është pronari i anijes. Kjo do të thotë që qeveria i 

takon popullit, jo ―drejtuesve‖; në se AP kujdeset, athere demokracia mund të 

lulëzojë d.m.th. ―ne jemi këtu që t‘u shërbejmë qytetarëve, jo që të krijojmë klientë të 

kënaqur. Në një demokraci, qytetaria do të thotë diçka dhe njerëzit duhet të 

përfshihen në Shërbimin e Ri Publik.‖ 

Një efekt jo më pak shkatërues sjell e anasjellta, (në vend të virtuteve), si një forcë 

drejtuese për zhvillimin ekonomik, lidhur me MBV ndaj MBO. Për më tepër se një 

dekadë, Përdorimi i Zgjuar i Zhvendosjes ishte ―kujdesi‖ i qendrueshmërisë dhe 

krijimi i kombinimeve ―inovative‖ si rritja ekonomike e qendrueshme, bankingu i 

qendrueshëm e kështu me rradhë. Argumenti i tanishëm, është se politikat dhe 

kërkimet e thella dhe të përgjegjshme janë shpesh në konflikt me njera tjetrën.  

 

3. Arsyetimi i Detyrave të Ardhme të Arsimimit për Qeverisjen dhe 

Administrimin Publik 

Si teorecienët dhe politikëbërësit janë duke rishikuar teoritë e mëparshme rreth 

marrëdhënies treg-shtet. 

Pse ne nuk e morrëm në konsideratë rezikun e fondamentalizmit të tregut? Si kjo gjë 

arriti të pasqyrohej në kurrikulat tona? Ne, jemi mësuar të dëgjojmë Bankën Botrore 

dhe të mos dëgjojmë p.sh. Karl Polanyi dhe Transformimin e Madh të shkruar prej 

tij. Duke falenderuar Amazon, ne mund të shikojmë tezat kryesore të këtij libri që 

kanë marrë një numër të madh vërejtesh rishikuese nga lexuesit.  

Tezat e tij kryesore pohojnë: ―ideja e vetrregullimit të tregut, përfshin një utopi të 

ngurtë‖ (p. 3). Spjegimet e mëtejshme mund të na bëjnë edhe më të kujdesëshëm për 

parashikimet. ―Një institucion i tillë nuk duhet të ekzistojë për një farë kohe, pa 

asgjesimin e substancës humane dhe natyrale të shoqërisë; ajo, duhet të ketë në një 

labirinth, njeriun e shkatëruar fizikisht dhe transformimin e asaj që e rrethon. Në 
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mënyrë të paevitueshme, shoqëria merr masa për të mbrojtur vetvehten, por çfardo 

masash që ajo merr dobësojnë vetrregullimin e tregut, disorganizojnë jetën 

industriale dhe kështu shoqëria kërcënohet në një mënyrë tjetër. Ishte kjo dilema që 

bëri të detyrueshëm zhvillimin e sistemit të tregut në një brazdë definitive‖ (p. 3–4) 

Polanyi thotë se ky spjegim ―duhet të arrij të jetë i thjeshtë‖ …sepse ―Civilizimi, 

ashtu si edhe vetë jeta, buron nga ndërveprimi i një numri të madh faktorësh të 

ndërvarrur, që si rregull nuk janë te thjeshtueshëm ndaj institucioneve që i rrethojnë.‖ 

(p. 4). Nga pikëpamja e lexuesit, këtu ne gjejmë: 

• Polanyi, me shkathtësi përdor njohuritë e tij ekstensive të historisë ekonomike, 

antropologjisë dhe teorisë politike, për të demonstruar dështimin e ―shoqërisë së 

tregut‖ dhe miopinë e atyre që besojnë se tregu ―i lirë‖ është përgjigjia për të gjitha 

sëmundjet sociale; 

• Spjegime se shkatërimi i tij bëhet kur çdo aspekt i jetës humane i është  lënë tregut, 

me logjikën e tij të ftohtë të eficensës; zakonisht marrëdhëniet ekonomike ishin 

rezultat i marrëdhënieve sociale dhe më tej i lihen tregut; 

• Polanyi, përpiqet t‘i përgjigjet pyetjes se si sillet tregu; ai argumenton se një tokë e 

lirë dhe tregu i punës mund të veprojnë përmes ndërhyrjes së shtetit dhe duhet të 

vazhdojnë pandërprerë përmes ndërhyrjes së shtetit;  

• Shoqëria duhet të rimar kontrollin e tregut dhe të mos e lejoj atë të na dominoj. 

Rekomandohet që kjo ―duhet t‘i kërkohet ta lexojë kujtdo që është i interesuar në 

ekonomiks, teorinë sociale, historinë politike, ose marrëdhëniet ndërkombëtare.‖ 

Studentët e administratës publike – kanë më shumë nevojë për këtë, sepse përmasat e 

shoqërisë duhet të mbrojnë vetvehten, duhet të jenë thelbi i dilemës, mbështetja e 

tensioneve përmes dialogut politik. 

3.1 Çfarë lloj teorie të AP të zbatojmë në se duhet ndonjë? 

Që në fillim – deklarata më kritike dhe më e habitshme e gjetur – vendosja e kufijve 

për refleksione ka të bëjë me: 

―Teoria e AP në historinë tanishme ka patur dekadat e veta më të dobta. Unë i 

qendroj opinionit tim, por natyrisht është vetëm opinion im.‖ Disa pika më të ashpra 

të Lanham janë: 

• Teoria e AP nuk ka qenë asnjëherë e shtyrë përpara nga ata që e praktikojnë; 

• Teoria e AP ka qenë lakonike ose bile edhe e heshtur në realitetin e një fushe që po 

disintegrohet me shpejtësi; 

• Unë vlerësoj fushën time, por në shumë aspekte unë nuk pranoj praktikën e saj 

akademike të sotme. 

Kështu që, le të shikojmë këtë gjë ose, së paku një pjesë të saj si një shembull 

kryesor dhe të fuqishëm. 

Portofoli i shumë ideve, padyshim të vlefshme për përmirësime në fushën e AP, ka 

mjaft ide të kthjellta. Teoria – kërkimi – mësimdhënia – të mësuarit – praktikimi në 

diskutime, janë intensive dhe me shumë kuptim. Eshtë mëkat që shumica e tyre 

kryhen larg nga ―pjesa jonë e botës‖. 

Camilla Stivers, paraqet një arsyetim shumë të drejtë të asaj ―çfarë përmban 

ndërmarrja e teorisë së AP‖ me disa depërtime mahnitëse: 
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• AP në mënyrë themelore është një teori e politikave (pozicioni i Dwight Waldos), 

nuk është një kërkim i pavlefshëm i të vërtetës shkencore; 

• Kërkimi në shkencën e manaxhimit, nuk duhet të lejohet të pengojë anën politike; 

• Në nivelin ku kjo fushë ka arritur një status të caktuar si shkencë, pra në këtë nivel 

‗paraqitjeje publike‘ të administratës publike dhe të ndërmarrjes intelektuale ajo do të 

thahet dhe do të vdes; 

• ngulmimi se teoria e AP është një trup i përgjithësimeve ligjore që mban të gjitha 

llojet e situatave është e dënuar të dështojë; 

• Për shkak të … ndonjë situate të veçantë është njëherësh e ngjashme dhe 

njëkohësisht e ndryshme nga ndonjë situatë tjetër; 

• Një deklaratë që vjen nga një situatë tjetër … mund të kthehet dhe të bëhet e 

vlefshme, si një deklaratë e nxjerrë nga një studim i disa organizatave të zgjedhura 

rastësisht; 

• Duket se dobia e një përgjithësimi nuk do të varet nëse ajo "përshtatet" e ka situatën 

në dorë; 

• Teoria e normativave na vendos ne, në drejtim të dijes së përdorshme, një formë që 

nuk është as shkencë e pastër e as urtësi konvencionale; 

• Një kërkim shkencor në fushën e administratës filloi me ata që e përdorën atë në 

zyrat bashkiake të kërkimit; 

• Këta njerëz i panë faktet si të vërteta ... dhe akoma më e rëndësishme, duke pasur 

fakte ishte e njëjta gjë si të dije se çfarë duhej bërë; 

• Trajnimi i administratorëve publik, ka evoluar drejt arsimit universitar dhe krijimit 

të një fushe dhe jo të një disipline. Ky drejtim zhvillimi duhet vazhduar bazuar në 

faktet shkencore; 

• Stivers, sugjeron që kërkesa e AP për të patur një shkencë të administrates, ka pasur 

të bëjë më shumë me dëshirën për legjitimitet se sa me rezultatet intelektuale që ka 

arritur; 

• Si një fushë kërkimi, AP, ka realizuar kërkime për një problem strukturor kryesisht 

të mbetur pa përgjigje, ka bërë kërkime duke realizuar respektin akademik, por nga 

natyra e lëndës kryesore ka qenë e destinuar, për të mos e arritur kurrë zgjidhjen e tij; 

• Teoria, si interpretim, është veçanërisht e përshtatshme në një fushë të tillë si AP; 

• Në AP, si edhe kudo tjetër, pyetje kryesore të pabëra, kanë mbajtur herë pas here 

vlerat, dhe pasojat e pranuara i kanë dhënë formë praktikës administrative; 

• AP përfshin ushtrimin e pushtetit që ndikon në jetën e njerëzve të zakonshëm dhe 

këtu duket veçanërisht e mprehtë nevoja për të sjellë në sipërfaqe këto dimensione të 

fshehura; 

• Administrata shtetërore ka nevojë për qytetarë aktivë, sepse ajo ka nevojë për 

politika të qëndrueshme demokratike, në vend që të vazhdojë të bëhet një mekanizëm 

i thjeshtë i manaxhimit; 

• Politika është një proces i pafund i vet-përkufizimeve me të tjerët – Arendt, cituar 

nga Stivers. 

Stivers, shpjegon jo vetëm logjikën e historisë, por gjithashtu na kujton se cilat 

njohuri janë çështje e ditës: 
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Dwight Waldo (1948), spjegoi pse administrata publike u përpoq të paraqesë vehten 

në botë si një shkencë, ndërsa kjo ishte në fakt një filozofi politike, e cila merret me 

pyetjet e hershme, si natyra e jetës më të mirë dhe se kush duhet të drejtojë. 

David Rosenbloom (1993), theksoi: "Burimi kryesor i teorisë së administratës 

publike ka qenë produkt i disponimit dominues politik, lëvizjeve dhe koalicioneve," 

dhe kjo është arsyeja pse teoria e administratës publike 'ortodokse' ka qenë ideologji 

politike e grupeve dominante, politike. 

Vetëkënaqësia, mund të bëhet një pengesë e rrezikshme, duke i bërë burimet e 

vjetëruara, të pandjeshme ndaj cunamit të ndryshimeve në botë dhe se si ne e njohim 

botën, duke e bërë kështu të parëndësishëm konceptin e të mësuarit të organizimit. 

Veprimet e kërkimit shkencor me pjesëmarrje duket se janë jo shumë shëkenëcore; 

ne do të mbetemi bindës dhe udhëzues, sikur nuk ka dallim në mes të të mësuarit të 

teknologjisë së vështire dhe lehtësimit, stërvitjes dhe ndërmjetësimit të qëndrimit të 

studentëve tanë, si kolegë në çështjet sociale ndërdisiplinore. 

Siç ka deklaruar Vaclav Havel, para nesh qëndrojnë dy shtigje. Nga njëra anë, ne 

mund të ndjehemi të kënaqur në lidhje me atë që tashmë është kryer. Ne, mund të 

duartrokasim arritjet tona dhe të përfundojmë në një gjendje letargjie, ndërsa presim 

rezultatet e të gjitha ndryshimeve. Së shumti, ne mund të angazhohemi në riparime të 

vogla të shtetit apo të sigurohemi se ai funksionon pa komplikime të mëdha. Me fjalë 

të tjera, ne mund të lëshojmë ujë vetëm kur ne mendojmë se diçka ka filluar të digjet 

e bëhet hi. Ka edhe një rrugë tjetër, alternativë më e mirë, që unë vetë e mbështes dhe 

e rekomandojë ... parimi themelor i saj është që të reflektojë në kuptimin e të gjitha 

ndryshimeve që ne kemi prezantuar, në qëllimet ne kërkojmë të arrijmë dhe në hapat 

që duhet të merren. Ne, duhet ta bëjë këtë, jo duke u ngutur me një ritëm 

revolucionar, por me anë të meditimit të qetë, me njohuri dhe thellësi. 

Për profesionistët e AP, është e vështirë të pajtohen me faktin se teknicienët dhe 

politikëbërësit dështojnë të trajtojnë në mënyrën e duhur dhe të pavarur problemet 

politike dhe ekonomike.  

Megjithatë, "ajo që na duhet, janë modele të angazhimit demokratik që mund të na 

ndihmojnë të mendojnë jashtë burgut të tregut dhe të mund të marrin pjesë në 

problemet e drejtësisë e të përfshirjes, në pjesëmarrjen e publikut në vendimet e 

qëndrueshme.
”
 Një proces qasjeje, që tejkalon një stil të vështirë sistemi në një 

perceptim mekanicist lidhur me strukturën e një organizate, na lejon të shohim 

lidhshmërinë, bile edhe sinonimin e të mësuarit, të planifikimit, të organizimit si 

ndryshim dhe zhvillim: " ... më të gjerë, të kujdesshëm, dhe të llojit të një 

transformimi që duhet të miratohet nga udhëheqësit ", thotë Geczi. 

3.2 Skicimi i kursit të AP 

Detyrat e ardhshme të Arsimimit për AP janë diskutuar në një Forum - në Vazhdim 

të Dialogun të Ndërgjeneratave lidhur me Teorinë e Administratës Publike. Kjo bën 

thirrje, për një shërbim publik dashamirës, patriotik dhe lehtësues, në përputhje me 

fokusin e qëndrueshmërisë për mbajtjen e një shoqërie civile, ku të përfitojnë të 

gjithë. Le të shikojmë një skicim të një kursi emocionalisht të avancuar: "Ka dy 

synime të kursit të AP" - pohon Prof Howe. "Bërja të vetëvetëdijshëm, është në 
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qendër të të bërit punë, në sektorin publik. Pse ndodh kështu? Së pari, ideja e 

vetëndërgjegjësimin pranon se nuk ka përulësi për punët e shërbimit publik. Për 

shumicën prej nesh, shërbimi publik, është më shumë se një punë, është një 

profesion. "Ai, shton se në aspektet teknike të vendit të punës, puna në sektorin 

publik, bëhet për tu shërbyer të tjerëve ". 

Ai gjithashtu, thekson se veçantia është më e rëndësishme për secilin prej nesh. Kjo, 

bën të mundur për të parë personalitetin me identitetin, prodhuar nga "një sërë 

rrethanash unike që e bën secilin prej nesh, atë se kush ne jemi" dhe vazhdon: "sipas 

mendimit tonë, ky kapacitet për të kuptuar uniken e të tjerëve është mbrojtja më e 

rëndësishme kundër abuzimit me pushtetin administrativ. Nëse ajo, është për 

zhvillimin e politikave, hartimin e një programi, ndërmjetësimin e një 

mosmarrëveshje, duke vendosur në nivelin e përftimit të një qytetari - për të 

përmendur vetëm disa aktivitete publike administrative - ju, si një administrator 

publik, merrni vendime në emër të të tjerëve‖ 

Rizbulimi i përpjekjeve të qeverisë, u bë në SHBA; megjithatë kritikët sarkastik 

theksuan: "Kjo nuk është hera e parë, kështu, ajo nuk është e rrezikshme ..." – A nuk 

është në mënyrë retrospektive një vërejtje të arsyeshme? Peshimi mbi problemet 

globale dhe vendore, është injoruar për hir të "biznesit si zakonisht", duke lulëzuar 

lëvizja e zhvendosjes së mençur. Në vend të Shërbimeve Publike të Reja të 

propozuara (R. Denhardt, atëherë ishte President i ASPA) është promovuar 

Manaxhimi i Ri Publik, me politikën si një biznes – i legjitimuar nga mosplotësimi i 

zotimeve (elektorati: qytetarë apo klientë?). Argumentime të tjera vijnë nëpërmjet një 

analize feministe të Manaxhimit (dominimi mashkullor, mbikqyrja, kontrolli) dhe 

Administratës (kujdesi feministik). 

 

4. Ideja e zhvillimit të qëndrueshëm të Administratës Publike 

Janë identifikuar tre shtylla të administratës publike: efikasiteti, efektiviteti dhe 

barazia sociale. Problemet komplekse të AP, bazuar në një shumëllojshmëri vlerash 

kërkojnë vëmendje të njëkohëshme.  

A duhet që qëndrueshmëria të shtohet si një shtyllë e katërt e AP? 

Disa mendime: "ndryshimi i klimës dhe qëndrueshmëria, paraqesin sfida të thella për 

të gjitha nivelet e praktikës, nga institucionet e qeverisjes ndërkombëtare deri në 

zakonet e përditëshme" 

"Qëndrueshmëria, ka lidhje me vizionin "afat të gjatë" ku ka të ngjarë, të ketë nevojë 

për një mbrojtje të vazhdueshme në të gjitha diskutimet. Rrethanat sfiduese që ne të 

mund të përballemi në përgjigje të ndryshimeve klimatike do të tërheqin mbi të gjitha 

ekspertizën e AP dhe të gjithë potencialin e saj për gjithëpërfshirje.
 
‖ Argumentimi i 

Burke, në përfundim është mbresëlënës dhe i pasur dhe ngre shpresën për të 

kapërcyer perspektivat e ushqimit të ardhshëm, të pamjaftueshëm, si vijon: 

• Të menduarit ekonomik, nuk mund të mbizotërojë pafund mbi rendin natyror; 

• Sfidat udhëheqëse të konvertimit të linjave të tilla të ngulitura të të menduarit nuk 

janë të thjeshta, por në qoftë se në të kaluarën ishte e vërtetë, pse nuk mund ta bëjmë 
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këtë edhe në të ardhmen? - "Diçka ka ndodhur dhe e gjithë e papritura ishte e gabuar" 

(puna e fëmijëve, skllavëria) "dhe ne nuk e bëjmë atë më"; 

• Adresimi i ndryshimit të klimës, dialogum duhet të përfshijë vështirësitë me vlerat 

në kontrastin mes tyre; 

• Ndërsa racionalizmi ekonomik, mbizotëron mbi administrimin e mjedisit dhe 

mungesën e besimit mes profesionistëve lidhur me aftësinë e qytetarëve për t'u 

angazhuar në çështjet me përgjegjësi, por për profesionistët e AP mirëmbajtja e një 

organizate politike të qëndrueshme konkuron me mbështetjen për ndryshimet e 

nevojshme - një sfidë tërësisht adaptive, kur është e mundur për një udhëheqës të 

shtetit të deklaroj "Unë nuk e kam një përgjigje"; 

• Në këtë mënyrë lideri, kryen një rol lehtësues, duke hapur hapësirë për kontributin e 

të tjerëve, ai duhet të mbrojë të gjitha zërat në dialog dhe të siguroj që palët e prekura 

të bartin barrën e punës; 

• Ai duhet të sigurojë se grupi i punës mban një fokus për problemin dhe të mos të 

hutohet. 

Konkurrimi i vlerave me liderët e mëparshëm të lëvizjes mjedisore, është një fillesë e 

vështirë që duhet të tejkalohet: 

• Gifford Pinchot, si avokat i të fituar utilitar - politikat publike, duhet të krijojnë sa 

më shumë të jetë e mundur vlera në natyrë, të tanishme dhe të ardhme;  

• John Muir, në të kundërtën; natyra e shenjtë duhet të mbrohet për të mirën e saj të 

brendshme; 

• Aldo Leopold, si një ndërmjetës, me një përkufizim të prirur të qëndrueshmërisë: 

"Ne nuk duhet të krijojmë asnjë ndikim negative afatëgjatë mbi sistemet natyrore;  

• Norton, shkon më tej - në mënyrë që njerëzimi dhe natyra të jenë të qëndrueshëm, 

ne duhet të analizojmë dhe të trajtojnë mundësitë dhe kufizimet që po përballemi, në 

mënyrë të tillë që ne nuk do të zvogëlojë mundësitë apo rrisim kufizimet për brezat e 

ardhshëm.  

Ka shumë përkufizime të tjera, që mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm.  

Si një autoritet për ekonomistët, Sachs, paraqet tre lloje:  

• Të kuptuarit e qëndrueshmërisë, skicuar bazuar në domosdoshmërinë globale për 

konkurrencë ekonomike me një etikë të fortë utilitare; 

• Një kuptim i dytë i qëndrueshmërisë, e koncepton tokën si një sistem kompleks 

biofizik, që duhet të monitorohet dhe menaxhohet shkencërisht. Roli i shkencës, 

është aq qendror në këtë perspektivë, sa ishte më parë efikasiteti në tregun e 

lirë. Shkencëtarët trajtojnë 'zhvillimin e qëndrueshëm' përmes një "perspektive 

astronauti";  

• Qasja e tretë për qëndrueshmërinë, e sheh me shqetësim lakminë për zhvillim, si 

shkaku kryesor i problemeve tona. Kjo qasje, ka të bëjë në mënyrë eksplicite me 

çështjet e drejtësisë dhe barazisë. Ajo, kërcënon vetë ekzistencën e popullsive 

vendase, rurale; baza e jetesës së popullsisë rurale është dëmtuar, duke i shtyre ata 

drejt tregut.  

Zgjidhjet e propozuara të krizave binjake të natyrës dhe të drejtësisë, përfshijnë 

ndryshime të mëdha, jo vetëm në mënyrën se si ne i përdorim burimet e tokës, por 
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edhe në mënyrën se si ne mendojmë për të jetuar "një jetë të mirë." Sipas kësaj 

perspektive, decentralizimi dhe kontrollin demokratik mbi vendimet publike, janë 

ndër komponentet kryesore të një shoqërie të qëndrueshme. 

Qëndrueshmëria mund të perceptohet si një koncept i metaetikës - diversitetit në 

bashkim, si një vlerë thelbësore e jetës dhe që e bën zhvillimin e qëndrueshëm një 

perspektivë të re të rëndësishme në politikat publike dhe në administratë. Ky 

koncept, përpiqet të konsiderojë në mënyrë eksplicite pasojat e ardhshëm të sjelljes 

aktuale. Simptomat e paqendrueshmerisë, janë manifestuar kudo. Karakteri i 

detyrave që duhet të zgjidhen, kërkon ndryshime të thella në pikëpamjet tona dhe 

stilet e jetes, por:  

• Ndryshimet e mëdha të jetesës nuk mund të bëhen të detyrueshme për të gjithë 

qytetarët në një mënyrë të lartë-poshtë;  

• E ardhmja e administratës publike duhet të lëvizin nga një bazë ku dominon 

eksperti drejt një forme më të gjerë të përpjekjeve, po ashtu duhet që politikat të 

jenë të adresuara drejt ndryshimeve e klimës për të fituar një kontribut dhe 

angazhim të gjerë të publikut;  

• Dialogu do të jetë vendimtar dhe dialogu rreth vlerave të qëndrueshmërisë do të jetë 

thelbësor për çdo përpjekje në mënyrë efektive për të ngadalësuar apo, reduktuar 

prodhimin e karbonit;  

• Qëndrueshmëria e mjedisit, kërkon një dialog të përcaktuar në nivel lokal. 

 

Qëndrueshmëria, mund t'u jap administratorëve një mundësi për integrimin e 

barazisë sociale dhe efikasitetit, si vlera plotësuese më tepër se sa si vlera 

konkurruese. A janë temat e qëndrueshmërisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm të 

përshtatshme për tu krahasuar me temat kryesore normative të AP? Cila është dobia e 

tyre në praktikë?  

 

5. Demokracia, Administrata Publike dhe Brezat e Ardhshëm  

Duke përmendur paralajmërime të hershme për "perspektivën e kalimit distrofik dhe 

të kolapsit të së ardhmes", të cilat kryesisht janë injoruar, Slaugter, shpjegon të 

kthyerit e një veshi të shurdhër, që ka shkaktuar një "përplasje të pikpamjeve (jo 

civilizimeve)." Ai, vlerëson se "është" thellësia tek praktikuesi, ajo që përcakton se sa 

të frytshme do të jenë punët në të ardhmen, pavarësisht nga metoda e përdorur". Për 

fushën e shërbimit publik - jo më pak se sa në largpamësinë integrale - "jo vetëm 

aftësia e tyre njohëse, por dhe zhvillimi i brendëshëm i praktikuesit është vendimtar". 

Suksesi në edukimin moral mund të justifikojë arsyetimin rreth Administratorit ideal 

publik, me një ton serioz, duke deklaruar se "AP është një ndërmarrje krejtësisht 

morale, që ekziston për t'i shërbyer vlerave që shoqëria i konsideron të rëndësishme 

dhe se kjo natyrë morale e bën administratën publike, një prototip për të matur 

profesione të tjera - një model i qeverisjes morale në shoqërinë amerikane. "Nëse ky 

synim madhështor është i vërtetë, vështirësitë janë në përgatitjen e atyre në biznesin e 

trainimit gravy‖ Organizatat, priren të mos jenë shumë të motivuara në analizën e 

vetvetes. Arsyet e tyre për të ekzistuar dhe mënyra e tyre për të bërë gjërat, kanë 
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tendencë nga viti në vit për të shkuar drejt gjërave të padiskutueshme " (f. XII). Një 

konsideratë tjetër, është: "Supremacia e sotme, është dështim i nesërm. Arroganca 

paraprin një rënie" (f. XIII). Një largim nga paqëndrueshmëria strategjike mund të 

shërbejë si një "ekuilibër midis aspiratës (për të krijuar një botë më të mirë) dhe 

modestisë (duke e ditur se ne mund të bëjmë kaq shumë)".  

 

6. Përfundime 

Interpretimet e ngushta të zhvillimit ekonomik, mund të prodhojnë pasoja të renda 

sociale dhe mjedisore. AP nuk mund t'i shpëtojë përgjegjësisë për këto çështje. Ende 

nuk janë gjetur zgjidhje efektive të qeverisjes në shumë nivele. Problematika duhet të 

jetë në axhendën e kërkimit të AP, të arsimimit dhe në praktikën e të gjitha niveleve; 

tek personalitetet, tek çështjet e virtytit dhe me karakter etik; tek organet 

vetëqeverisëse vendore dhe tek ndonjë nga format e organizuara të aktiviteteve të 

koordinuara. Mjetet e zbatimit të strategjive, të tilla si BSC (Kaplan dhe Norton, 

1996) ose normativat dinamike (Syrojezhin), janë parakushte të nevojshme për 

vlerësimin e efektivitetit strategjik, për nivelet e ndryshme të qeverisjes dhe të 

degëve të tjera të aktiviteteve njerëzore.  

Nivelet më të thella të CLA - mitet dhe vlerat - janë tema të nxehta të modernitetit 

aktual, të poststrukturalizmit dhe të post modernitetit (rindërtues, jo vetëm 

dekonstruktiv). Nëse janë përdorur në mënyrë largpamëse lidhur me studimet e 

ardhshme, qasjet e studimeve të ardhshëm ose të mërparshme, "E ardhmja përtej 

Distrofisë", bëhet një mundësi reale. Ajo, duhet të bëhet një pjesë e rëndësishme e 

teorisë dhe praktikës së AP. Universitetet janë të angazhuar me të vërtetë, duke u 

kujdesur për qëndrueshmërinë, largpamësinë strategjike dhe përpjekjet e tjera 

ndërdisiplinore të të tërë sistemit (Sterling, Universiteteti i Bathit), për qasjet 

holistike (Vilber, Univeristeti i Linkolnit) dhe qasjet metaekonomike (Lynne, 

Universiteti i Linkolnit). Ekoteologjia, gjeografia humane, teoria postmoderne e 

organizimit me menaxhimin me metafora, zhvillimi njerëzor me një qasje të aftësive 

- të gjitha janë fusha zhvillimi të studimeve, që duhet të bëhen gjatë kohëve të fundit. 
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ASET - Forumi Shqiptar Social Ekonomik  
 

 

 
ASET - Forumi Shqiptar Social Ekonomik është themeluar në vitin 1999, si një 

organizatë jofitimprurëse. Qëllimi i saj është promovimi i zhvillimit ekonomik dhe 

mirëqenies sociale. 

ASET është një mundësi më shumë për të ofruar ekspertizë në aspektet që lidhen me 

stimulimin dhe përmirësimin në tërësi të mekanizmit ekonomik dhe social, duke 

rritur ndërgjegjësimin e niveleve të ndryshme të shoqërisë për të.  

Bashkëpunëtorët e ASET janë ekspertë vendas ose të huaj të fushave të ndryshme të 

cilët kanë dhënë kontributin e tyre në realizimin me sukses të projekteve. 

ASET ka implementuar me sukses deri tani shumë vetëm ose në bashkëpunim me 

organizata/institucione të tjera vendase si: Qeveria e Shqipërisë, Ministria e 

Financave, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Bujqësisë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 

etj., si dhe inistitucione të rëndësishme ndërkombëtare si Fondacioni SOROS, 

International Fund for Agriculture Development (IFAD), Banka Botërore, GTZ, 

Global Development Network, International Development Association (IDA), 

Southeast Europe Enterprise Development (SEED), NISPAcee etj. 

Ndër projektet më të rëndësishme ku ka marrë pjesë ASET mund të përmendim: 

―Strategjia e Rritjes Ekonomike dhe Reduktimit të Varfërisë në Shqipëri‖ projekt për 

Qeverinë e Shqipërisë; ―Hartimi dhe zbatimi i vrojtimit të pagave të shërbimit civil, 

sektorit privat dhe OJQ-ve‖ projekt i Bankës Botërore dhe Qeverisë Shqiptare; 

―Hartimi dhe implementimi i një vëzhgimi vlerësues përfitimi kredie‖ projekt për 

Ministrinë e Financave; ―Vëzhgim për taksat dhe tatimet administrative dhe lokale në 

vepimtarine e biznesit në Shqipëri‖ projekt për Southeast Europe Enterprise 

Development (SEED) dhe shumë projekte të tjera të rëndësishme. 

ASET ka publikuar shumë libra, studime, raporte dhe artikuj ku midis tyre mund të 

përmendim: 

- Marrëdhëniet Publike të Administratës Tatimore 

- Manuali i Vrojtimit me Pyetësorë 

- Çfarë duhet të dinë bizneset që ushtrojnë aktivitetin në Shqipëri 

- Harmonizimi i Politikave Sociale me Politikat Arsimore 

 

Adresa dhe kontakti: 

ASET - Forumi Shqiptar Social Ekonomik  

Rr."Ismail Qemali", Pall. 27/1 Shk. 2, Apt. 13, P.O.Box 1506, Tirana, Albania  

Tel/Fax: +355 4 258 171 Mobile: +355 69 20 45 495 

Website: www.aset-al.com 

http://www.aset-al.com/

